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ИЗВОД ИЗ РЕЦЕНЗИЈЕ

За овогодишњи, XIV семинар Педијатријске школе Србије планирана су 53 
предавања, а исти број радова приложен је и  за Зборник. И ове године тематске 
области обухватају све педијатријске дисциплине, а пет радoва је посвећено про-
блемима из домена дечје хирургије, оториноларингологије и фармакологије.

Аутори четири рада су угледни лекари из суседних земаља. Ову праксу тре-
ба наставити, не само због  стручно-научних (размена информација и искуста-
ва) већ и из других разлога.

У већини радова изнета су савремена схватања о болестима и поремећаји-
ма са којима се педијатри сусрећу у свакодневном раду: из области неонатоло-
гије, исхране, пулмологије, кардиологије и других педијатријских дисципли-
на. Пажња је, такође, посвећена важним, неретко занемариваним проблемима 
специфичним за адолесценцију. 

Највећи број радова намењен педијатрима-клиничарима заслужује високу 
оцену. Поруке аутора у погледу савремених дијагностички терапијских посту-
пака су јасно дефинисане и разумљиве. Прави, али не и једини пример за то 
је рад „Диференцијална дијагноза акутног абдомена код деце“, у коме је аутор 
успео да овај сложени хируршки проблем приближи широком кругу дечјих 
лекара. У малом броју радова („Нутригеномика и нутригенетика“, „Имуноре-
гулаторни механизми у ЦНС-у у току вирусних инфекција“ и „Неуроларинго-
лошки аспекти фонације и артикулације код деце“) поруке нису прецизно дате, 
мада се не може оспорити њихов теоријски значај.

Неке грешке се понављају и овога пута: словне, језичке, необјашњене 
скраћенице, слике без наслова и легенде, неуједначеност у транскрибовању 
имена страних аутора и друге. Неки радови по дужини не одговарају пропо-
зицијама Школе. У три рада има превише скраћеница што значајно отежава 
разумевање текста. У неким радовима има веома мало цитиране савремене 
литературе. Референције су повезане са текстом, али у појединим случајевима 
нису адекватно наведене када се цитирају радови више аутора. Недопустиво је, 
међутим, да се у два рада о хемофилији наводе упадљиво различити подаци о 
учесталости овог обољења. За некога наведене грешке представљају „ситнице“, 
а реално оне су баласт који онемогућава да публикација Педијатријске школе 
Србије достигне ранг којем тежи.



У већини радова је ипак достигнут задовољавајући стручни и научни ниво, 
тако да ће и ова публикација бити извор савремених научних достигнућа и 
доктрина за све лекаре који брину о здрављу деце.

Београд, 26. мај 2011. год.

 Др Боривој Марјановић, научни саветник
 Др Невенка Рончевић, професор емеритус
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1.1. ПОВРЕДЕ И ПРЕВЕНЦИЈА ПОВРЕЂИВАЊА КОД 
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

драгана лозановић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд

Увод

И у свету и код нас повреде представљају значајaн узрок смрти деце и младих, 
у узрасту од 4 до 26 године живота. С обзиром на масовност, оне представљају 
велики јавно-здравствени проблем. Резултати бројних студија показали су да 
добро дизајниране и ефикасно имплементиране превентивне мере имају снажно 
позитивно дејство на снижење стопе повређивања и његових последица (1,2).

Повреде у дечјем узрасту су посебно осетљив показатељ ефективности 
здравствене заштите пружене деци, као и здравља нације и њеног напретка. 
Развој друштва се може мерити предузимањем и ефектима мера заштите деце 
и грађана од повређивања.  

дефиниција

Према најновијој дефиницији СЗО повреда је лезија на телу настала као по-
следица акутног излагања некој врсти енергије (механичке, топлотне, електри-
чне, хемијске или зрачења) са којом је тело дошло у контакт у оним количинама 
или мери које превазилазе праг физиолошке толеранције (2). 

Повређивање деце, несрећни случај, акцидент су најчешће коришћени си-
ноними који описују неки догађај који не настаје као последица медицинске 
интервенције већ је независан од воље човека, проузрокован брзодејствујућим 
спољним силама које се манифестују као менталне или телесне повреде (2).

Поделе и врсте Повреда

Повреде се могу сврстати према начину  настанка на: 
Ненамерне - несрећне случајеве или акциденте који се даље деле према 

средству које их проузрокује на: тровање, опекотине, утопљења, угушења, па-
дове. Намерне повреде укључују убиства и интерперсонално насиље, ратове 
и друге форме масовних насиља као и самоубиства и друге форме самопо-
вређивања. 
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Драгана Лозановић

Термин несрећни случај или акцидент означава нежељени, ненамерни и не-
очекивани догађај  који није могао бити спречен, што оставља погрешан ути-
сак да је то виша сила на коју се није могло утицати. Зато је, уместо «несрећни 
случај» много боље користити термин ненамерно повређивање(3).

фактори ризика за настанак Повреда

Од фактора ризика значајних за настанак повреда издвајају се: пол, узраст, 
социјалне разлике и социјално окружење, урбана/ рурална средина (3).

Дечаци се чешће повређују него девојчице. Разлика се нарочито испољава 
после друге године. Поред тога што су дечаци активнији, могуће је да девојчице 
раније сазревају у смислу перцепције и координације. 

Дечје повређивање је директно везано за узраст детета. Примери су падови. 
Новорођенче може да падне само ако га неко испусти, или ако особа која носи бебу 
падне заједно са њом. Одојче се може само окренути и пасти са кревета или сточића 
за повијање, дете које пуже може се успузати уз неки предмет и пасти. Мало дете се 
може попети на прозор и пасти, старије дете може пасти са дрвета или у дворишту. 
Узраст утиче и на место повређивања. Деца до 5 година се обично повређују код 
куће, школска деца у школи, у току спортских активности и у саобраћају. 

У свету постоје истраживања која указују да су деца из из виших социјал-
них слојева мање склона повређивању. Код нас такве анализе нису вршене и 
сваки закључак у том смислу и без правих показатеља је произвољан. 

Урбане или сеоске локације могу имати утицај на појаву повреда, делом кроз 
различиту изложеност ризику (нпр. приступ пестицидима је већи у сеоским 
подручјима; проток саобраћаја може бити знатно мањи у сеоским подручјима, 
али брзина којом возила пролазе кроз делове насеља у којима се играју деца 
може бити већа).

значај и Учесталост Повреда У дечјем УзрастУ

Тип повређивања као и њихова учесталост разликују се у појединим земља-
ма и регионима, што је условљено различитим културним, социјално-економ-
ским, географско-климатским и другим факторима. Као најчешћи типови по-
вреда у дечијем узрасту наводе се саобраћајни трауматизам, падови, утопљење, 
опекотине и тровања. 

Без обзира на врсту повреде оне код деце изазивају патњу, бол, губитак 
способности за обављање свакодневних активности, а у тежим случајевима 
краћу или дуготрајну инвалидност и смрт. Последице повређивања огледају се 
на различитим нивоима, од индивидуе-жртве повређивања, преко породице и 
здравствене службе до друштва у целини. 
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Степен развоја детета и његове способности за извршавање одређених за-
датака уско су повезане са дешавањем повреда, њиховом учесталошћу, местом 
и начином, односно типом повређивања. Посебан проблем представљају деца 
са повећаним ризиком, односно деца са оштећењима чула, нервног система и 
локомоторног апарата, као и такозвана успорена деца, која уз нормалан инте-
лектуални развој немају одговарајуће моторне вештине

Анализа података о повређивању деце прикупљених у различитим европ-
ским земљама, јасно указује да на једну повреду са смртним исходом долази 
отприлике 129 хоспитализација, 1653 пријема у службу хитне медицинске по-
моћи, као и да је непознат број мањих повреда које се решавају у примарној 
здравственој заштити или без медицинске интервенције. 

 Број регистрованих повреда код деце предшколског узраста у Србији има 
тенденцију пораста, од стопе са 79,64 на 112,27 (на 1000 деце тог узраста). Вели-
чину овог проблема јасније изражава стопа повређивања деце овог узраста која 
је у Београду износила 112,3/1000 за предшколску а 129,6/1000 за децу школ-
ског узраста, према подацима о болничком лечењу добијених од Завода за јав-
но здравље у Београду на основу и Извештаја о хоспитализацији. Од укупног 
броја лечених лица која су била повређена у 2007. години у Београду, деца од 
0 - 6 година чине 7,7%. На 1000 деце тог узраста, 7,3 је имало тешке повреде које 
су захтевале стационарно лечење. Анализом  водећих врста повреда као узро-
ка хоспитализације деце предшколског узраста уочава се да се као најчешћи 
узроци појављују: површинска повреда главе, повреде унутар лобање, прелом 
лобање и прелом костију лица, прелом подлактице и прелом у пределу раме-
на и надлактице. У овом узрасту, мушка деца  се више повређују него женска. 
Стопа хоспитализације услед повреда у предшколском узрасту мушке деце је 
8,2/1000, а женске деце 5,9 /1000. (4)

Са растом и развојем, деца постају мобилнија и изложенија већем броју 
фактора ризика за повређивање. Примећује се да са одрастањем детета долази 
и до промене структуре повреда. Тако су код предшколске деце опекотине биле 
на 3. месту, а код школске деце оне заузимају 4. место. Насупрот томе, преломи 
су доминантни код школске деце. Тровања се чешће дешавају код деце предш-
колског узраста него код школске деце. Уочавање доминантности одређених 
врста повреда у различитом дечијем узрасту од значаја је за спровођење циља-
них превентивних програма.

Најчешће повреде деце стационарно лечене у 2007. години биле су: пре-
лом подлактице, повреде унутар лобање, прелом лобање и прелом костију 
лица, прелом у пределу рамена и надлактице и прелом потколенице и скочног 
зглоба.У школском узрасту мушка деца и адолесценти се повређују чешће од 
својих вршњакиња - 7,7: 3,4 (на 10.000 деце тог узраста) у Београду (4).
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морталитет Услед Повређивања

Повреде су водећи узрок смртности у популацији деце од 5. до 19. годи-
не у земљама европског региона, са највећом учесталошћу у најсиромашнијим 
земљама (СЗО), а ненамерне повреде су водећи узрок смрти деце почев од на-
вршене прве године (2). 

Смртност је само врх клиничког леденог брега повређивања, уз многоброј-
не нефаталне повреде, често са несагледивим последицама. 

Стопа смртности деце од спољних узрока у Србији је у благом порасту: Од 
9.6 у 1990. и 1995. години, преко 11.7 у 2005., односно 10.0 у 2008. години (на 
1.000 деце).

Стопа смртности од повреда, тровања и последица деловања спољних фак-
тора, у 2009. години, код одојчади је износила 10,1, код деце предшколског уз-
раста 3,7, а код деце школског узраста  6,4 (на 100.000 деце тог узраста). 

Проценат умрлих услед несрећног случаја, у 2009. години, код деце узраста 
0-4 године био је 2,7%, код деце узраста 5-14 г. био је 31,8%, а деце узраста 15-24 
г. 37,4%, у односу на укупан број умрлих у групи тог узраста. Проценат умрлих 
услед убиства, у 2009. години, највећи је код адолесцената, 10,7% (15-24 г.), као и 
услед самоубистава (4%), док је  у узрасту 5-14 г. 0,8% деце било жртва убистава, 
а самоубистава 1,6%, у односу на укупан број урмлих исте узрастне групе (5).

Подаци о морталитету добијени из базе података Градског завода за статис-
тику и информатику, које су урађене на основу ДЕМ-2 обрасца, показују да је у 
Београду смртност као последица повређивања у добној групи 1- 4 године у 2001. 
години била је на 4 месту узрока смрти, док је у 2007. избила на прво место. У це-
локупном периоду праћења (2001-2007) морталитет као последица повређивања 
је водећи узрок смртности у добној групи од 5-14 година као и од 15-19 године. 
Анализа тренда показује да је морталитет као последица повређивања генерално у 
порасту, а смртност је скоро двоструко већа у 2007. у односу на 2001. годину (4).

На основу наших података а и података СЗО могуће је идентификовати неколи-
ко критичних области, односно врста повреда на које треба усмерити специфичне 
мере превенције: повреде у саобраћају, падови, утопљења, опекотине и тровања.

Превенција Повређивања

Упркос овим забрињавајућим подацима ненамерне повреде често могу да 
се превенирају. Она нису непредвидива, често су тесно везана за личност, ок-
ружење и развој детета.
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примарна превенција

Примарна превенција се састоји у онемогућавању испољавања нежеље-
ног деловања штетног агенса на људе. То практично значи спровођење мера за 
унапређење и очување здравља и сузбијање повреда: заштитом околине, избега-
вањем ризичног понашања, образовањем, вишим личним и друштвеним стан-
дардом, стилом живота, здравственим васпитањем, интервенцијом за смањење 
повређивања(6).

приступ превенцији

Постоје четири основна приступа превенцији: 
едукација: има за циљ да добрим информисањем о проблему и решењима, •	
омогући промену приступа и навика, организовање владиних програма за 
спречавање повређивања деце и повећа безбедност, нарочито у кући; 
техничка безбедност: подразумева израду и коришћење безбедних про-•	
извода који не могу да повреде дете, на пример безбедне играчке, на-
мештај итд.; 
законска регулатива: подразумева поштовање одређених стандарда за •	
заштиту становништва – безбедност у саобраћају, индустрији лекова, из-
градњи, спортским активностима, производњи безбедних производа; 
здравствена заштита деце и адолесцената.•	

национални циљеви и мере превенције које 
предузимају здравствени радници

Све већи обим проблема које изазива повређивање представљао је основ 
за дефинисање једног од Националних миленијумских циљева развоја до 2015. 
године: смањење смртности деце и адолесцената до 19 година од спољних уз-
рока смрти за половину. То је,  уједно и приоритет и у Националном програму 
здравствене заштите жена, деце и омладине (спец. циљ Програма: Спречавати 
ненамерна повређивања деце и омладине што би допринело снижавању учест-
алости повреда адолесцената и деце у саобраћају и кући, снижавању броја адо-
лесцената и младих који су жртве утапања, снижавању учесталости повређи-
вања деце и адолесцената у школи и окружењу (7).

За постизање овог циља Националним програмом су предвиђене следеће ак-
тивности: израда и спровођење холистичких (свеобухватних, мултисекторских) 
програма за спречавање ненамерног повређивања деце и омладине у домаћин-
ству, предшколској установи, школи, саобраћају, местима окупљања; едукација 
деце, адолесцената и родитеља или старатеља о безбедном понашању у саобраћају, 
о могућим задесима у кући и превенцији, о опасностима при рекреативним 
активностима на води као и о безбедном понашању; остваривање услова за 
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безбедно одвијање наставе физичког васпитања и рада у лабораторијама (оп-
ремање сала, кабинета, лабораторија; обука наставног особља), као и безбедно 
окружење (дечја игралишта, шеталишта поред река итд.); као и едуковање ле-
кара да процене ризик на радном месту и подизање свести међу адолесцентима 
и послодавцима о пословима који могу да угрозе здравље пацијента.

Активности се спроводе на националном нивоу, кроз интерсекторску са-
радњу одговорних министарстава (здравство, просвета, саобраћај, унутрашњи 
послови и др) и других владиних и невладиних институција (7).

Националним  програмом и пратећим Стручно-методолошким упутством 
(СМУ) за спровођење Уредбе о Националном програму здравствене заштите 
жена, деце и омладине здравствени радници се обавезују да унапређују знања 
родитеља/старатеља о основним узроцима повређивања деце, могућностима 
њиховог спречавања (штитници за оштар намештај, ограде за ниско поставље-
не прозоре и врата, оградице које спречавају самостално кретање деце низ сте-
пенице, неклизајуће подне облоге, чување лекова и хемикалија у оригиналним 
паковањима и ван домашаја деце, на високим полицама или закључане итд.), 
као и о указивању прве помоћи у случају повреде. Обавеза им је да едукују  ро-
дитеље/старатеље деце, децу и адолесценте о важности коришћења сигурнос-
них појасева, кацига код вожње мотоцикла, о мерама безбедности за пешаке и 
повредама које се дешавају, поштовању прописа и знакова, ограничења брзине. 
Поред тога дужност здравствених радника је и да саветују да се не управља 
возилом под утицајем алкохола и других психоактивних супстанци, о могућим 
задесима у кући, о опасностима при рекреативним активностима на води као 
и о безбедном понашању (8). 

Здравствено-васпитни рад о наведеним темама се спроводи кроз индиви-
дуално саветовање у оквиру систематских и контролних прегледа, планира-
них разговора и кроз кампање јавног здравља и других здравствено-васпитних 
активности у кући, вртићима, школама, домовима ученика, институцијама у 
којима живе и на местима где се окупљају деца и адолесценти. Здравствено-
васпитни рад треба да буде родно сензитиван, имајући у виду различито по-
нашање младића и девојака у вожњи, притисак на младиће да избегавају упо-
требу сигурносног појаса и других протективних мера, као и да се ризично и 
агресивно понашају у саобраћају, а да су у кући женска деца и девојке изложе-
није повредама (7,8).

Истиче се потреба адекватног опремања сала за физичко васпитање, ка-
бинета и лабораторија за безбедно одвијање наставе. Такође је потребно да се 
наставно особље обучи како да организује наставу у циљу спречавања повреда. 
Дом здравља треба да буде покретач акција на локалном нивоу које су окренуте 
ка стварању безбедне средине за одрастање деце (нпр. дечја игралишта, шета-
лишта поред река итд.). 

Здравствени радници, едукацијом родитеља и школске деце кроз ради-
онице и јавна гласила (нпр. превенција ризичног понашања), организовањем 
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едукативних семинара за пружање основне кардиопулмоналне реанимације 
и едукацијом здравствених радника за пружање напредне кардиопулмоналне 
реанимације могу да спрече настанак, отклоне најчешће узроке смртног исхода 
код деце и адолесцената (повреде у саобраћају, опекотине, утопљење, аспира-
ција страног тела) (6).

Здравствени радници, васпитачи, наставно особље, родитељи, шира друштве-
на заједница заједно треба систематски и континуирано да уводе превентивне 
мере за снижење учесталости и тежине повређивања код деце. 

На следећој табели дате су ризичне ситуације типични несрећни случајеви, 
карактеристичне за одређене узрасте деце који могу бити спречени једностав-
ним мерама примарне превенције (9).

табела 1. Превенција несрећног случаја у различитом животном добу

Карактеристике 
нормалног понашања

Типични несрећни 
случајеви

Превентивне мере

Прва година

Након неколико 
месеци може да се 
преврће и котрља, 
пузи и подиже се.
Све ставља у уста.
Беспомоћно је у води.

Падови
Уношење страних 
предмета
Тровање
Опекотине
Дављење

Не остављајте га самог на столовима 
и сл.
Држите подигнуте странице кревеца.
Држите ван његовог домашаја ситне 
предмете и опасне супстанце.
Не остављајте га самог у кади са во-
дом.

Друга година

Способан да 
истражује у усправ-
ном положају.
Пење се и силази низ 
степенице.
Веома је радознао.
Све ставља у уста.
Беспомоћан у води.

Падови
Дављења
Моторно возило
Уношење отровних 
супстанци
Опекотине

Држите прозоре затворене.
Поставите врата на врху степеница.
Покријте електричне прекидаче а 
електричне инсталације држите ван 
његовог домашаја.
Држите га у ограђеном простору када 
је напољу или када нема одраслих у 
близини.
Држите лекове, отровне супстан-
це и оштре предмете ван његовог 
домашаја.
Држите ручке лонаца и тигања на 
шпорету ван његовог домашаја, а по-
суде са врелим јелима даље од ивице 
стола.
У кади или базену га заштитите од 
воде.
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Карактеристике 
нормалног понашања

Типични несрећни 
случајеви

Превентивне мере

Од 2 до 4 године

Може да отвара врата
Трчи и пење се
Може да вози трицикл
Истражује ормане и 
фијоке
Игра се са механич-
ким направама
Може да баци лопту и 
друге предмете

Падови
Дављења
Моторна возила
Тровања
Опекотине

Држите оружје под кључем.
Поставите заштитну ограду на про-
зоре.
Учите га како да се пази од аутомоби-
ла на друму и на улици.
Држите ножеве и електричне справе 
ван домашаја деце.
Учите га опасностима од бацања 
оштрих предмета и истрчавања за 
лоптом на улицу.

Од 5 до 9 године

Смео и жељан аван-
тура
Контрола над дугим 
мишићима 
Повећава се 
интересовање за 
групне игре, лојалност 
групи чини га спрем-
ним да следи сугестије 
вође

Моторна возила
Бициклистичке 
несреће
Дављење
Опекотине
Ватрено оружје

Учите га правилној техници и 
саобраћајним правилима у вожњи 
бициклом.
Потстичите вештину пливања.
Држите оружје под кључем или дете 
упознајте са правилним руковањем 
ватреним оружјем.

Од 10 до 14 године

Потреба за 
напорнијим физичким 
активностима.
Игра се опасним ме-
стима (улица, река, 
железничка пруга).
Потреба за 
одобравањем 
вршњака води смело-
сти или опасним под-
визима

Моторна возила
Дављење
Опекотине
Ватрено оружје
Падови
Бициклистичке 
несреће

Учити га правилима за безбедност 
пешака.
Учити га безбедности у вожњи бицик-
ла.
Давати му инструкције при руковању 
ватреним оружјем.
Обезбедити сигурне и прихватљиве 
објекте за рекреацију и друштвене 
активности.
Припремати га за управљање аутомо-
билом добрим примером о дужности 
одраслих и сталним надгледањем.
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Секундарна превенција

Подразумева рано откривање и благовремено и адекватно пружање по-
моћи и лечење са циљем спречавања развоја обољења и последица – инвали-
дитета и/или умирања. Пример: иновирати знања за указивање прве помоћи 
код непрофесионалаца (возача, нпр.) и стручне помоћи у прехоспиталним и 
хоспиталним условима, за транспорт повређеног и слично(6). 

Најзад, терцијарна превенција означава благовремену  правилну реха-
билитацију, нпр. моментални третман опекотине хладном водом или зауста-
вљање крвављења. 

Улога Педијатара и УдрУжења Педијатара

Педијатри, удружења педијатара и дечји хирурзи треба активно да учест-
вују у контроли повређивања деце кроз залагање за превенцију повређивања, 
као и планирање, примену и евалуацију. Основни циљ је да контрола повређи-
вања постане друштвена брига, интердисциплинарна сарадња. Национални 
савет за безбедност или неко слично тело које би се образовало, треба да коор-
динира активности на изради програма за превенцију и формирање посебних 
фондова. Национална удружења педијатара треба да се повежу са европским 
удружењима педијатара, као и да уз помоћ УНИЦЕФ-а и СЗО, учествују у еду-
кацију о првој помоћи, као и о примарном спречавању настанка нежељених 
последица: здравствених радника, родитеља и лица која професионално долазе 
у контакт са децом различитог узраста (6).

Повређивање је глобално значајан социјални, економски и здравствени 
проблем и зато владе држава, невладине организације (СЗО, УНИЦЕФ и дру-
ге), професионална удружења, а нарочито удружења педијатара, дечјих хирур-
га и специјалиста социјалне медицине- јавног здравља, морају активно да учес-
твују у свим облицима превенције повређивања.
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1.2. OРАЛНО ЗДРАВЉЕ ДЕЦЕ СА ХЕНДИКЕПОМ: 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАТОЛОГИЈЕ И 
МОГУЋНОСТИ ЛЕЧЕЊА

дејан Марковић1, бојан петровић2, тамара перић1

1Клиника за дечију и превентивну стоматологију, Стоматолошки 
 факултет, Београд
2Клиника за стоматологију, Медицински факултет, Нови Сад

Стоматолошко збрињавање особа са хендикепом је млада и неадекватно 
препозната стоматолошка дисциплина у оквиру дечије стоматологије, чак и 
оним земљама које имају ефикасно организован систем јавног здравља, као и 
традицију прилагођавања здравствених услуга особама са инвалидитетом. Ос-
новни предмет изучавања ове дисциплине је дефинисан чињеницом да се осо-
бе са инвалидитетом сматрају особама које имају додатне, посебне потребе у 
остваривању својих основних права. Заправо, збрињавање особа којима је не-
опходна посебна стоматолошка нега се првенствено бави унапређењем орал-
ног здравља појединих особа или група унутар опште популације код којих је 
присутно физичко, сензорно, интелектуално, ментално, медицинско, емоцио-
нално или социјално оштећење или инвалидитет, или, што је најчешћи случај, 
комбинација више наведених фактора (1).

Према најновијем концепту, који нуди ICF класификација, инвалидитет се 
разматра кроз призму 4 различита домена: „телесна структура”, „телесне функ-
ције”, „активности и могућности учествовања” и „фактори средине” (2). На ос-
нову ове класификације, особе којима је неопходна посебна стоматолошка нега 
се могу разврстати у 3 велике групе:

особе са инвалидитетом који је последица оштећења оралне функције 1. 
или оралне структуре, а који доживљавају ограничења у активностима 
или могућности учествовања директно услед оралног статуса;
особе одређеног стања које оставља директне или индиректне последи-2. 
ца на њихово орално здравље;
особе чији је инвалидитет изазван социјалним, културалним или факто-3. 
рима окружења, а који може имати утицаја на њихово орално здравље.

Потребе ове 3 наведене групе се међусобно преклапају, јер свима њима је пот-
ребан приступ доступној и квалитетној стоматолошкој заштити и превенцији. 
Нажалост, ситуација у многим земљама је далеко од идеалне и потребе за секун-
дарном и терцијарном здравственом заштитом су у сталном порасту (3, 4).

Посебни стоматолошки третман није потребан свим особама са инвалиди-
тетом, јер не изазивају сви облици инвалидитета ограничења која спречавају 
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одржавање оралне хигијене и очување оралног здравља. Индивидуални факто-
ри и фактори средине који се односе на приватност и на доступност основној 
здравственој заштити су од великог значаја приликом категоризације пације-
ната којима је потребан посебан стоматолошки третман, као и пацијената који-
ма је неопходна заједничка стоматолошка и педијатријска нега (5,6,7). Посебан 
третман може бити неопходан у одређеним периодима у животу особе са ин-
валидитетом, али одржавање оралног здравља може бити спроведено у општој 
стоматолошкој служби или од стране других специјалиста.

Oбим циљне популације коју обухвата стоматолошко збрињавање особа 
којима је неопходна посебна нега, превазилази број циљних популација мно-
гих других стоматолошких дисциплина (дечија стоматологија, орална медици-
на, ортопедија вилица, максилофацијална хирургија). Међутим, у пракси, не 
само код нас, већ и широм света ова дисциплина је прикључена дечијој сто-
матологији, због устаљеног обичаја да ови пацијенти, с обзиром на то да су у 
детињству санирани од стране дечијег стоматолога, остају пацијенти који се 
санирају у оквиру дечије стоматологије и у адултном периоду.

Стоматолошка здравствена заштита, иако специфична за сваку подгрупу ове 
популације, има и низ општих карактеристика које могу илустровати превен-
тивне и терапијске стоматолошке процедуре. Чињеница је да су одређене групе 
особа са инвалидитетом веома често присутне у свакодневној стоматолошкој 
пракси па ће у овом раду кроз приказ стоматолошке здравствене заштите деце 
оболеле од Дауновог синдрома и церебралне парализе бити приказана нека од 
стања и обољења у оралној патологији и начину њиховог решавања. 

стоматолошко збрињавање особа 
са даУновим синдромом

Орално здравље особа са Дауновим синдромом подразумева: прогресивне 
облике пародонтопатије, већу заступљеност каријеса зуба, орофацијалне анома-
лије, малоклузије, аномалије зуба, као и склоност ка повредама зуба (8, 9, 10).

Стоматолошко збрињавање особа са Дауновим синдромом захтева адапта-
цију вештина које се користе у свакодневној стоматолошкој пракси и примену 
бихевиоралних техника како би се пацијент на одговарајући начин припремио 
на стоматолошки третман. Заправо, већина пацијената са Дауновим синдро-
мом и благом или умереном менталном ретардацијом може се успешно сани-
рати у ординацији опште стоматологије. Међутим, код одређеног броја ових 
особа присутно је значајније оштећење интелектуалне функције, или значај-
није компликације општег здравственог стања, па је њима потребна специја-
листичка, посебна стоматолошка нега.
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стоматолошко збрињавање особа 
са церебралном Парализом

Церебрална парализа представља комплексну групу моторних поремећаја 
и функционалних оштећења која захвата мишићну координацију. Овај развој-
ни поремећај може бити удружен са неконтролисаним покретима тела, епи-
лепсијом, поремећајима у одржавању равнотеже, дисфункцијом сензорних 
функција и недовољном менталном развијеношћу (9). 

Неконтролисани покрети тела су уобичајени за пацијенте са церебралном 
парализом. Изненадни покрети руку и ногу су веома чести, што у значајној 
мери може отежати стоматолошки третман. Потребно је пажљиво посматрати 
покрете пацијента и евентуално наћи неку правилност у њима, како би се евен-
туално претпоставио њихов смер и интензитет. Покушаји да се ови покрети 
зауставе могу довести само до њиховог интензивирања. Уместо тога, потребно 
је антиципирати покрете пацијента, ускладити своје покрете са њиховим или 
радити ван њиховог домашаја. 

Стоматолошки третман би требало да буде краткотрајан, уз прављење чес-
тих пауза, уз евентуално преписивање миорелаксанта када су планиране дуже 
интервенције. Понекад је за особе са церебралном парализом неопходна при-
мена седације, опште анестезије или хоспитализације уколико је индикован ек-
стензивнији стоматолошки третман. 

Епилепсија може пратити церебралну парализу, али је обично успешно кон-
тролисана антиконвулзивима и овде је од пресудног значаја добра сарадња де-
чијег стоматолога и ординирајућег неуролога. Усна дупља је ризично подручје 
током епилептичког напада, пацијенти могу сломити зубе или угристи језик или 
образ. Пацијенти са контролисаном епилепсијом се могу третирати на уобичаје-
ни начин у конвенционалној стоматолошкој амбуланти. Пре интервенције је нео-
пходно проверити да ли је пацијент узео терапију према упутству. Треба упознати 
и избегавати оне надражаје који код пацијента могу довести до напада. 

Дизартрија је уобичајена код пацијената са церебралном парализом, као по-
следица оштећења која захватају мишиће који контролишу функције говора и 
жвакања. Овде је важно нагласити да многи пацијенти са церебралном парализом 
и дизартријом имају очуване интелектуалне способности. Такође, од помоћи може 
бити и директна сарадња са пратњом која свакако лакше разуме пацијента. 

Церебрална парализа сама по себи не изазива никакве специфичне оралне 
манифестације. Међутим, одређена стања су чешћа или израженија код пације-
ната са церебралном парализом у поређењу са општом популацијом. Потребно 
је инсистирати на самосталном одржавању оралне хигијене колико год је то мо-
гуће, замолити пацијента да демонстрира како одржава оралну хигијену, и током 
демонстрације упућивати на правилну технику, као и на евентуалне адаптације 
технике или средстава за одржавање оралне хигијене. Антимикробни агенси, 
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као што је хлор-хексидин могу бити веома ефикасни у превенцији или спреча-
вању развоја пародонтопатије. Употреба антимикробних агенаса треба да буде 
прилагођена способностима пацијената. Испирање уста је неприкладно код па-
цијената који имају проблема са гутањем, или код оних који не могу да искашљу. 
За пацијенте који се хране уситњеном или кашастом храном, саветовати стара-
тељима да после сваког оброка прегледају уста да не би таква храна остала на 
површини зуба током дужег временског периода. Остатке хране треба уклонити 
испирањем водом, или брисањем навлаженом газом или специјалним уређајима 
дизајнираним за ту намену. Савети у вези са употребом флуорида и заливача 
фисура су неопходни. 

Проналажење специфичности у очувању оралног здравља пацијената са це-
ребралном парализом може бити веома споро у почетку, али одређивање ин-
дивидуалног терапијког приступа који за резултат има ефикасно спровођење 
превентивних, профилактичких и терапијских процедура, даје позитивне ре-
зултате не само на очување оралног здравља пацијената са церебралном пара-
лизом, већ и на квалитет њиховог живота. 

стоматолошка Превентивна и тераПијска 
здравствена заштита особа са хендикеПом

Примена превентивних и профилактичких мера основ су сваког добро пла-
нираног система здравствене заштите. Примена превентивних мера код вулне-
рабилних популација, какве су особе са хендикепом, подразумева третман ка-
кав је дефинисан за све пацијенте са израженим ризиком за настанак каријеса 
и пародонтопатије.

Могућност терапије зависна је од низа фактора који, нажалост, често нису 
медицинске већ социјалне природе. Рад у стоматолошкој амбулнти, на стан-
дардан и уобичајени начин, често је привилегија само хендикепиране деце која 
имају, за наше услове, неуобичајено добру негу, па тиме и значајно боље стање 
оралног здравља. Код великог броја деце стоматолошки третман спроводи се 
спорадично, често по ургентном протоколу, без систематске санације и план-
ског деловања. Рад у општој анестезији и седацији често и беспотребно постаје 
стандард за решавање стоматолошких проблема особа са хендикепом. 

Програми обуке који обухватају не само лекаре-педијатре који брину 
о здравственој заштити особа са хендикепом, већ и запослене у установама 
социјалне заштите веома су важни у спровођењу превентивних програма из 
области стоматологије. Један од таквих је и програм који је акредитовало Ми-
нистарство за рад и социјална питања 2008 године: „Програм обуке кадрова у 
спровођењу заштите особа са посебним потребама за унапређење и очување 
оралног здравља“. Нажалост, ширење свести, али и знања о значају и превен-
тивно-терапијским могућностима стоматолошке здравствене заштите није 
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достигла задовољавајући ниво у нашој средини. Зато је од изузетне важности 
постицање интердисциплинарне сарадње и израда државног превентивног 
програма за особе са хендикепом. 
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1.3. ДЕЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ЧИЈЕ 
ПОНАШАЊЕ ПРЕДСТАВЉА ИЗАЗОВ

вероника ишпановић-радојковић
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду

Понашање које представља изазов се дефинише као културолошки непри-
хватљиво понашање таквог интензитета, учесталости или трајања да озбиљно 
угрожава физичку безбедност саме особе или других у њеном окружењу, или 
озбиљно ограничава или онемогућава да особа учествује у уобичајеним актив-
ностима заједнице којој припада (1). 

У прошлости је ова појава називана различитим терминима, као што су 
„проблематично понашање“, „неприлагођено понашање“, „поремећај пона-
шања“, „абнормалности понашања“ и слично. У овом тексту су алтернативно 
коришћени изрази „понашање које представља изазов“ и „проблематично по-
нашање“ у циљу скраћивања и лакшег праћења текста. 

Савремени термин „понашање које представља изазов“ је дескриптиван и 
не прејудицира етиологију појаве. Његовим увођењем је желело да се нагласи 
да је појава у великој мери социјално одређена и често представља реакцију 
незадовољства особе са сметњама у развоју на срединске услове или пружене 
услуге, које се често креирају према потребама пружаоца услуга, а не према 
потребама особа са сметњама у развоју. 

Код деце са сметњама у развоју понашање које представља изазов најчешће 
се испољава као:

Агресивно понашање: физичко повређивање других или претња, уни-•	
шта вање имовине, вербални напади, запиткивање неодговарајућих пи-
тања и сл. 
Самоповређивање: ударање главом у предмете, грижење шаке, упорно •	
клаћење, мазање изметом и сл. 
Понашање у виду избегавања (негативистичко понашање): одбијање хра-•	
не, одбијање да се напусти кућа, екстремно повлачење у себе и сл.
Непримерено сексуализовано понашање: непристојно додиривање себе •	
или других, мастурбација у присуству других и сл. 

Oколина често не разуме понашање детета и не зна како да поступи, што 
веома отежава функционисање породице. Овакво понашање озбиљно угрожа-
ва процес учења и инклузију детета и често доводи до понављаног смештања де-
тета у психијатријску установу или чак до трајног институционалног смештаја 
детета (2). 
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Понашање које представља изазов околини може се јавити и код деце нор-
малне интелигенције, на пример код деце предшколског узраста у виду напада 
беса или пркосног понашања, али је појава значајно чешћа код деце или одраслих 
са сметњама у развоју, нарочито са сметњама у интелектуалном развоју.

У студијама преваленције понашања које представља изазов наводе се сто-
пе од 5,7% до 14%, па чак и 45% у популацији особа са сметњама у интелекту-
алном развоју (ментална ретардација) (3). Овако велике разлике су последица 
различитих дијагностичких критеријума који су коришћени, као и тога да ли 
су у питању били испитаници смештени у институције или у дневне боравке 
у заједници. Постоји, међутим, сагласност да је појава чешћа код мушкараца и 
код особа са тежим облицима менталне ретардације. Преваленција расте то-
ком детињства да би достигла врхунац између 15. и 34. године живота, а затим 
постепено опада. 

Узроци Понашања које Представља изазов

С обзиром да понашање које представља изазов није јединствени нозолош-
ки ентитет, не постоји заједнички узрочни чинилац него се, по правилу, ради о 
мулти-факторијалној узрочности. Истраживања етиологије поремећаја се могу 
груписати у две велике групе, и то она која истражују могуће биолошке или 
психосоцијалне узрочне чиниоце. 

биолошки чиниоци 

Идентификовани су бројни генетски синдроми који су повезани са специ-
фичним видовима неприлагођеног понашања. Примери су удруженост Леш-
Нихановог (Lesh-Hyhan) синдрома са самоповређивањем или Прадер-Вилије-
вог (Prader-Willi) синдрома са компулзивним преједањем (4). Утврђено је да је 
код деце са Дауновим (Down) синдромом понашање у виду избегавања значајно 
чешће него код деце типичне популације, и то већ у врло раном узрасту (5). Су-
очена са задатком који нешто мало превазилази њихове актуелне могућности, 
деца са Дауновим синдромом се искључују из даљег учења и испољавају врло 
сличан репертоар неприлагођеног понашања (6). Оваква запажања су навела 
истраживаче да закључе о постојању тзв. фенотипа понашања, који се дефи-
нише као повећана вероватноћа да ће особе са датим генетским синдромом 
испољити одређено понашање у поређењу са особама које немају тај синдром 
Међутим, питање учешћа генетских и епигенетских чинилаца у настајању по-
нашања које представља изазов захтева даља истраживања. 

Примена неуроимиџинг техника је омогућила известан напредак у разу-
мевању неуробиолошких корелата агресивног понашања. Код особа са пона-
вљаним агресивним понашањем нађена је мања густина неурона и абнормалан 
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метаболизам фосфата у префронталном режњу и у амигдалоидно-хипокам-
палним структурама. Степен смањене густине неурона је био у позитивној ко-
релацији са учесталошћу агресивног понашања (7). 

Испитивана је улога ендогених опиоида (бета-ендорфини) који се луче то-
ком самоповређујућег понашања, као могућег чиниоца који доприноси одржа-
вању таквог понашања, с обзиром на својство ендорфина да изазивају осећај 
среће и задовољства. Мањак серотонина се доводи у везу са агресивним, само-
поврђујућим понашањем, а тестостерону се приписује улога могућег медијато-
ра за агресивно и абнормално сексуално понашање.

Иако су ова истраживања врло значајна, и даље остаје отворено питање да ли 
наведене неуралне и неуротрансмитерске промене представљају само биолошке 
корелате агресивног и самоповређујућег понашања или су оне њихов узрок. 

психосоцијални чиниоци 

Веза између понашања које представља изазов и бројних психосоцијалних 
чиниоца је потврђена у многим истраживањима. Као могући психосоцијални 
чиниоци наводе се потреба деце са сметњама у развоју за сензорном стиму-
лацијом, тражење пажње због осећања искључености, одбачености, досаде 
или неосетљивости пружаоца неге према потребама и жељама детета. Осим 
добијања или избегавања спољашњих или унутрашњих стимулуса, оваква по-
нашања могу представљати и вид комуникације детета са неразвијеним говор-
но-језичким способностима.

Психосоцијална етиологија понашања које представља изазов објашњава 
се теоријом учења према којој је овакво понашање научено кроз интеракцију 
датог детета и његовог/њеног физичког или социјалног окружења. Понашање 
које детету доноси неку корист, којим дете решава неки свој проблем, понавља 
се односно учвршћује. Према теорији учења, могуће је научити особу друга-
чијим понашањима којима се постиже исти циљ.

фУнкционална Процена и третман 
Понашања које Представља изазов

У оквиру теорије учења развијен је метод функционалне процене понашања 
као основ за третман понашања које представља изазов. Функционална про-
цена је заснована на основним поставкама бихевиоризма да свако понашање 
има неко значење, неку сврху и да је свако понашање, било да је пожељно или 
непожељно, научено кроз интеракцију особе са својим физичким и социјал-
ним окружењем. На основу функционалне процене постављају се хипотезе о 
односима између појединих догађаја у окружењу и понашања, и идентификују 
се типови и извори поткрепљивања непожељног понашања. Поткрепљивачи 
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из околине могу бити позитивни или негативни и користе се у смањивању не-
пожељног односно појачавању пожељног понашања (8). 

Први корак у функционалној процени јесте прикупљање података директним 
посматрањем неприхватљивог понашања у природном окружењу детета и приба-
вљањем информација од особа које су у блиском контакту са дететом и добро га 
познају. Треба анализирати шта дете исказује својим понашањем, шта може бити 
разлог таквог понашања (телесне нелагодности, тешкоће у комуникацији и/или 
разумевању, препреке у окружењу и сл.), које потребе дете задовољава таквим по-
нашањем. Исто тако је значајно уочити како околина реагује на понашање детета. 

Бележи се шта претходи проблематичном понашању, само понашање и, нај-
зад, последица понашања. Поступак је познат као АБЦ поступак (Antecedent 
–Behavior – Consequence = ABC). 

Следећи корак је формулисање хипотеза о сврси проблематичног пона-
шања, а затим тестирање постављених хипотеза. На основу закључка о функ-
цији проблематичног понашања прави се план интервенције . 

Анализираћемо пример дечака Марка којима има пет година и испољава 
сметње из аутистичног спектра поремећаја. Отац је повео Марка у куповину у 
велику самопослугу, иако Марко није био вољан да иде. У продавници, Марко 
је покушао неколико пута да побегне напоље али је отац успео да га ухвати и 
задржи у продавници. Марко је почео опсесивно да броји предмете на поли-
цама и није хтео да прекине. То је био његов начин превладавања повишене 
анксиозности настале због осујећења. Отац моли Марка да прекине бројање, 
пожурује га, објашњава му, прети му, подмићује га. Марко се веома узнемирио 
и на крају почео да баца ствари са полице и да вришти. Други купци су реаго-
вали и отац се нашао у непријатној ситуацији па је напустио продавницу са 
Марком, без обављене куповине. 

Очито да је Марко био високо узнемирен у ситуацији у којој се нашао. Ње-
гови покушаји да смири своју напетост бежањем а затим присилним бројањем 
нису уродили плодом. Када је почео да вришти и баца предмете око себе, отац 
га је извео из продавнице и одвео кући, односно Марко је својим понашањем 
постигао оно што је желео. Понављањем оваквог понашања у разним околнос-
тима, Марко је научио да је такво понашање делотворно и да доводи до жељеног 
ефекта, те га почиње све чешће примењивати. На тај начин се устаљује циклус 
проблематичног понашања. У циклусу проблематичног понашања увек је мо-
гуће идентификовати окидач, ескалацију понашања, кризу и, најзад, опоравак.

Прво питање на које треба одговорити у функционалној процени јесте 
шта дете жели или шта му треба када исказује проблематично понашање. Да 
ли тражи пажњу или покушава да стекне контролу над ситуацијом да би се 
осећало мање узнемирено? Или можда покушава да избегне непријатне осећаје 
(бука, бол досада)? Да ли жели неку ствар или активност или му треба помоћ 
да би нешто урадило? Да ли једноставно жели да га људи оставе на миру или је 
уплашено, узнемирено и не зна шта да ради?
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Друго питање је: које неприхватљиве начине дете користи да би постигло оно 
што жели? Да ли физички повређује или прети да ће повредити себе или другог, 
користи ружан речник, пљује, вришти, прави буку, понавља питања, уништава 
имовину, баца ствари или храну, клати се, врти или ради неку другу ритмичку 
активност или одбија храну, одбија да напусти место, повлачи се у себе.

Треба такође утврдити прихватљивост за околину начина исказивања 
потребе које дете користи. Да ли је за околину прихватљиво да дете вербално 
искаже потребу или да покаже слику, да покаже прстом и одведе до жељеног 
места? Или је прихватљиво да дете сигнализира своје потребе показивањем 
благе узнемирености (клаћење, шкрипање зубима) или испуштањем одређе-
них звукова?

Врло је битно анализирати начин на који околина, првенствено родитељи али 
и наставници или особље институција, реагује када дете исказује своје потребе 
на прихватљив начин. Да ли околина реагује одмах и задовољава жеље и потребе 
детета, или само понекад одговара на тај начин? Да ли дете мора да чека и колико 
дуго за подмирење његових/њених потребе и жеља? Да ли особе из околине ста-
вљају детету на знање да им се свиђа начин на који се понаша па тек онда одго-
варају очекиваним подмирењем? Да ли умесно понашање детета понекад прође 
незапажено јер је дете тихо, не вербализује? Да ли околина понекад види умесно 
понашање детета као знак да следи “тешко” и неприлично понашање?

Анализа циклуса проблематичног понашања представља основ за примену 
разних бихевиоралних стратегија усмерених ка минимизирању окидача, учењу 
адекватнијих понашања у одговору на те окидаче, или обезбеђивању таквих по-
следица проблематичног понашања које ће стимулисати пожељније одговоре.

Када су у питању деца, најчешће примењивана стратегија јесте такозвана 
позитивна подршка понашању која користи различите приступе као што су: 
модификација окружења и окидача, обезбеђивање алтернативе непожељном 
понашању, скретање пажње детета, намерно али промишљено игнорисање не-
пожељног понашања, позитивно поткрепљивање пожељног понашања, учење 
детета новим вештинама и понашању, учење особа из окружења да препознају 
ране сигнале претећег проблематичног понашања и да предузимају одговоре 
који ће прекинути даљу ескалацију непожељног понашања (9). Истраживања 
показују да примена методе позитивне подршке понашању значајно побољша-
ва квалитет живота деце са сметњама у развоју која испољавају понашање које 
представља изазов (10). 
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2.1. ЕТИЧКА ПИТАЊА У КЛИНИЧКОЈ ГЕНЕТИЦИ

јадранка јовановић-привродски
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

Етика потиче од грчке рeчи ethos и латинске рeчи mos, moris, што првобитно 
значи навику, обичај, уобичајену радњу или владање (moralis, етичан, моралан).

Медицинска етика је систем моралних вредности који се примењују у кли-
ничкој пракси (1,2).

основна етичка начела У медицини

Аутономија – принцип аутономије признаје права појединаца на само-
опредељење тј. пацијент има право да одбије или бира своје лечење. 

Чињење добра – треба да се делује у најбољем интересу пацијента. 
Нечињење зла – чинити све да се не нанесе штета пацијенту
Правда – једнаке могућности коришћења расположивих ресурса здравља.
Достојанство – пацијенти имају право на достојанство.
Истинитост и искреност – концепт истинитог и искреног информисања и 

пристанка на основу информисања.
Проблеми који начешће могу да се јаве у клиничкој генетици јесу пре свега 

аутономија пацијента, избор на основу информисаности, пристанак на основу 
информација и тајност података (3).

аутономија

Пацијент има право на мишљење, на доношење одлуке на основу информи-
саности, да прихвати или одбије испитивање, али исто тако и могућност да у 
било којој фази одустане од испитивања.

избор на основу информисаности

Пацијент има прво на потпуну информисаност о свим могућностима, али 
исто тако треба да има информације о последицама донесене одлуке. Лекар не 
сме да даје информације под притиском, да сугерише, нити својим ставом да 
утиче на доношење одлуке, а одлука пацијента не сме да буде резултат притис-
ка нити сугестија.
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пристанак на основу информисаности

Пре испитивања, а после дате информације – која мора да обухвати детаље 
квантитативног и квалитативног ризика, ограничења, последице и могући ис-
ход сваког поступка – пацијент треба да да пристанак, писмено одобрење за: 
приступ медицинској документацији и фотографији, генетском тестирању и 
чувању ДНК. У клиничкој генетици врло често су пацијенти деца која нису 
способна да дају писмени пристанак, резултати тестирања често неће бити за 
њихову добробит, али ће бити за добробит породице, те овакве ситуације дово-
де до великих етичких дилема и у многим земљама су законом регулисане.

тајност података

Пацијент има право на тајност података. У појединим ситуацијама тајност 
података изузетно се може прекршити: у ситуацијама када особа доводи у ри-
зик себе или неке друге особе; када је неопходно извршити генетско тестирање 
других особа; при размени података резултата и информација између генет-
ских служби, што је врло осетљиво и сложено питање.

Етичка дилема је ситуација до које долази када се чини да су две или више 
моралних вредности једнако валидне, а контрадикторне, а од појединца се за-
хтева да направи најбољи могући избор. 

Етички комитети/одбори. Често, једноставна комуникација лекар–па-
цијент није довољна да се реши конфликт интереса те су формирани етички 
комитети тј. одбори чија је улога тимско решавање сложених етичких дилема. 
Ова тела су сачињена првенствено од здравствених радника разних специјал-
ности, али у многим земљама, да би се обезбедила равнотежа, могу да укључе 
филозофа, лаика и свештенство.

Етички проблеми и дилеме постоје у свим гранама медицине, али су посебно 
изражени у клиничкој генетици због начина на који утичу на појединца, 
његову породицу и друштво уопште. Развој молекуларне биологије довео је до 
нових открића и новог приступа наследним болестима, те отворио нове етичке 
дилеме на које често није лако одговорити (4).

етичке дилеме У клиничкој генетици

генетско тестирање 

„Генетско тестирање је анализа специфичног гена, његовог продукта или 
функције, или нека друга анализа на нивоу ДНК, или хромозома.” (Харпер, 1997)

Генетско тестирање се разликује од осталих испитивања у медицини из-
међу осталог због злоупотреба генетике у прошлости те опасности од генетске 
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дискриминације, као и због могућности откривања генетског узрока болести 
из било којег ткива, у било које доба живота, без обзира на појаву клиничких 
симптома или њихов изостанак. Генетско тестирање једном истом техноло-
гијом може бити: предиктивно тј. пресимптоматско, и дијагностичко.

Предиктивно тј. пресимптоматско тестирање заснива се на откривању 
гена код особа без симптома, чије би познавање требало да помогне да се спречи 
појава болести. Етичке дилеме су огромне, посебно када се ради о генским боле-
стима које се појављују у одраслом узрасту и за које не постоји никакво лечење 
(на пример Huntington-ова болест, чија је учесталост у популацији 1:10 000)

Дијагностичко тестирање се заснива на откривањеу гена ако се примени 
на ризичну особу, која већ има клиничке симптоме.

Непознавање основних разлика између предиктивног тј. пресимптомат-
ског и дијагностичког теста може довести до етичких проблема у медицинској 
генетици (5).

пренатална дијагностика 
(преимплантационо и пренатално тестирање)

Инвазивна и неинвазивна пренатална дијагностика аномалија и наследних 
болести отворила је питање прекида трудноће које може изазвати многе етичке 
дилеме за појединаца, породицу, али исто тако и за друштво у целини. С једне 
старне се намеће питање абортуса, а с друге стране ризик за тежак хендикеп, 
аномалије, или ментални дефицит. Овде се јављају директни проблеми веза-
ни за аутономију као и индивидуални избор пацијента. Религијски, морални, 
етички аспект и разлике у култури могу да доведу до различитих гледишта ве-
зано за селективни прекид трудноће (6).

предиктивно тј. пресимптоматско тестирање деце и одраслих

Предиктивно тестирање нарушава аутономију деце. У неким ситуацијама 
оно је за добробит деце (дете има директну корист код утврђивања фамилијар-
не хиперхолестеролемије). Уколико се утврди постојање гена и болести која 
има инфаустну прогнозу, а испољи се у каснијем узрасту (пример Huntington-
ова хореја), налази могу да утичу да родитељи на други начин сагледавају дете 
и то може бити штетно за њега. Испитивање деце које нема утицај на друге 
чланове породице, код болести које имају фаталну прогнозу, које се ипољавају 
у каснијем животном добу треба избегавати због могућности дискиминишућег 
фактора везано за децу. Предиктивно тестирање одраслих такође нарушава 
њихову аутономију. Изузевши неоспорну и драгоцену вредност у раном откри-
вању и могућношћу лечења неких болести (нпр. раном лечењу неких злоћуд-
них тумора), другу страну медаље предиктивне медицине представља стигма-
тизовање с непредвидивим последицама за носиоце гена (5).
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генетски скрининзи

Генетски скрининзи обухватају генетско тестирање популације. Код генет-
ских скрининга тајност података је такође важна, важан је приступ добром ин-
формисању, добровољни пристанак и обезбеђење доброг саветовања уколико 
је налаз позитиван.

приватност генетичке информације

У генетском саветовалишту при давању генетичких информација нео-
пходна је тајност података и приватност пацијента. Етичке дилеме у генет-
ском саветовању су бројне: предиктивно тестирање деце увек носи ризик да 
се начини штета детету и да се нарушава аутономија; предиктивно тести-
рање деце с последицама за родитеље често намеће и питање и етичку диле-
му: има ли право одраслог детета да зна предност, пред правом родитеља да 
оно не сазна? Етичка дилема је понекад присутна и код откривања лажног 
очинства.

Етичке злоупотребе генетског саветовања – давање генетичке инфор-
мације не би смело да постоји у следећим случајевима: генетско тестирање 
у сврху генетског истраживања без јасног објашњења самог испитивања и 
какве би последице његови резултати могли имати за испитаника и чланове 
његове породице; генетско тестирање без претходног писменог пристанка, и 
генетско испитивање без генетског саветовања (7).

генетски инжењеринг

Генска терапија је уношење гена у соматску ћелију с циљем да се побољша 
ситуација изазвана патолошким геном при чему се делује на генетску добробит 
појединца. Овде свакако треба истаћи појам еугенике.

Еугеника – наука која се бави поступцима за побољшавање људске врсте 
контролом наследних чинилаца. Еугеничка одлука је чин промишљеног дело-
вања за генетску добробит појединца, било да се ради о одраслој особи, детету, 
фетусу или планира ној трудноћи. Еугенички програм је намера да се утиче на 
учесталост гена у популацији. Нега тивна еугеника јесте намера да се смањи 
учесталост шкодљивих гена. Позитивна еугеника је намера да се повећава 
учесталост гена који се сматрају пожељним. 

Матичне ћелије и клонирање. Главни проблем и етичке дилеме тичу се из-
вора матичних ћелија. Како се сматра да су ембрионалне матичне ћелије нај-
бољи извор матичних ћелија то се постављају разна питања око испитивања 
ембриона и ембрионалних ћелија. Постоје различити приступи овом проблему 
од саговорника који истичу да матичне ћелије имају огромну улогу у третману 
неких болести сада али и у будућности, до оних који говоре да би масовност 
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употребе ових ћелија била увод за репродуктивно клонирање. Сличне дилеме 
постоје везано и за поступак клонирања.

испитивање хуманог генома

Етичке дилеме везане за испитивање хуманог генома везане су за доступ-
ност тј. недоступност резултата испитивања које треба да буде за добробит 
целе људске популације и за све појединце. Постоје мишљења да је то екплоата-
ција пацијента која може изазвати финасијску добит. Међународна заједница 
мора да нађе право решење за питање медицинске базе података и њене цен-
трализације, а то још није правно регулисано у многим земљама света.

друштвене импликације етичких питања у клиничкој генетици

Међу најзначајније друштвене импликације етичких питања у клиничкој 
генетици могу се сврстати: ризик од штетних последица при откривању но-
сиоца штетног рецесивног гена, страх од стигматизације и дискриминације; 
притисак да се тестира како би се добило животно или здравствено осигурање. 
Осигуравајућа друштва често при склапању полисе осигурања траже меди-
цинске податке о потенцијалном осигуранику и његовој породици, а у неким 
земљама и неким осигуравајућим кућама траже се и резултати генетских тес-
тирања. Исто тако могле би се појавити штетне последице при запошљавању и 
остваривању здравственог и животног осигурања. 

закљУчак

„Будућност генетике и начин на који ће се она употребљавати или злоупо-
требљавати зависи увелико од нас. Без обзира јесмо ли лекари, научници или 
чланови јавности, треба да активно радимо како би се чуло наше мишљење и 
како би се генетика употребила за добробит, а не на штету човечанства” (Хар-
пер, 1997).
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2.2. ГЕНЕТИЧКИ ТЕСТОВИ-ВРСТЕ, МОГУЋНОСТИ, 
ОГРАНИЧЕЊА

гордана јоксић
Институт за нуклеарне науке „Винча“, Београд

Генетика као дисциплина биологије проучава наслеђивање особина живих 
бића. Постојање гена доказано је 1961 године (1). Исте године откривено је да 
триплет нуклеотида у молекулу ДНК представља генетску шифру. Ова открића 
су омогућила да се сазна на који начин гени, смештени у једру ћелије, одређују 
настанак протеина који имају улогу градивних материја и регулатора многих 
функција ћелије. Последњих двадесетак година најбројнија су открића из мо-
лекуларне генетике, који се односе на непосредну активност гена, тј. како се 
одређени гени активирају, инхибирају, умножавају, и на који начин утичу на 
развиће, физиолошке процесе и болести. 

Цитогенетика повезује две потпуно одвојене области, цитологију и генети-
ку. Предмет проучавања цитогенетике су промене на хромозомима. Хромозо-
ми се анализирају у фази деобе. Најчешће се анализа врши из венске крви. Сти-
мулацијом специфичним митогенима лимфоцити периферне крви се индукују 
на деобу „ин витро“ и након 72 сата култивације спремни су за анализу. Геном 
човека се састоји од 23 хромозомска пара. Хаплоид генома човека садржи 3 би-
лиона нуклеинских базних парова који кодирају 23000 структурних гена. Свега 
1.5% генома представља кодирајуће секвенце градивних и регулаторних проте-
ина. Остатак сѕ регулаторни гени и еволутивни остаци ДНК. Кариотип човека 
садржи 46 хромозома (23 хромозомска пара), од којих 22 чине аутозоми и један 
пар чине полни хромозоми (XX код жене, XY код мушкарца)

Кариотип жене је 46,XX•	
Кариотип мушкарца је 46,XY•	

Методе које се користе за анализу кариотипа су различите, најчешће се 
комбинује класична и техника трака (тзв. “G-band”) техника. Сваки хромозом 
поседује јединствени распоред тамних и светлих трака, на основу чега се може 
утврдити његов идентитет и анализирати структура. Анализа даје податке о 
нумеричким и структурним променама које захватају више милиона базних 
парова. Сложени хромозомски комплемент назива се кариограм. За анализу 
кариотипа који садржи комплексне реаранжмане или микроделеције за потпу-
ну дијагнозу користе се методе молекуларне цитогенетике, пре свега флуорес-
центна „ин ситу“ хибридизација FISH (Слика 1).
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Слика 1. Пример FISH методе

Велики број гена је комерцијално доступан у виду ДНК проба, те је омогућено 
лоцирање гена на хромозомима, прецизно одређивање тачака прекида у реаран-
жманима и постављање дијагноза микроделецијских синдрома. Примењеним 
техникама је установљено да постоји много више делеција него дупликација гена, 
и да су структурне аберације много комплексније него што се сматрало. Утврђе-
но је да постоји висока корелација између репродуктивне смрти и хромозомских 
аберација: 75% неуспелих трудноћа је последица хромозомопатија; највећи број 
чине промене у броју хромозома (анеуплодије). Због тога је изузетно важно спро-
водити генетске анализе пренатално, како би се проценат рођене деце са хромо-
зомопатијама максимално смањио и обезбедио квалитетан и нормалан живот 
породица. Кариотип се пренатално одређује из плодове воде, хорионских ресица 
или крви пупчаника. Примењује се код трудница са ризичном трудноћом, женама 
преко 35 година старости и код трудница код којих је статистичким прорачуном 
биохемијских маркера из крви мајке (биохемијски скрининг) утврђен повишен 
ризик појаве хромозомопатија код бебе. Најбрже информације се добијају ана-
лизом СТР маркера, а анализирају се хромозоми који се најшешће јављају у ане-
уплоидијама (хромозом 21 за Down синдром, X-хромозом за Turner и Klinefelter 
синдром, хромозом 13 за Patau синдром, и хромозом 18 ѕа Edwards синдром). Ме-
тода се назива QF-PCR, резултати се добијају за 24 сата од доспећа материјала у 
лабораторију. Пример анализе СТР маркера приказана је на слици 2.

Слика 2. Анализа СТР маркера на хромозому 21: A-тризомија, Б-нормалан 
диплоидни сет
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У пренаталној дијагностици некада је потребно комбиновати цитогенетске 
и методе молекуларне генетике. Најчешће се комбинују QF-PCR и кариотип из 
културе ћелија. 

Кариотип из хорионских ресица ради се у ситуацијама високог ризика за 
ношење детета са Дауновим синдромом, или другим болестима, попут СМА 
(спинална мишићна атрофија), цистичне фиброзе, хемофилије или мишићне 
парализе. Код ткивно специфичних хромозомских мозаицизама, попут Палис-
тер-Килиан мозаик синдрома потребно је радити кариотип из фибробласта 
коже, јер се једино тако може поставити дијагноза (2). Анализом хромозом-
ских аберација из лимфоцита периферне крви поред одређивања апсорбоване 
дозе зрачења, одређује се и радиосензитивност, што се користи за дијагнозу 
целуларног фенотипа Фанконијеве анемије и синдрома атаксија телангиекта-
зија (3). Од 2009. године, када је Elisabet Blackbourn добила Нобелову награду 
за теломере, актуелна су испитивања клиничке примене тих тестова у кардио-
васкуларним и малигним болестима.

Из свега наведеног може се закључити да су методе генетичког тестирања 
у експанзији и да су све прецизније због чега све већу примену налазе у кли-
ничкој пракси, али и захтевају дефинисање услова под којима се спроводе и 
поштовање етичког кодекса. 
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2.3. THE USE OF REAL-TIME PCR IN THE CLINICAL 
GENETICAL PRACTICE

Nagy Balint
1st Department of Obstetrics and Gynecology, Semmelweis University,
Budapest, Hungary

The introduction of real-time PCR made possible several different application 
in clinical genetics, like detection of different microbial genomes, mutations, single 
nucleotide polymoprhisms (SNP), deletions and measurement of gene expressions.

Detection of microbial genome: The detection of congenital toxoplasmosis has 
an important role in prenatal genetic services. The risk of intrauterine infection of the 
fetus increases during pregnancy from 14% after primary maternal infection in the 
first trimester to about 59% in the last trimester. The humoral and cellular immunity 
starts to develop between 9 and 15 gestational weeks of the fetus. It has been shown 
that there is only a 10% probability in the first trimester and, a 90% probability in 
the last two weeks of pregnancy that the parasite infects the fetus. The severity of 
congenital infection depends on the age of the fetus, the younger the fetus, the more 
serious the infection is. Congenital toxoplasmosis may cause intrauterine death, early 
delivery, microcephalia, hydrocephalus, chorioretinitis, deafness, microphtalmia, low 
IQ, and very rarely, brain tumor.

Proper antibiotic treatment of mothers is a requirement in the treatment of 
congenital toxoplasmosis.

T. gondii can be detected with injection of body fluids into experimental animals 
or tissue culture. Antibody levels can be measured from body fluids or the presence of 
protozoa can be detected directly with molecular biological methods. The serological 
method is the most important diagnostic tool in the detection of toxoplasmosis, 
however it has several disadvantages. .(1,2)

In the last decade PCR amplification detection methods became the most important 
tools for detection congenital toxoplasmosis. Couple of articles were published 
describing the quantitative real-time PCR method using hybridization probes for the 
detection of T. gondii The classical PCR, fluorescent PCR and DNA fragment analysis 
and two types of real-time PCR method were used for detection of T. gondii.(3)

Detection of SNPs to show trisomy 21. Chromosomal abnormalities are the most 
frequent genetic disorders observed in both live births and miscarriages. Trisomy 21 
is the most commonly observed cytogenetic anomaly in live birth, while numerical 
abnormalities of chromosome 18, 13, X and Y are also observed. Karyotyping is the 
most widely used and accepted diagnostic method for detection of chromosomal 
abnormalities of fetal cells obtained by amniocentesis or chorionic villus sampling. This 
method can detect numerical and structural chromosomal abnormalities, but needs 
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live cells and long culturing time. Molecular biological diagnostic methods have been 
available since the last decade for detection of aneuploidies. The most widely used and 
accepted is fluorescent PCR (F-PCR) and DNA fragment analysis for reliable and fast 
detection of trisomies using small tandem repeats (STRs). But recently quantitative 
real-time PCR was introduced by using ratios of single nucleotide polymorphic alleles. 
I studied two SNP-s to detect trisomy 21 with real-time PCR. (4)

The SNP marker WIAF 899 was informative in 41.86% of cases and WIAF 2643 
in 48.83%. The melting curve area ratios were significantly different between trisomic 
and normal cases forWIAF 899 (trisomic 0.5246 ± 0.2498 vs 0.8347 ± 0.5234; p < 
0.001), while in the case of WIAF 2643, they were not different.The advantage of this 
method is the fast turn-around time, while the disadvantage is that the samples are 
heterozygotes in 42-50% in the population.(5)

Detection of deletion (ΔF508). Cystic fibrosis (CF) is the most common 
autosomal recessive genetic disorder in the Caucasian population. It is characterized 
by progressive chronic pulmonary disease as well as pancreatic dysfunction. The 
disease is caused by mutations in the CF transmembrane conductance regulator gene 
(CFTR). There are about 1,400 known mutations in this gene. Regional and ethnic 
differences observed in the mutation distribution. The high number of the mutations 
makes the molecular diagnosis difficult, but luckily about 70% of the cases are caused 
by ΔF508 in Central Europe.(6,7)

There are several PCR based methods for detection of this 3 bp deletion, the classical 
PCR, fluorescent PCR and DNA fragment analysis and the real-time PCR followed 
by melting curve analysis. The real-time PCR is based on primer-probe detection and 
makes faster and less laborious diagnosis possible. The amplification and the detection 
are ready in an hour for 32 samples on the LightCycler instrument. The method has 
several advantages, ease of performance and a short turn around time. There is a 
possibility to detect other mutations near the codon 508 in the CFTR gene which gives 
unique Tm s, among them I506V, I507del and I506del with real-time PCR.

Gene expression measurement. CD24 is a small, heavily glycosylated mucin-
like glycosylphosphatidyl inositol-linked cell surface protein expressed in B-cell 
lymphomas, renal cell carcinoma, bladder carcinoma, breast cancer, and epithelial 
ovarian cancer. It is expressed in many B cells and on mature granulocytes. Recently 
CD24 expression was described as a novel prognostic marker in different cancers. 
CD24 is an alternative ligand of P-selectin and an adhesion receptor on activated 
endothelial cells and platelets; it enhances the metastatic potential of tumor cells. 
The CD24/P-selectin binding pathway seems to be important in the dissemination of 
tumor cells, facilitating the interaction with platelets or endothelial cells. (8,9)

In pre-eclampsia there are alterations in the vascularization causing poor blood 
flow; while in developing tumors the opposite is the case, they have good circulation 
and blood flow. Some researchers believe in the immunological origin of pre-
eclampsia. It was decided to determine CD24 gene expression placental tissues of 
pre-eclamptic, HELLP syndrome and normal healthy pregnancies.
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Placental tissues were collected from pre-eclamptic and healthy pregnancies. 
Quantitative real-time PCR method was used with a primer-probe system for 
determination of CD24 gene expression. CD24 concentrations were measured 
as 18.94 8 26.86 ng/µl in the preeclamptic and 53.85 8 92.05 ng/µl in the healthy 
placental tissues (p = 0.03). The quantitative real-time PCR method is suitable to 
determine CD24 expression in placental tissues. It is supposed that low expression of 
CD24 may cause enhanced immune reaction and could play a role in the abnormal 
development of placenta in pre-eclampsia.(10)

The real-time PCR method is suitable to confirm the results of microarray 
experiments.
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2.3. ПРИМЕНА ЛАНЧАНЕ РЕАКЦИЈЕ 
ПОЛИМЕРАЗЕ У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ У 
КЛИНИЧКОЈ ГЕНЕТИЦИ

Nagy Balint
1st Department of Obstetrics and Gynecology, Semmelweis University,
Budapest, Hungary

Примена методе ланчане реакције полимеразе у реалном времену (RT PCR) 
у клиничкој генетици омогућила је утврђивање генома различитих патогених 
микроба, откривање мутација, делеција и полиморфизама појединачних нук-
леотида (SNP), као и мерење експресије гена.

детекција генома патогених микроба: Утврђивање конгениталне ток-
соплазмозе има значајну улогу у раду пренаталне генетске службе. Ризик за 
пренаталну инфекцију фетуса расте током трудноће, од 14 % након примарне 
матерналне инфекције у 1. триместру, до 59 % у трећем триместру. Хуморални 
и целуларни имунитет почињу да се развијају између 9. и 15. недеље гестације. 
Вероватноћа да је фетус заражен паразитом варира, од 10 % у првом триместру, 
до 90 % у последње две недеље трудноће. Тежина конгениталне инфекције за-
виси од доба фетуса – што је фетус млађи инфекција оставља теже последи-
це. Конгенитална токсоплазмоза може изазвати интраутерину смрт, побачај, 
микроцефалију, хидроцефалус, хориоретинитис, глувоћу, микроофталмију, 
низак IQ, и, веома ретко, туморе мозга. Одговарајући антибиотски третман 
мајке је неопходан.

T. gondii се може детектовати инјекцијом узорка телесне течности у експе-
рименталну животињу или у културу ткива. Ниво антитела се може мерити 
у телесним течностима или се постојање протозоа може директно утврдити 
молекуларно-биолошким методама (1, 2).

У последњој деценији, методе ланчане реакције полимеразе постале су ос-
новно оруђе за утврђивање конгениталне токсоплазмозе. Више радова је по-
тврдило значај квантитативне RT PCR методе и хибридизационих проба за де-
текцију T. gondii. Класични PCR, флуоресцентни PCR, анализа фрагмената ДНК 
и две RT PCR методе су у употреби за детекцију T. gondii (3). 

детекција SNP код утврђивања тризомије 21: Хромозомске аберације су 
најчешћи генетски поремећаји код побачаја и живорођених. Тризомија 21 је нај-
чешћа цитогенетска аномалија живорођених, анеуплоидије хромозома 18, 13, X 
и Y такође су честе. Кариотипизација је најшире прихваћен дијагностички ме-
тод за откривање хромозомских аберација феталних ћелија, добијених амнио-
центезом или биопсијом хорионских чупица. Овај метод открива нумеричке и 
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структурне хромозомске аберације али захтева дуго време за култивацију живих 
ћелија. Молекуларне дијагностичке методе су постале доступне у последњој де-
ценији за дијагностику анеуплоидија. За брзо и поуздано откривање тризомија 
путем утврђивања присуства малих узастопних поновака (STRs) најчешће се 
користи флуоресцентни PCR (F-PCR) и анализа фрагмената ДНК. Однедавно је 
у праксу уведен и квантитативни RT PCR, који утврђује односе полиморфизма 
појединачних нуклеотида код алела. Ми смо користили два различита SNP мар-
кера за детекцију тризомије 21 помоћу RT PCR методе (4).

SNP маркер WIAF 899 је био информативан у 41,86 % случајева, док је WIAF 
2643 био информативан у 48,83 % случајева. Односи зона криве топљења су 
били знатно различити код тризомичних и нормалних случајева за WIAF 899 
(тризомични 0,5246 ± 0,2498 вс 0,8347 ± 0,5234; п < 0,001), док се за WIAF 2643 
нису знатно разликовали. Предност методе је брзина извођења а мана је чиње-
ница да су 42–50 % популације хетерозиготи (5).

детекција делеције (ΔF508): Цистична фиброза (CF) је најчешћи аутозом-
но- рецесивни поремећај у популацији кавкаског порекла. Одликују је прогре-
сивна хронична болест плућа као и дисфункција панкреаса. Цистичну фибро-
зу узрокују мутације регулаторног гена за трансмембрански протеин (CFTR). 
Утврђено је више од 1400 мутација CFTR гена до сада. Постоје регионалне и 
етничке разлике у дистрибуцији мутација. Велики број мутација CFTR отежава 
молекуларну дијагностику. Дијагностички приступ олакшава чињеница да око 
70 % случајева у централној Европи има исту мутацију (ΔF508). (6, 7)

У употреби је неколико PCR метода за детекцију ове делеције, величине 3 
базна пара: класични PCR, флуоресцентни PCR, анализа фрагмената ДНК и RT 
PCR уз анализу криве топљења. RT PCR метода је базирана на детекцији проба 
– прајмер и чини дијагнозу бржом и лакшом. Амплификација и детекција за 
32 узорка готове су за око сат времена у инструменту типа Light Cycler. Пред-
ности RT PCR методе су једноставност извођења и кратко време потребно за 
извођење. Постоји могућност утврђивања и других мутација у близини кодона 
508 CFTR гена са јединственим кривама топљења (Tm) попут I506V, I507del и 
I506del помоћу RT PCR.

Мерење генске експресије: CD24 је мали и веома гликолизирани протеин 
сличан муцину. CD24 се везује преко гликозилфосфатидил-инозитола за повр-
шину ћелија код којих постоји његова експресија. Експресија CD24 јавља се код 
Б-лимфома, реналних карцинома, карцинома мокраћне бешике, карцинома 
дојке и епителијалног оваријалног карцинома. Експресија CD24 постоји и у Б-
лимфоцитима и зрелим гранулоцитима. Експресија CD24 је однедавно уведена 
као нови прогностички маркер за различите карциноме. CD24 је алтернативни 
лиганд P-селектина и адхезиони рецептор на активираним ендотелним ћелија-
ма и тромбоцитима. CD24 повећава метастатски потенцијал туморских ћелија. 
CD24/P-селектин-везујући механизам убрзава спајање тромбоцита и ендотел-
них ћелија и на тај начин поспешује дисеминацију карцинома (8, 9).
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Код прееклампсије, поремећај васкуларизације узрокује успорен проток 
крви, док је код карцинома обрнуто. Неки истраживачи претпостављају да 
је у основи прееклампсије имунолошки поремећај. Експресија CD24 гена је 
одређивана у ткивима плаценте код прееклампсије, HELLP синдрома и нор-
малних трудноћа.

Квантитативни RT PCR метод је искоришћен за детерминацију експресије 
CD24 гена путем прајмер-проба система. CD24 концентрације су се кретале у 
границама од 18,94 до 26,86 нг/µл, у случајевима прееклампсије и 53,85 – 92,05 
нг/µл код нормалних трудноћа (п = 0,03). Квантитативни RT PCR метод је по-
десан за одређивање експресије CD24 гена у ткиву плаценте. Претпоставља се 
да снижена експресија CD24 може да поспеши имунолошку реакцију и да игра 
улогу у абнормалном развоју плаценте код прееклампсије. (10)

RT PCR метод је такође подесан за потврду резултата код експеримената 
који укључују микронизове.

(Превод: Проф. др Јадранка Јовановић-Привродски)
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3.1. НЕУРОЛОШКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ БОЛЕСТИ 
ЛИЗОЗОМА

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

Болести лизозома су генетски узроковане поремећајем активности ензима 
лизозома и удружених протеина. Сваки поремећај који спречава катаболизам 
молекула у лизозомима, или њихов излазак, индукује таложење неразграђеног 
супстрата у овим супћелијским органелама. Припадају групи ретких болести, 
тако да је мали број проспективних студија о природном току болести. Две 
трећине болести лизозома захвата централни нервни систем (ЦНС). Знање пе-
дијатара о овим болестима са претежно неуролошком симптоматологијом тре-
ба да буде усмерено на познавање узраста када почињу да се испољавају први 
симптоми, клиничку презентацију, прогресију и начин наслеђивања (1). 

патофизиологија неуронопатских форми болести лизозома

Према претходној „цитотоксичној хипотези“ болести лизозома су изазване 
дефицитом појединих ензима, услед чега се јавља нагомилавање макромолеку-
ла у овим органелама, што доводи до увећања, поремећаја функције и, на крају, 
до смрти неурона.

Новија истраживања показују да лизозоми представљају веома сложен регу-
латорни и рециклирајући механизам, веома важан за ћелијску функцију и да су 
они уствари централни метаболички координатори. Болести лизозома настају 
због поремећаја комплексног механизма сигналисања у ћелији, што покреће 
каскаду догађаја и прогресију болести. Накупљање макромолекула индукује 
премештање траскрипционог фактора ЕБ из цитоплазме у једро и активацију 
циљних гена. Накупљање макромолекула има различит ефекат у различитим 
типовима ћелија. У болестима лизозома са неуролошком симптоматологијом, 
концентрација накупљеног материјала је мања у ЦНС-у него у другим ткивима, 
што указује и на друге могуће механизме оштећења. Неурони су иначе веома 
вулнерабилни, вероватно због ограниченог регенерационог потенцијала. Код 
већег броја болести долази до поремећаја функције неурона, а код Нимен-Пико-
ве болести и цероид-липофусциноза и до губитка неурона. Неуродегенерација 
није код болести лизозома једноставан процес, већ је удружена са измењеним 
аксоналним транспортом, поремећајем деградације интраћелијских протеина, 
поремећајем аутомакрофагних путева, функције митохондрија и одлагања кал-
цијума. Такође је код болести лизозома чест поремећај инфламаторног одговора 
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мозга. Оболели неурони показују два типа морфолошких промена: меганеури-
те и аксоналне сфероиде. Меганеурити су аксони са „брдовитим“ задебљањима 
кojи могу бити прекривени спинама и повезани с новим синапсама, или глатки, 
без удружених спина. Меганеурити садрже накупљени материјал специфичан 
за одређену болест. Аксонални сфероиди су увећања на почетку аксона и они 
садрже сличан материјал у многим болестима лизозома (2).

Клиничка слика најчешћих болести лизозома 
са неуролошким манифестацијама

Већина ових болести се наслеђују аутозомно рецесивно тако да подједна-
ко обољевају оба пола. Деца се у раном периоду живота нормално развијају 
а потом долази до прогресивног неуролошког и интелектуалног пропадања и 
знакова оштећења централног и периферног нервног система. Према узрасту 
почетка првих симптома, разликује се више облика исте болести: неонатални, 
рани инфантилни (од 6. месеца до краја прве године), касни инфантилни (из-
међу прве и друге године), јувенилни (између треће и десете године живота) и 
адултни облик (после 10. године).

Највећи број болести лизозома са неуролошком симптоматологијом при-
пада сфинголипидозама. У ову групу спадају: ганглиозидозе (ГМ1, ГМ2), Ни-
мен-Пикова болест, Гошеова болест, метахроматска леукодистрофија, дефицит 
мултипле сулфатазе, леукодистрофија са глобоидним ћелијама - Крабеова 
болест и дефицијенција сфинголипидног протеинског активатора. Друга по 
учесталости је група која се карактерише интрализозомном агрегацијом ау-
тофлуоресцентног цероида и липофусцина, односно неуронске цероид-липо-
фусцинозе.

Код раног инфантилног облика, младо одојче, после трећег месеца живота, 
постаје хипотонично, са наступима плача и иритабилношћу, а чести су проли-
ви, повраћање и ненапредовање. Карактеристика једног броја болести је развој 
хиперакузије и интензивни мишићни грчеви на звучне, светлосне или тактилне 
стимулусе. Потом, долази до брзог психомоторног пропадања, хипертоније, хи-
перрефлексије, а на очном дну се често региструје атрофија папиле очног живца 
или макула боје трешње. Некада, као код болесника са Теј-Саксовом болести и 
цероид-липофусцинозама, болест почиње да се манифестује крајем прве годи-
не живота различитим типовима епилептичких напада (миоклонички, генера-
лизовани, тонички, парцијални или геластични). До смртног исхода најчешће 
долази у другој или трећој години живота Код касног инфантилног облика 
долази до постепеног поремећаја хода и говора, јављају се епизоде узнемире-
ности, атаксија и психомоторни застој и на крају хипертонија и ригидитет. И 
код овог облика, код неких болести, могу бити изражени епилептички напади, 
атаксија, пигментна дегенерација ретине или атрофија оптичког нерва. Смртни 
исход обично настаје крајем прве декаде живота. јувенилни облици болести 



3. Метаболички поремећаји

47

почињу клинички да се испољавају између треће и осме године живота поре-
мећајем понашања и памћења, емоционалном лабилношћу, поремећајем хода, 
пирамидним и екстрапирамидним оштећењима. Прогресија симптома и знако-
ва болести код јувенилног и адултног облика болести лизозома је спорија.

гошеова болест

Гошеова болест настаје због дефицита ензима гликоцереброзидазе и аку-
мулације гликоцереброзида у моноцитно-макрофагним ћелијама. Постоје 
три главна клиничка типа болести у односу на присуство или одсуство неу-
ролошких знакова. Тип 2 Гошеове болести представља акутни неуронопатски 
облик са почетком у првој години живота. Болесници развијају спастицитет са 
ретракцијом главе (опистотонус), ларингеалним стридором и тризмусом. Брзо 
долази до дисфагије, аспирационих пнеумонија и смртног исхода у другој или 
трећој години живота. Тип 3 Гошеове болести се карактерише хроничним не-
уролошким проблемима и може бити ограничен на супрануклеарну парализу 
хоризонтанлног погледа. Почиње пре друге године живота и 70% болсеника 
има проблема са хоризонталним покретањем очију, у виду немогућности екс-
тремног левог и десног погледа. Такође су абнормални и вертикални покрети 
булбуса, праћење предмета, а једна трећина има конвергентни страбизам. Око 
једне петине болесника има дизартрију, тешкоће у гутању и жвакању и стри-
дор. Најчешће моторне абнормалности су слабост мишића, екстрапирамидни 
симптоми, спастицитет, интенциони и статички тремор. Око једне шестине бо-
лесника испољавају епилептичке нападе: тоничко клоничке, клоничке, тонич-
ке, миоклоничке, типичне и атипичне апсансе. Болесници имају и хематолошке 
проблеме у виду анемије и тромбоцитопенје, спленомегалију, застој у расту и, 
ређе, болове у костима.

Терапија надокнаде ензима гликоцереброзидазе поправља висцералне, 
хематолошке и коштане знаке болести. С обзиром да не утиче на прогресију 
неуролошких занкова, не користи се код типа 2 Гошеове болести. Код типа 3 
користи са терапија надокнаде ензима ради смањења висцералних тегоба (4).

неуронске цероидлипофусцинозе

Неуронске цероидлипофусцинозе као група представљају често наследно 
неуродегенеративно обољење са преваленцијом од око 1:12 500 рођених. На 
основу узраста на почетку болести, клиничких симптома, неурофизиолош-
ких абнормалности и патолошког налаза подељене су у осам подтипова. Два 
најчешћа подтипа су јувенилни и касни инфантилни који чине око 80% обо-
лелих. Клиничку слику карактеришу епилептички напади, миоклонус, атак-
сија, застој у моторном и когнитивном развоју и ретинална дегенерација која 
доводи до слепила. Откривено је неколико мутација у за сваки од захваћених 
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гена. Сматра се да прогресивни губитак неурона настаје због повишених кон-
центрација проапоптозних медијатора – церамида у мозгу оболелих. За сада је 
могућа само симптоматска терапија а студије генске терапије и транспланта-
ције стем ћелија су у току .

Надамо се да ће познавање клиничких карактеристика болести лизозома 
омогућити рану дијагнозу, тако да породице са ризиком могу да размотре ин-
формације о наслеђивању и пренаталној дијагностици, али и терапијске могућ-
ности за болести за које оне постоје (1).
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3.2. КАРАКТЕРИСТИКЕ , КЛИНИЧКА СЛИКА И 
МОГУЋНОСТИ ЛЕЧЕЊА БОЛЕСТИ ЛИЗОЗОМА

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

Болести лизозома припадају групи урођених болести метаболизма. Карак-
теристике ове групе болести јесу: деца су без симптома на рођењу, најчешће је 
захваћено два или више органа, а прогресија болести је постепена и спора.

Лизозоми су ћелијске органеле које се стварају у Голџијевом апарату из де-
лова ендоплазматског ретикулума и расуте су по целој цитоплазми. У њима 
се врши разградња великог броја молекула. Највећи број ензима који су нео-
пходни за ове процесе припадају групи киселих хидролаза. Услед смањене ак-
тивности поменутих ензима, недостатка њихових кофактора или поремећаја 
транспорта макромолекула из лизозома, може доћи до таложења мукополиса-
харида, муколипида, сфинголипида и других сложених молекула у организму. 
Раније се мислило да је механизам оштећења ћелија веома једноставан и да 
је последица таложења неразграђених супстанци. Међутим, данас се зна да је 
основа ових болести много сложенија и да поред таложења, у патофизиологији 
имају значај и поремећај хомеостазе калцијума, апоптоза, поремећаја у проце-
су ендоцитозе, инфламација и различити имунски поремећаји (1-3). 

Познато је преко 50 болести које су последица описаних поремећаја. Ин-
циденција појединачних болести лизозома износи око 1:100 000, док је инци-
денција група болести између 1:5000 - 1:10 000. Већина се преноси аутозомно 
рецесивним путем, а само мали број, као што су Хантерова и Фабријева болест, 
се преносе преко X хромозома. У неким деловима света учесталост појединих 
болести је већа. Тако, например, инциденција Гошеове болести међу Ашкенази 
Јеврејима износи чак 1:850 (4). 

У односу на врсту супстрата који не може да се разгради разликују се 6 гру-
па болести лизозома (Табела 1) (1,4).
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табела 1. Подела болести лизозома према врсти супстрата који се таложи

Супстрат Најчешће болести из групе

Сфинголипиди Гошеова болест, Нимен-Пикова болест, Крабеова болест, ГМ1 ган-
глиозидоза, Теј-Саксова болест, Фабријева болест, метахроматска 
леукодистрофија

Мукополисахариди Харлерова болест, Хантерова болест, болест Моркијо

Гликоген Помпеова болест

Гликопротеини Фукозидоза, манозидоза

Муколипиди Муколипидозе

Остале Волманова болест, Батенова болест

клиничка слика 

Постоје заједничке карактеристике болести лизозома, мада се клиничка сли-
ка разликује између група болести, а свака болест има своје специфичности.

Највећи број болесника је без клиничких манифестација на рођењу. Код 
веома малог броја постоји слика неимунског феталног хидропса (5). Дужина 
латентног периода је различита. Најчешће се први симптоми болести јављају у 
току прве године, или најкасније до краја прве деценије живота, али није необ-
ично да се јаве и у одраслом добу. Већина болести има прогресиван ток и често 
лошу прогнозу (1). 

Када болест почне да се испољава већина деце има „грубе” црте лица (обим 
главе је на горњој граници за узраст, изражен је фронтални регион, истакнуте 
су обрве, отечени су капци, горња усна је дебела и широке су ноздрве). Није 
ретко да се овај необичан изглед лица први пут уочи од стране оториноларин-
голога, јер деца са болестима лизозома имају већу учесталост рекурентних 
отитиса, и тешкоће са слухом. Код једног броја болесника региструје се хипера-
кузија. Поред описаних симптома може бити присутна макроглосија, замуће-
ност рожњаче и макула боје трешње. Типичне су ингвиналне и умбиликална 
хернија, које су последице слабости везивног ткива. Болесници могу имати 
промене на костима, у виду деформитета или патолошких промена структуре, 
које могу да доведу до болних епизода и фрактура. Честе су и контрактуре. Ор-
ганомегалија, првенствено увећање јетре и слезине су често водећи симптоми 
болести. Јетра може бити увећана већ у првим месецима живота. Холестаза у 
првом месецу живота, код једног броја болесника, је први знак болести. Кас-
није се јављају симптоми оштећења других органа. Оштећење централног нер-
вног система је карактеристично за већину болести, а манифестује се прогре-
сивном менталном ретардацијом, различитим типовима епилептичких напада 
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и губитком стечених моторних функција. Типично је да се процес таложења 
одвија и у периферном нервном систему, због чега је у развијеној клиничкој 
слици неуролошки поремећај мешовит, односно присутни су знаци оштећења 
периферног и централног моторног неурона. У развијеној фази болести, када је 
захваћен нервни систем, болесници су без спонтаних покрета, везани за коли-
ца или постељу. Анемија, леукопенија и тромбоцитопенија, као удружени или 
изоловани поремећаји, последица су захваћене коштане сржи или хиперспле-
низма (1-4). 

На нашим просторима најчешће су Гошеова болест и мукополисахаридозе. 
Гошеова болест (ГБ) је најчешћа сфинголипидоза и вероватно најчешћа 

болест лизозома. Постоји три типа ГБ. Тип 1 је најчешћи и назива се још не 
неуронопатска форма болести. На ову болест треба сумњати код сваког бо-
лесника са асимптомском хепатоспленомегалијом, посебно у другој половини 
прве деценије живота или у другој деценији живота. Поред висцеромегалије 
може бити присутна анемија, леукопенија, тромбоцитопенија или панцитопе-
нија. Касније се јављају и патолошке промене на костима које могу да доведу до 
рецидивантних и озбиљних болова (такозваних коштаних криза) и озбиљних 
деформитета. Болесници са типом 2 поред висцеромегалије имају тешке неу-
ролошке симптоме и умиру већ крајем прве године живота. Болесници са ти-
пом 3 имају клиничке симптоме већ у првој години живота, споро прогресивне 
неуролошке манифестације и изразиту висцеромегалију (1). 

Данас је познато 9 типова мукополисахаридоза (МПС). Деца оболела од 
МПС временом добијају типичан изглед „грубих” црта лица. Код неких типо-
ва МПС хепатомегалија се региструје већ у првој години живота, а касније се 
развија псхомоторна ретардација и други неуролошки поремећаји. За највећи 
број карактеристичне су и промене на костима: широке и крaтkе метакарпалне 
кости, кифоза лумбалног дела кичме, ребра која имају изглед весла, као и де-
формитети типа гибуса. Болесници са типом IV (болест Моркијо) имају само 
коштане деформитете, ретко хепатомегалију, док им је ментални развој норма-
лан. Први корак у дијагностици је толуидин плаво тест и одређивање гликоза-
миногликана (ГАГ) у урину, који су код ових болесника повишени (1,2). 

дијагноза 

На основу клиничке слике поставља се сумња на болест лизозома. Уобичаје-
не биохемијске анализе које се користе као скрининг за друге урођене болести 
метаболизма (ацидобазна равнотежа, електролити, трансаминазе, креатинин 
киназа, трансаминазе, лактати, амонијак, одређивање аминокиселина и орган-
ских киселина у серуму или мокраћи) код ових болесника нису од значаја. По-
знато је да хитотриозидаза (неспецифична хидролаза) и ангиотензин конвер-
тујући ензим могу бити изразито повишени код болесника са Гошеовом болест. 
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Повишене концентрације хитотриозидазе могу се регистровати и код болесника 
са Нимен Пиковом болести, ГМ1 ганглиозидозом, Крабеовом болести, Волма-
новом болести и болесника са Моркијом тип Б, али и неких других болести које 
не припадају групи болести лизозома (6). Код сумње на мукопилисахаридозе од 
користи може бити толуидин плаво тест и мерење концентрације ГАГ у урину. 
Ако се на основу клиничке слике сумња на Крабеову болест, добар показатељ 
може бити протеинорахија (1,2). 

Дефинитивна дијагноза се поставља одређивањем концентрације дефици-
тарног ензима у узорку крви или култури фибробласта коже. Изузев Гошеове и 
Фабријеве болести, које се могу дијагностиковати у нашој земљи, за дијагнозу 
других болести лизозома неопходно је слање узорака ткива у иностранство. 
Потврда дијагнозе је генетска. Методе биопсије (костне сржи или увећаних па-
ренхиматозних органа) и патохистолошка анализа у циљу детекције патолош-
ких ћелија које су измењене услед таложења неразграђених супстанци су данас 
део прошлости (2). 

диференцијална дијагноза

У диференцијалној дијагнози болести лизозома код одојчета и малог де-
тета треба разматрати конгениталну инфекцију цитомегаловирусом, неуроб-
ластом, Лангерхансова хистиоцитозу, остеопетрозу, фамилијарну еритрофаго-
цитну лимфохистоицитозу (ФЕЛ), као и друге малигне болести. С обзиром на 
мултиорганско испољавање, треба размтрати и друге урођене болести метабо-
лизма (1). 

неонатални скрининг Програм

Тандемска масена спектрометрија (МС/МС) пружа могућност да се многе 
урођене болести открију неонаталним скринингом, као и болести лизозома. 
Контраверзе око масовног скрининга за ову групу болести и данас су актуелне. 
С једне стране, рано откривање болести омогућава да се са терапијом почне на 
време, а с друге стране, против скрининга говоре чињенице да се на овај начин 
откривају и болести са касним почетком и благом клиничком сликом код којих 
терапија није потребна, болесници код којих терапија не може деловати на све 
органе (нпр. ЦНС), као и болесници који услед имунског одговора неће имати 
позитиван одговор на терапију (7,8). 
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тераПија и Пренатална дијагностика

За већину болести за сада не постоји терапија. Међутим, за болеснике са Го-
шеовом болести типa 1 и 3 и болеснике са Фабријевом болешћу, ензимска суп-
ституциона терапија (ЕСТ) је показала јако добре резултате. Добри резултати 
су добијени и применом ЕСТ у лечењу болесника са Помпеовом болести и му-
кополисахаридозом са Харлер Шај фенотипом. Знатно лошији резултати ЕСТ 
су постигнути у лечењу мукополисахаридозе тип 2 (Хантерова болест). У току 
су бројна клиничка испитивања ЕСТ код других типова болести лизозома. Ве-
лики проблем представља терапија централног нервног система, с обзиром да 
ензим не пролази хематоенцефалну баријеру. Испитивања других модалитета 
лечења, као што је медикаментозна терапија која утиче на редукцију супстрата 
и лекова који би се користили као водичи протеина, односно ензима (енглески 
назив - „chaperones”) су при крају и очекују се резултати (2,3,9). 

Пренатална дијагностика је могућа, већ у првим недељама трудноће, 
одређивањем концентрације ензима или генетским анализама из узорка по-
стељице добијеног биопсијом (9). 
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3.3. УРГЕНТНА ТEРАПИЈА МЕТАБОЛИЧКИХ 
ОБОЉЕЊА ДО ПОСТАВЉАЊА ДИЈАГНОЗЕ

Милош јешић
Универзитетска дечја клиника, Београд

У области урођених болести метаболизма у последњој деценији је остварен 
напредак у погледу достигнутог знања што се, између осталог, примећује у уџ-
беницима кроз појаву нових поглавља. Наиме, ургентан третман је раније био 
презентован уз свако обољење, а не збирно, као приступ пацијенту према кли-
ничкој слици и лабораторијским анализама, без обзира о којој се конкретној 
болести ради. Протокол ургентне терапије је изузетно користан за пацијенте 
јер спречава акутно оштећење органа и смртни исход док се не постави дија-
гноза и приступи дефинитивном лечењу, уколико је лечење могуће. Усвојен је 
став да би већи центри за педијатрију, у данашње време, требало да располажу 
хитним анализама и специфичним лековима за ургентан третман 24 часа на 
дан, односно 7 дана у недељи.

Метаболичка декомпензација са виталном угроженошћу се чешће јавља код 
новорођенчета и одојчета, иако могу протећи године до појаве акутне кризе. По-
четак исхране често је први разлог за метаболичку кризу која се јавља неколико 
сати до неколико дана од порођаја. У каснијем узрасту преципитирајући стресни 
фактори су: гладовање, инфекција, хируршка интервенција и траума.

Ургентан третман Према клиничкој слици 
и лабораторијским анализама

хиперамонијемија: најчешће обољење је поремећај циклуса урее, али су 
могуће и органске ацидурије или поремећај оксидације масних киселина. Код 
новорођенчета, као узрок хиперамонијемије треба искључити: инсуфицијен-
цију јетре, тешку асфиксију и транзиторну хиперамонијемију новорођенчета.

Прва мера је прекид уноса протеина. Спровести благу хиперхидрацију (50% 
већу од дневних потреба) ради бржег излучивања амонијака. Глукозу треба дати 
у дози од 10 mg/kg/min да би се спречило ендогено разлагање протеина. Фар-
маколошка детоксикација подразумева примену натријум бензоата, натријум 
фенилацетата, карнитина (органске ацидурије) и аргинина (поремећај циклуса 
урее). Уколико се на овај начин вредност амонијака не спусти испод 400 μmol/l, 
треба приступити хитној хемофилтрацији или хемодијализи (1,2,3).
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лактатна ацидоза: указује на дијагнозу две могуће групе обољења:
поремећај оксидације масних киселина (респираторни ланац митохон-1. 
дрија); 
поремећај глуконеогенезе (недостатак пируват карбоксилазе или де-2. 
хидрогеназе) 

Потребно је искључити друге честе узроке повишених лактата: хипоксију, 
мултиорганску дисфункцију (шок) и инсуфицијенцију јетре. Лактати могу 
бити повећани и код органских ацидурија и метаболичких болести са хипера-
монијемијом.

Ацидоза се коригује и.в. применом NaHCO3 8,4%. Постоји опасност од раз-
воја хипернатремије када се може применити фуросемид до 2 mg/kg, уз додатак 
калијума. Алтернативно алкално средство је THAM (трометамол). Веома ефи-
касан лек који смањује вредост лактата активирањем пируват дехидрогеназе је 
дихлороацетат. Ако се и поред ових мера одржава хипернатремија и/или хи-
перлактатемија, треба применити хемодијализу.

Код метаболичких болести са лактатном ацидозом оправдан је клинички 
покушај са тиамином, рибофлавином и биотином. Карнитин се препоручује 
ако је искључен поремећај оксидације дуголанчаних масних киселина, јер при-
мена (и.в. болус) може довести до фаталних срчаних аритмија.

Код недостатка пируват дехидрогеназе примена 10% глукозе продубљује 
ацидозу и тада се примењује 5% или чак 2,5% глукоза. Примена липида и.в. 
може у таквој ситуацији подмирити енергетске потребе (2-6 g/kg/дан) (1,2,3).

Кетоацидоза: кетоацидоза је ретка код новорођенчета, а када је присутна, 
скоро сигурно указује на болест метаболизма (органске ацидурије, на пр. ме-
тилмалонска или пропионска). Применити глукозу и.в. до 10 mg/kg/min. Ако је 
бикарбонат плазме <10 mmol/l применити NaHCO3 8,4% и.в. до корекције по-
ловине израчунатог базног дефицита. Треба спровести рехидрацију, због при-
суства интрацелуларне дехидрације, инфузијом у којој има више физиолошког 
раствора (до 75 mmol/l Na), уз додатак калијума. Потребан је велики енергетски 
унос хиперосмоларним растворима глукозе (>100 kcal/kg) уз инсулин и.в. (0,05 
– 0,2 Ј/kg/h или 1 Ј на 8 g глукозе). Унос липида треба да износи 2-3 g/kg и.в..

Примена карнитина не само да попуњава истрошене резерве, већ омогућа-
ва детоксикацију излучивањем карнитинских естара. Код изовалеријанске 
ацидурије корисна је примена глицина који омогућава излучивање изовале-
рилглицина. Форсирана диуреза има значај код метилмалоничне ацидурије јер 
помаже излучивање метилмалоната (1,2,3).

акутна инсуфицијенција јетре: најчешће болести које се овако испоља-
вају су галактоземија, фруктоземија и тирозинемија тип I. Одмах се искључују 
из исхране галактоза, фруктоза и протеини и започиње примена низа неспеци-
фичних ургентних мера лечења инсуфицијенције јетре.
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Дијагностика метаболичких болести је отежана када је функнција јетре 
тешко нарушена јер је у крви присутна хиперамонијемија, хиперлактатемија, 
хипогликемија, хипертирозинемија и хиперметионинемија. Тешко је закључи-
ти да ли је повишена концентрација ових метаболита последица метаболичке 
болести или само показатељ инсуфицијенције јетре.

Код дијагностике галактоземије треба запамтити два правила:
када се прекине ентерални унос млека галактоза није присутна у орга-1. 
низму већ после неколико сати;
активност галактозо-1-фосфат уридилтрансферазе је лажно негативна 2. 
после трансфузије крви. 

Терапија тирозинемије подразумева примену NTBC (нитизинон) п.о. уз 
исхрану са минималном количином тирозина ради превенције стварања ток-
сичних метаболита (1,2,3).

упорне конвулзије: уколико клиничка слика или лабораторијске анализе 
не указују на одређено обољење, оправдано је спровести клинички покушај 
пиридоксином 100 mg и.в., затим 30 mg/kg на дан; и фолном киселином 5 mg/
kg и.в. и наставити 5 mg/kg на дан у три п.о. или и.в. дозе.

Код недостатка метилентетрахидрофолат редуктазе и поремећаја метабо-
лизма кобаламина примењује се хидроксикобаламин, фолна киселина, пири-
доксин и бетаин или метионин.

Натријум валпроат и хлоралхидрат спадају у лекове који успоравају функ-
цију митохондрија и могу се применити само ако се конвулзије не могу купи-
рати на други начин (1,3).

хипогликемија: захваљујући једноставном одређивању, хипогликемија (< 
2,6 mmol/l) се дијагностикује на време. Без обзира да ли је симптоматска или 
асимптоматска коригује се и.в. болусом 10% глукозе (2 ml/kg). Наредне кон-
тролне гликемије у току једног сата и укупан клинички статус одређују потребу 
за применом инфузије глукозе. Ако се хипогликемије понављају или потреба за 
глукозом прелази физиолошку (преко 6-8 mg/kg/min), потребно је започети 
дијагностику. Одређивањем инсулина, кортизола и хормона раста искључују 
се ендокринолошки узроци. Испитивањем функција јетре искључује се болест 
јетре као узрок хипогликемије. Одређивање слободних масних киселина, аце-
тоацетата и 3-хидроксибутирата омогућава разликовање кетотске од хипоке-
тотске хипогликемије (1,2,3).

акутна метаболичка енцефалопатија: дијагностички проблем предста-
вља могућност већег броја метаболичких болести. Међу првима које треба ис-
кључити су: поремећај циклуса урее, органске ацидурије и болест са урином 
као сируп од јавора (maple syrup urine disease - MSUD). Код ових обољења је 
потребна ургентна детоксикација.

Хиперамонијемија без ацидозе указује на поремећај циклуса урее. 1. 
Спроводи се фармаколошка детоксикација (види хиперамонијемију).
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Метаболичка ацидоза са кетозом указује на органске ацидурије (тера-2. 
пијски поступак видети код кетоацидозе).

Код болести MSUD нема ацидозе или је блага а динитрофенилхидразин 
тест (ДНПХ) је позитиван. Примена инсулина је значајна ради покретања ана-
боличких процеса. Иако још увек није широко доступна, од комплетног преки-
да уноса протеина боља је примена мешавине аминокиселина без валина, леу-
цина и изолеуцина. Концентрације аминокиселина се одређују свакодневно и 
када је концентрација изолеуцина довољно ниска започиње се ентерални унос 
ове аминокиселине.

Хипогликемија је главни клиничко-лабораторијски знак код обољења 1. 
из групе смањене толеранције на гладовање (поремећаји глуконеогене-
зе, поремећај оксидације масних киселина, кетогенезе/кетолизе). Дијаг-
ностичко-терапијски приступ је описан код хипогликемије (види хипо-
гликемију).
Узрок енцефалопатије могу бити и поремећаји енергетског метаболи-2. 
зма митохондрија када је водећи лабораторијски знак лактична ацидо-
за. Дијагностичко-терапијски приступ је описан код лактатне ацидозе 
(види лактатну ацидозу).
Поремећаји неуротрансмисије се често испољавају енцефалопатијом и 3. 
конвулзијама. Ургентан третман је могућ само за два поремећаја: кон-
вулзије осетљиве на пиридоксин и фолну киселину (види упорне кон-
вулзије). 

Коматозни пацијент без хиперамонијемије и ацидозе и негативним ДНПХ 
тестом најчешће има некетотску хиперглицинемију што се потврђује истовре-
меним одерђивањем концентрације глицина у крви и ликвору. Још увек нема 
задовољавајуће терапије за ово обољење (1,2,3).

важне дијагностичко-терапијске чињенице:

Ако се код здравог терминског новорођенчета нагло испољи клиничка •	
слика акутне сепсе обавезно је сумњати и на урођену болест метаболи-
зма без обзира де ли је на крају сепса потврђена или искључена. Поред 
гасних анализа и гликемије потребно је одређивање амонијака и лактата 
у крви и кетона у урину (2).
Хипертрофична стеноза пилоруса (ХСП) је болест која је у прошлости •	
често погрешно дијагностикована и лечена, јер није била препозната 
урођена болест метаболизма. Код новорођенчета које има ХСП присутна 
је алкалоза. Ако дете које повраћа има све друге знаке за ХСП (палпабил-
на олива, ултразвучне димензије пилоруса) и ацидозу уместо алкалозе, 
готово је сигурно да се ради о метаболичкој болести (2).
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Код пацијента са клиничком сликом Reye-овог синдрома (хипоглике-•	
мија, хиперамонијемија и повишене трансаминазе) обавезно се мора ис-
кључити метаболичка болест. Данашњи став је да већина ове деце има 
метаболичку болест (најчешће поремећај циклуса урее или поремећај 
оксидације масних киселина) (2).
Хипогликемија после краткотрајног гладовања (6-8 h) указује на поре-•	
мећај метаболизма угљених хидрата, а после дуготрајног (преко 16-24 h) 
на поремећај оксидације масних киселина (2).

Претходно приказан ургентан третман представља специфичне терапијске 
мере. Све остале мере одржавања виталних фукција треба спроводити благов-
ремено: механичку вентилацију, одржавање циркулаторне стабилности, анти-
конвилзивну терапију као и многе друге. Антибиотска терапија се увек препо-
ручује, јер је сепса често на првом месту у диференцијалној дијагнози или се 
јавља истовремено са метаболичком декомпензацијом када значајно појачава 
непожељне катаболичке процесе.
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4.1. УТЈЕЦАЈ ДЕФИЦИТА ГЛУКОЗА-6-ФОСФАТ 
ДЕХИДРОГЕНАЗЕ НА ПОЈАВУ И ИСХОД 
НОВОРОЂЕНАЧКЕ ЖУТИЦЕ

вјекослав Кржељ
Клиника за дјечје болести КБЦ Сплит, Медицински факултет 
Свеучилишта у Сплиту, Република Хрватска

Увод

Дехидрогеназе су ензими из скупине оксидоредуктаза, а катализирају осло-
бађање атома водоника. Warburg i Christian су 1931. године открили и описали 
ензим глукоза–6–фосфат дехидрогеназу (G6PD). G6PD катализира пријелаз глу-
коза-6-фосфата у 6-фосфоглуконат, што је прва реакција у пентоза - фосфатном 
путу метаболизма глукозе. При том се глукоза-6-фосфат оксидира, а никотина-
мид-аденин-динуклетид-фосфат (NADP) редуцира и прелази у NADPH. 

NADPH служи као донатор водика потребног код биосинтезе. Биолошка 
важност G6PD је видљива и по томе што је ензим присутан у многих организама 
у биљном и животињском свијету. Слијед аминокиселина у ензиму је описан у 24 
различите врсте живих бића при чему се уочавају бројне сличности у грађи.

G6PD је присутна у већој или мањој мјери у свим станицама човјечјег ор-
ганизма (1). Изолирана је у супрареналној жлијезди, масном ткиву, крвним 
станицама, јетри, гуштерачи, плућима, бубрегу, мозгу, миокарду, скелетним 
мишићима, дојци за вријеме лактације, а садржи је и малигно ткиво.

Количина G6PD и њена активност је различита у различитим ткивима. По-
себно је активна у ткивима гдје је присутна значајна липогенеза, као што су 
кора надбубрежне жлијезде, млијечна жлијезда у вријеме лактације и масно 
ткиво. У јетри се 30% глукозе разгради пентоза фосфатним путем. NADPH је 
потребан у хепатоцитима и другим станицама које производе стероиде као ко-
фактор за хyдроxyметхyлглутарyл (HMG) – CoA редуктазу, ензим који регули-
ра ступањ биосинтезе колестерола (2).

У еритроцитима није могућ циклус лимунске киселине који се одвија 
у митохондријима па се око 90% глукозе разгради анаеробном глуколизом 
(Embden-Meyerhoferov пут). Таквим начином кориштења глукозе ослобађа се 
мање енергије, али је зато смањена могућност утрошка транспортираног киси-
ка, што повећава ефикасност основне службе еритроцита. 

У физиолошким увјетима се око 10% глукозе у еритроциту разгради 
оксидацијски - пентоза фосфатним путем. G6PD катализира прву реакцију 
у овом биокемијском процесу. Пентоза фосфатни пут је значајан за синтезу 
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нуклеинских киселина јер ствара рибоза-5-фосфат, те за стварање редуцира-
ног NADPH-а. Пентоза фосфатни пут метаболизма глукозе је једини начин 
производње NADPH-а у еритроцитима. 

NADPH омогућава редукцијске реакције у еритроцитима које штите стани-
цу од оксидацијских озљеда којима је еритроцит стално изложен због разних 
разлога, укључивши и велику количину кисика коју преноси. Заштитни ензим-
ски механизми еритроцита за очување интегритета станице од оксидацијских 
оштећења су: редукција метхемоглобина, одржавање редуцираног глутатиона, 
редукција оксидацијских твари и лијекова, синтеза липида станичне мембране.

Недостатак NADPH је најзначајнија посљедица дефицита активности G6PD. 
Блага оксидацијска оптерећења еритроцита снизују концентрацију редуцираног 
глутатиона, а код умјерених наступи појачано стварање метхемоглобина. Помоћу 
заштитних сустава, за које је потребан NADPH, ове се реверзибилне појаве 
поправљају. Ако је заштита еритроцита исцрпљена, долази до стварања сулф-
хемоглобина и потом денатурација хемоглобина с таложењем у облику кугла-
стих инклузија названих Heinzova тјелешца. То је крајњи ступањ оксидацијског 
оштећења хемоглобина. Такви су еритроцити подложни хемолизи. Хемолиза ери-
троцита наступа и због других разлога, а један од основних је оштећење станичне 
мембране. Деструкција хемоглобина додатно слаби функције мембране. Јављају 
се слични процеси у саставним елементима мембране као што су сулфхидрилне 
скупине, бјеланчевине и липиди, што доводи до дезинтеграције мембране.

клиничке манифестације дефицита G6PD

Процјењује се да вјеројатно око 400 милијуна људи има дефицит G6PD с 
описаних око 140 варијанти мутација гена (3). Већина људи не знају за свој 
дефицит, јер немају никаквих клиничких сметњи. Земљописна распрострање-
ност варијанти ензима и инциденције маларије сугерирају да је дефицит G6PD 
удружен с неким ступњем отпорности еритроцита према маларији. 

Дефицит ензима је присутан широм свијета, али у појединим популацијама 
показује значајне разлике у учесталости. Највећа инциденција описана је међу 
мушкарцима Жидовима у Курдистану и то чак 70%. У Жидова из Источне Еу-
ропе и Сјеверне Африке дефицит је веома риједак У Банту црнаца инциденција 
износи 20%, америчких црнаца 11%, а црнаца у Бразилу 8%. У Грчкој постоје 
велике разлике у појединим крајевима, те се учесталост дефицита креће од 0,6% 
до 10%. На Сардинији је заступљеност дефицита 18,8%, а у Сјеверној Италији 
само 0,1%. У Македонији је учесталост међу Ромима 6%, а у Македонаца 1%. У 
Далмацији дијагностицирана учесталост дефицита у популацији је 0,44% и то 
0.75% у мушкараца и 0.14% у жена(4).

Иако је G6PD присутна у свим ткивима, ефект дефицита ензима је највише из-
ражен у еритроцитима, те је хемолизна анемија најчешћа клиничка манифестација. 
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Најчешће клиничке манифестације дефицита G6PD су акутна стечена хемолизна 
анемија, кронична урођена хемолизна анемија, фавизам и новорођеначка хиперби-
лирубинемија.

акУтна стечена хемолизна анемија

Разнолики агенси који изазивају хемолизу доводе еритроцит у стање по-
већаног оксидацијског оптерећења које он није у могућности превладати због 
дефицита G6PD. У нормалним увјетима у ових варијанти нема анемије, а ерит-
роцити су уредног облика и својстава, осим нешто краћег животног вијека. Хе-
молизне кризе могу бити веома тешке и опасне по живот што овиси о варијан-
ти ензима и количини, те снази потенцијалног оксиданса. Акутна хемолиза 
може бити изазвана лијековима, инфекцијом или неким ријетким стањима по-
пут дијабетичке кетоацидозе (5). Лијекови који индуцирају хемолизу су споје-
ви, који ин виво продуцирају водиков пероксид, или су изравни оксиданси . 
Инфекција је далеко најчешћи узрок акутне хемолизе код дефицита ензима. 
Многи су лијекови били неоправдано оптужени за индуцирање хемолизе због 
коинциденције с инфекцијом. 

конгенитална хемолизна анемија

У називу ове анемије у литератури је често придјев - несфероцитна. Тиме се 
жели нагласити разлика од других анемија које имају сфероцитни облик ерит-
роцита. Дефицит ензима је тако велик да еритроцити не могу поднијети нити 
уобичајене стресове у циркулацији. Учесталост ових варијанти је ријетка и оп-
исани су као спорадични случајеви (5). Клиничка слика је често испољена већ у 
новорођеначком раздобљу када хемолиза може бити тешка. Послије дојеначког 
раздобља знаци и симптоми хемолизне болести су дискретни и нестални, ане-
мија може бити компензирана, али је увијек присутна у већој или мањој мјери. 
Тијеком живота могуће су апластичке кризе с наглим падом еритроцита.

фавизам

Фавизам је болест карактеризирана тешком хемолизном анемијом након 
ингестије боба (Vicia faba) у особа које имају дефицит G6PD. Фавизам је нај-
чешћи у медитеранској регији, у којој се боб често узгаја и конзумира. Изражен 
је обично у варијанти ензима с тешким дефицитом активности која се назива 
G6PD Медитеран (6). Фавизам је описан и у бројним другим мутацијама с теш-
ким и умјереним дефицитом G6PD. Описан је случај фавизма дојенчета које 
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је храњено млијеком козе која је пасла боб. У Кини је описан случај хидропса 
фетуса који је боловао од фавизма, а чија је мајка јела боб. Учесталост појаве 
обољења је већа у доби од прве до пете године. Симптоми акутне хемолизе се 
јављају од пет до двадесет и четири сата након ингестије боба. Прије примјене 
трансфузија морталитет је износио 8%. Састојци боба дивицин и изоурамил 
су као јаки оксиданси одговорни за токсичне појаве у фавизму. Надаље је опа-
жено да су у еритроцитима у фавизму промијењени неки од електролита па је 
повишена концентрација калција, снижен калиј, а снижена је и активност Ca-
ATP-е активност што доприноси хемолизи. 

новорођеначка хиПербилирУбинемија

Тешки облик новорођеначке жутице је чести облик манифестације дефи-
цита G6PD. Многи аутори истичу да постоји значајно већи број хипербилиру-
бинемије код новорођенчади с недостатком G6PD него у контролној скупини 
(7). Новорођеначка хипербилирубинемија је описана у различитим варијанта-
ма G6PD, али је најраспрострањенија у варијанти Медитеран.

Хипербилирубинемија је посљедица веће понуде билирубина због умјерене 
хемолизе еритроцита и смањење коњугације билирубина у новорођенчади с 
дефицитом G6PD.

Разградњом хема настаје и угљик моноксид који се веже уз хемоглобин те 
твори карбоксихемоглобин (COHb). Концетрацијом COHb у крви новорођен-
чади може се мјерити ступањ хемолизе. Разина COHb у новорођенчади с дефи-
цитом G6PD и израженим иктерусом је виша него ли у новорођенчади с икте-
русом без дефицита ензима.

Хемолизу новорођенчади с дефицитом G6PD могу потицати лијекови, ке-
микалије, инфекције, хипоксична стања у перинаталном раздобљу, боб те разни 
утјецаји из околине. Забиљежен је случај појаве хемолизе потакнуте нафтале-
ном који је кориштен за похрањивање новорођеначке одјеће, такођер ињекције 
витамина К3 које се користе за превенцију хеморагијске болести новорођен-
чади могу бити „тригер“ за настанак хемолизе. Истраживањима је доказано да 
чај односно његове активне супстанце значајно мијењају оксидативни статус 
G6PD дефицитарних еритроцита ин витро. Долази до пада разине редуцира-
ног глутатиона (GSG) и раста разине дисулфидног облика глутатиона (GSSH), 
метхемоглобина и хемоглобина у плазми (8).

Међутим данас се поремећај коњугације билирубина сматра основним па-
тогенетским механизмом новорођеначке хипербилирубинемије код дефицита 
G6PD. У јетри се 30% глукозе разграђује пентоза фосфатним путем те је при 
дефициту Г6ПД смањена производња NADPH што изазива поремећаје у међу-
собно овисним метаболичким процесима у јетри. Коњугирани билирубин се 
састоји од двије фракције – моноглукоронске и диглукоронске. У новорођенчади 
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с дефицитом G6PD смањена је диглукоронска фракција те је снижена разина 
коњугираног билирубина у серуму у односу на хипербилирубинемичну ново-
рођенчад с нормалном активношћу G6PD (9). Наиме због непостојања тестова 
којим би се точно могла мјерити коњугација билирубина у јетри, за процје-
ну процеса коњугације користи се разина коњугираног билирубина у серуму. 
Сматра се да тијеком метаболизма билирубина у јетри долази до рефлукса 
мале количине коњугираног билирубина из хепатоцита у серум, те управо тај 
серумски коњугирани билирубин одражава коњугацију билирубина унутар 
хепатоцита (9).

Клиничка манифестација новорођеначке хипербилирубинемије варира од 
благих случајева жутице без потребе за терапијом до клиничке слике керник-
теруса и угрожености живота. Тежина жутице није повезана са ступњем актив-
ности ензима. Новорођенчад женског спола су у истој мјери изложена ризику 
као и мушка.

Истраживање мушке новорођенчади с хипербилирубинемијом проведено у 
Далмацији је показало учесталост дефицита G6PD од 3,9% што је значајно више 
(p<0,001) у односу на учесталост дефицита од 0,75% у опћој популацији мушка-
раца. Новорођенчад с хиpербилирубинемијом и дефицитом G6PD су статистич-
ки значајно дуље боравила у болници него ли новорођенчад без дефицита (10).
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4.2. ПОВРАЋАЊЕ КОД НОВОРОЂЕНЧАДИ

Свјетлана Маглајлић, Милош јешић, Сања Синђић-антуновић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Повраћање представља напoрно избацивање кроз уста, садржаја из желуца 
и црева. То је комплексан, координисан след мишићне активности, контроли-
сане од групе једара у продуженој мождини (латерални део ретикуларне фор-
мације) - центар за повраћање: притисак мишића абдомена и дијафрагме на 
желудац и отварање једњака (релаксација мишићних влакана дијафрагме око 
једњака, контракција лонгитудиналних мишића једњака). Повраћање настаје 
кад притисак мишића абдомена надјача интраторакални притисак. Повраћању 
обично претходи хиперсаливација, знојење, тахикардија, бледило и наузеја, а 
почиње дубоким инспиријумом, затварањем глотиса и подизањем меког непца. 
Моторна активност рефлекса повраћања припада вагусу. Рефлекс повраћања 
некад може бити присутан, а нема повраћеног садржаја - непродуктивно по-
враћање (1,2,3)

Повраћање код новорођенчади (НН) је веома често и у извесним перио-
дима се уочава код скоро све НН. Мале количине повраћеног садржаја после 
храњења је опште познато бљуцкање или регургитација (избацивање садржаја 
желуца без напора, без продромалних знакова и без знакова иритације ауто-
номног нервног система) (4,5,6).

При, на око уобичајеном повраћању, педијатар увек мора имати на уму 
могућност повраћања из веома озбиљних разлога (1), kao и да може бити знак 
оштећења не само гастроинтестиналног тракта (ГИТ). Само повраћање доводи 
до низа поремећаја (дехидрација, метаболичке промене, крварење, аспирација, 
поремећај свести, конвулзије) који захтевају посебан третман (2,6). 

Анамнестички податак о почетку повраћања, боји повраћеног садржаја 
(крв у повраћеном садржају може потицати од мајке и од НН, жуч указује на 
опструкцију ГИТ), јачини (пројектилно указује на опструкцију ГИТ), учеста-
лости, удруженим знацима („дете не изгледа добро“- инфекција, урођене греш-
ке метаболизма, конгенитална адренална хиперплазија, не напредује, дијареја) 
помаже у диференцирању узрока. Пажњу треба обратити на евентуалну дис-
тензију абдомена, знаке перитонитиса и видљивост цревних вијуга (3,4,5,6)

Повраћање код НН се дидактички може поделити на повраћање због: а/ 
неургентних и б/ ургентних узрока.
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неУргентни Узроци Повраћања

Бљуцкање или бенигна, пасивна регургитација је уобичајена код око ½ НН 
после оброка (једњак је релативно кратак, а примарни разлог је превелик оброк 
и неправилан положај после оброка). Важно је умирити родитеље, обучити их 
како хранити НН да не би „повраћало“ и наставити контроле. Бљуцкање због 
превеликог оброка не треба заменити са гастроезофагусним рефлуксом који је 
различит и компликованији ентитет (1,2,5).

Гастроезофагусни рефлукс (ГЕР) је у већини случајева бениган, али симпто-
ме патолошког рефлукса или болест ГЕР (ГЕРД), треба препознати и спровести 
испитивања. Тежак облик ове болести има око 15% малих болесника. Разлог на-
станка ГЕР је слабост гастроезофагеалног сфинктера. Болест ГЕР је чешћа код 
превремено рођене деце и деце са конгениталним аномалијама орофаринкса, 
плућа, централног нервног система (ЦНС) и ГИТ, а око 50% деце са интолеран-
цијом протеина крављег млека има ГЕР. Болест спонтано пролази до 9-24 ме-
сеца старости. Треба обратити пажњу на податак о апнеји, знацима оштећења 
респираторног система или значајном гастроинтестиналном крварењу. Тежак 
облик има 15% деце са ГЕР. У треману ГЕР, сем подигнутог узглавља, и малих, 
честих оброка се препоручују антациди, H2 агонисти, гастрокинетици и инхи-
битори протонске пумпе. Xируршки третман (Нисен фундупликација) је ин-
дикован код деце са јако израженим симптомима (1,5,6).

Xиршпрунг-ова болест (конгенитални аганглионарни мегаколон), описан 
од Xаралда Xиршпрунга 1886.г., је најчешћи узрок интестиналне опструкције 
НН (код 80-90% се болест манифестује већ у неонаталном периоду, код 75% 
је захваћен кратки ректосигмоидни сегмент, док је код 5-10% пацијената 
захваћен цео колон). Приближно 4% ових болесника има аномалије генитоу-
ринарног тракта, тризомију 21 или синдроме: Варденбург, Лауренс-Мун-Бидл 
или Ондин, а 5-10% је рођено пре термина. Клинички се запажа одсуство 
меконијума у првих 24(48)h, настаје дистензија абдомена, повраћање садржаја 
са присуством жучи и комплетна интестинална опструкција. Стаза у цревима 
стимулише пораст бактеријске флоре (Clostridium difficile), те код 1/3 болес-
ника у 2-4 недељи се уочава ентероколитис. Дијагноза се поставља на основу 
радиолошког налаза (иригографија са уским, аганглионарним сегментом и од-
ложеним пражњењем) и биопсије (одсуство ацетилхолинестеразних гангли-
она) (6,7,8,9).
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Ургентни Узроци Повраћања

Некротични ентероколитис (НЕК), тешка болест НН (инциденца је 0,7/1000 
НН, а 90% су рођена пре термина), позната већ 150 g, је најчешће ургентно 
стање обољења ГИТ и најчешћи узрок префорације црева код НН. Узрок ове 
болести, чија је смртност 10-50%, се доводи у везу са оштећењем зида црева 
хипоксијом, инфламацијом и бактеријском колонизацијом (фактори ризика 
су респираторни дистрес, прееклампсија, конгентиалне аномалије, хипотире-
оидизам, апстиненцијални синдром, хипотензија и ацидоза) (5,6,9). Један од 
најранијих знакова је дистензија абдомена, евентуално дијареја, а затим ири-
табилност, фебрилност, летаргија, повраћање садржаја талога кафе или жучи, 
а у столици може бити присутна крв (окултна или манифестна). Шок је касни 
клинички знак и указује на велику могућност настанка перфорације црева.

Радиографија абдомена је најважнији дијагностички поступак, при чему 
се у раној фази може уочити оток зида црева и дилатиране вијуге, а касније 
пнеуматоза црева, присуство гаса у портној вени порти и слободан гас у пери-
тонеуму. Ехографски се може показати присуство гаса у в. порти и слободне 
течности у трбушној дупљи (2,6,8,9). 

Хипертрофична стеноза пилоруса (ХСП) је чест узрок повраћања (без при-
суства жучи) код деце између 2. и 8. недеље, (инциденца 2-4/1000 НН, 2-5 пута 
чешћа код дечака). Обично, претходно здраво дете, почне повраћати садржај 
без присуства жучи, а после сваког повраћања је поново гладно и узима об-
рок. Учесталост повраћања се повећава, постаје пројектилно, касније се, у 
повраћеном садржају, може уочити присуство крви, а лоше столице могу до-
вести до закључка да се ради о гастроентеритису. ХСП је последица ненормал-
ног развоја миентеричног сплета у пределу пилоруса, што доводи до изостанка 
одговора на вазоактивне неуротрансмитере и последичне хипертрофије пи-
лоруса. Патогномоничан клинички налаз је палпабилна „олива“ (и видљив 
перисталтички талас), радиографски се евидентира дистендиран желудац, а 
ехографски знаци су мишићно задебљање преко 3-4 mm и дужина пилоричног 
канала ≥14-18 mm. Ова гастрична опструкција доводи до теже дехидрације и 
метаболичких промена, а захтева брзу евалуацију и третман (конзервативни 
атропином или оперативни) (1,2,6,8,9).

Малротација је условљена неправилном ротацијом ембрионалног црева 
око горње мезентеричне васкуларне осовине, те се црево може уврнути и до-
вести до опструкције дисталног дела дуоденума или проксималног јејунума, а 
секундарнм увртањем око горње мезентеричне артерије или вене (волвулус) до-
лази до исхемије и за 2-4 дана, до некрозе зида црева. У неонаталном периоду 
малротација се најчешће манифестује првих 7-10 дана, повраћањем (у 80-100% 
са присуством жучи). У почетку, упркос повраћању, опште стање НН је добро, 
потом настаје дистензија абдомена, развијају се знаци перитонитиса и појављује 
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крв у столици. Нативни радиографски снимак абдомена у 20% је неиндикати-
ван, а „златни стандард“ је радиографско испитивање пасаже ГИТ-а (скрининг 
тест представља ехографска евалуација правца горњих мезентеричних судова). 
Третман је хируршки (1,3,5,8,9). 

Ингвинална хернија код НН обично не захтева хитан третман, јер се 90-
95% кила може репонирати без компликација, а садржај киле може бити црево, 
тестис, оваријум и др. Прематуритет и неспуштен тестис су фактори ризика 
ингвиналне киле. Уколико НН повраћа или изгледа болесно, треба размотрити 
инкарцерацију и странгулацију (летаргија и присуство крви у столици су зна-
ци странгулације, могуће некрозе и перфорације - неопходна радиолошка ева-
луација). Третман инкарцериране херније и херније са знацима странгулације 
је хируршки (1,3,6).

Атрезија танког црева (1/1500-1/4000 НН, чешћа код превремено рођене 
деце), Пренатално, полихидрамнион побуђује сумњу на атрезију црева, а пост-
натално знаци могу бити јасно изражени, али и суптилни. Атрезија црева може 
бити на нивоу а/ дуоденума (1/1000 НН), чешће је удружена са хромозомским 
аномалијама и конгениталним малформацијама ГИТ-а (ануларни панкреас, 
малротација, билијарна атрезија, предуоденална вена порта, циста холедохуса, 
атрезија езофагуса, неперфориран анус), док су аномалије срца и бубрега ређе. 
У 85% случајева атрезије дуоденума у повраћеном садржају се налази жуч. На-
тивни радиографски снимак у усправном положају показује дистендиран же-
лудац и проксимални део танког црева – класичан „дабл-бабл“ знак, а одсуство 
гаса у дисталном делу црева, ипак, не може искључити малротацију (у поста-
вљању дијагнозе може бити индикован и ЦТ). Лечење је хируршко. Атрезија 
танког црева може бити на нивоу б/ јејунума (1/1500 НН, није удружена са хро-
мозомским аномалијама и конгениталним малформацијама), манифестује се 
слабим узимањем оброка, повраћањем са или без примеса жучи, дистензијом 
абдомена, а некад и одложеном елиминацијом меконијума. На нативном РТГ 
снимку се уочавају дистендиране цревне вијуге са хидроаеричним сенкама. Ле-
чење је оперативно (1,2,4,8,9,). 

Постоје и други гастроинтестинални (атрезија једњака и трахеоезофагеал-
на фистула, атрезија пилоруса, интусусепција) и екстрагастроинтестинални 
узроци (повишен интракранијални притисак - малформације ЦНС, интракра-
нијална хеморагија, хидроцефалус, метаболички поремећаји - урођене грешке 
метаболизма, хипотиреоидизам, КАH, електролитни дисбаланс, хипоглике-
мија, инфекција - менингитис, сепса, инфекција уринарног тракта, отитис ме-
диа и апстиненцијални синдром) који се манифестују повраћањем (1,3,5,6,)

У евалуацији повраћања код новорођенчета треба посебно обратити на 
анамнестичке податке, ток болести и клинички налаз, а мудро је одвојити вре-
ме за све питања и евентуалне дилеме које родирељи имају.
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4.3. ПАРОКСИЗМАЛНИ ПЛАЧ НОВОРОЂЕНЧЕТА

борисав јанковић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд

Плач је основни начин комуникације новорођенчета са родитељима или 
другим особама које воде бригу о детету. Уобичајено је да плач означава неку 
потребу (глад, жеђ) или дискомфор новорођеног детета (влажне пелене, бол). 
Пароксизмални (или ексцесивни) плач новорођенчета (ППН) подразумева из-
ненадне, неочекиване, непредвидљиве и понављане „нападе“ плача невезане 
за било какав спољни утицај који не пролазе упркос покушајима „тешења“ од 
стране родитеља. Овако дефинисан, плач као доминантни разлог за обраћање 
лекару заступљен је у око 1% „акутних посета“ у примарној здравственој заш-
тити. Мада одлука да се услед ППН новорођенчета затражи лекарска помоћ 
у многоме зависи од индивидуалног степена толеранције родитеља, у сваком 
појединачном случају треба поступити са крајњом пажњом. То подразумева 
једноставне дијагностичке поступке који у сразмерно кратком временском ин-
тервалу могу указати на основни узрок ППН (1).

Узроци Пароксизмалног Плача и 
дијагностички ПостУПак

Узроци ППН уобичајено се деле на честе и ретке, а у свакој од ових група 
могу се наћи патолошка стања и обољења са потенцијално озбиљнијим угро-
жавањем здравља новорођеног детета (Табела 1). 

табела 1. Узроци пароксизмалног плача новорођенчета

Чести Ретки

•   Психосоматски поремећај
•   Инфантилне колике
•   Инфекција уринарног тракта 
•   Гастроезофагусни рефлукс
•   Продром гастроентероколитиса
•   Ингвинална хернија
•   Респираторне вирусне инфекције
•   Опстипација 
•   Анална фисура

•   Продром инфекције ЦНС
•   Субдурални хематом
•   Абразија корнеје
•   Страно тело у оку
•   Повреде (преломи костију)
Суправентрикуларна пароксизмална 
тахикардија, срчана деконпензација
Касни апстиненцијални синдром
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За откривање основног разлога ППН пресудни значај имају пажљива анам-
неза и детаљан клинички преглед. Оваквим приступом открива се близу 70% уз-
рока ППН. Уколико је ППН удружен с повишеном телесном температуром и/или 
повраћањем, односно проливом, индикована је хоспитализација новорођенчета 
са следственим дијагностичким и терапијским поступцима. Истоветан приступ 
примењује се и у случају било каквих знакова измене општег стања. 

Поред процене општег стања, стандардни преглед треба допунити неу-
ролошком евалуацијом, отоскопијом, еверзијим очних капака, палпацијом 
костију (лобања, клавикуле, ребра, дуге кости) и инспекцијом аналне регије. 
У ређим случајевима од користи може да буде бојење корнеје флуоресцином, 
као и преглед очног дна. Овакав приступ са великим степеном вероватноће до-
пушта претпоставку, или поуздано откривање највећег броја озбиљних узрока 
ППН. Допунска лабораторијска испитивања доприносе разјашњењу етиологије 
само у 3-5% деце са ППН. С обзиром да ППН може бити једини знак инфекције 
уринарног тракта код новорођене деце, индикована је уринокултура и у случају 
нормалног налаза у рутинском прегледу урина (50% новорођене деце са доказа-
ном уринарном инфекцијом има нормалан налаз у рутинском прегледу урина).

Уколико се на основу описаног приступа не открије други узрок, ППН може 
бити психосоматски поремећај или одражавати стање које се уобичајено нази-
ва инфантилним коликама (ИК) (2). 

Пароксизмални Плач као Психосоматски Поремећај

Током прва три месеца живота интензивно морфолошко и функционал-
но сазревање ЦНС се испољава и постепеним повећањем стања будности. Већ 
у неонаталном периоду дете успоставља контакт са особама из своје околине 
при чему је плач уобичајени део нормаланог понашања новорођенчета. Значај-
на већина деце ову развојну фазу пролази тако што се већ од почетка другог 
месеца трајање и интензитет плача значајно смањују. Код мањег броја ново-
рођенчади постоје индивидуална одступања у смислу отежаног регулисања 
понашања током будног стања. Тада се плач знатно лакше провоцира и теже 
смирује, посебно када добије карактеристике ППН.

Поред претходног објашњења, постоји и тзв. интерактивни концепт према 
коме ППН настаје услед трансфера психичке тензије испољене анксиозношћу, 
па и „непријатељским“ ставом мајке према новорођеном детету. Изузимајући 
стања која су домену постпарталне психопатологије, ова и слична тумачења 
ППН немају упориште у добро дизајнираним студијама. На другој страни, не 
може се негирати супротна интерактивност, када ППН додатно потенцира 
постојећу психичку тензију у породици која иначе треба да разреши бројне 
текуће проблеме. Тиме се успоставља „зачарани круг“ када се стварају услови 
који не доприносе отклањању ППН.
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инфантилне колике

За ИК су карактеристични црвенило и „болан“ израз лица при плачу уз 
скупљање, односно савијање колена према трбуху („грчење“). Плач прати и 
чујна цревна перисталтика, а неретко се добија податак о отежаној дефекацији 
или опстипацији. Дијагностички значај такође има дневни ритам са појавом 
плача у касним поподневним часовима и престанком до, или нешто после по-
ноћи. Од помоћи су и подаци да се код 75% новорођенчади са ИК њихова поја-
ва бележи у другој недељи живота. У преосталим случајевима постоји равно-
мерна расподела јављања у првој и трећој недељи по рођењу. Назив који у себи 
садржи реч „колика“ као и изглед детета одувек су упућивали на гастроинтес-
тинални тракт као главно исходиште, али и циљно место испољавања ИК (3).

Поремећаји цревног мотилитета као узрок ИК се доводе у везу са локал-
ном хормонском дисрегулацијом услед повишене секреције мотилина и грели-
на. С обзиром да никотин делује као снажан стимуланс за секрецију мотилина 
и грелина, тиме се може објаснити позната повезаност појаве ИК са активним 
и тзв. пасивним пушењем. 

Интолеранција лактозе се може јавити услед пролазне недовољности 
ензима лактазе. Стога лактоза која доспева у колон подлеже ферментацији са 
стварањем лактата и водоника и болном дистензијом црева.

Нутритивна алергија је постепено доспела на врх списка могућих узрока 
ИК. Повезаност ИК и имунских механизама доказује и налаз ИгЕ плазма ће-
лија у мукози почетног јејунума код деце са истовременом алергијом на про-
теине крављег млека и ИК. Са клиничког аспекта је значајно да поред непос-
редне везе вештачке исхране и нутритивне алергије, имуни механизми могу 
бити активирани и код природне исхране услед преласка снажног антигена 
ß-лактоглобулина из крављег у хумано млеко.

Дисбаланс цревног микробиота настаје уколико уместо бифидобактерија 
и лактобацила у колонизацији гастроинтестиналног тракта доминирају коли-
формне бактерије. Новија истраживања реафирмишу концепцију према којој 
присуство Е. coli у колону доводи до интензивне ферментације са ексцесивним 
стварањем гасова и болним растезањем цревног зида. 

отклањање Психосоматског Плача 
и инфантилних колика

Дифренцијална дијагноза психосоматски узрокованог и ППН код ИК у 
пракси често није могућа тако да се у циљу њиховог отклањања примењује тзв. 
интегрисани приступ са равноправним уважавањем психосоматске компонен-
те са седативним поступцима, као и преласку на хипоалергијску исхрану. 
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седативни ПостУПак

Осим што се на основу пажљиве анамнезе и детаљног клиничког прегле-
да искључују соматски узроци ППН, тиме се родитељима показује разумевање 
озбиљности ситуације. Уколико се родитељима посвети довољно времена, они 
ће брже и лакше прихватити уверавања (која треба понављати) да је дете здра-
во и да је у питању пролазни поремећај за који нема никакве њихове кривице. 
Такође треба саветовати боравак детета у благо замраченој просторији, а доз-
вољени су тиха умирујућа музика и благо љуљушкање будног детета у наручју 
мајке или оца. Могућност помоћи од стране смирене, старије особе свакако 
треба поменути и подржати. Тиме би се омогућио одмор родитеља и прекидање 
међусобног потенцирања ППН и анскиозности преморене мајке. Родитељима 
треба на одређен, али сасвим јасан начин рећи да бројни, неретко скупи „ле-
кови против грчева“ значе само губитак времена и непотребан трошак јер у 
најбољем случају могу имати краткотрајан плацебо учинак. Повољни ефекти 
описаних поступака могу се очекивати унутар седам дана код приближно 50% 
деце са ППН. С обзиром на већ поменуту и доказану повезаност цревног мо-
тилитета и никотина, апсолутно уздржавање од пушења оба родитеља и у це-
лом стамбеном простору су изузетно битни елементи инцијалног поступка у 
отклањању ППН. 

хиПоалергијска исхрана

Природна исхрана детета са ИК се увек мора наставити уз истовремену хи-
поалергијску исхрану мајке са елиминацијом намирница наведених у табели 2.

табела 2. Елелиминационо – хипоалергијска дијета мајке

Наминице које се елиминишу Дозвољене намирнице

•   Млеко и млечни производи
•   Јаја 
•   Производи од пшеничног брашна
•   Соја
•   Риба
•   Ораси и сличне „нутс“ намирнице

•   Hипоалерегиске млечне формуле
•   Млеко од пиринча
•   Месо
•   Воће и поврће

Повољан ефекат може се очекивати крајем прве и почетком друге недеље овак-
вог режима и у том случају се препоручује наставак током наредних 4-6 недеља.

Вештачка исхрана започета из било ког разлога пре појаве ИК модификује 
се преласком са обичних на хипоалергијске млечне формуле. По аналогији са 
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другим облицима алергије на кравље млеко, највидљивији учинак би се очеки-
вао од екстензивних протеинских хидролизата Услед њихове сразмерно високе 
цене и недовољно прилагођеног укуса, као прихватљива алтернатива препору-
чују се парцијални протеински хидролизати казеина или сурутке. Због изра-
женијег билошког ефекта и боље сварљивости предност се даје формулама до-
бијеним из сурутке. Осим тога, изгледа да се ефекат парцијалног хидролизата 
потенцира смањеном количином лактозе, док према истраживањима новијег 
датума додатак пробиотске културе Lactobacillus reuteri доприноси отклањању 
ИК антагонизујући раније поменуте ефекте Е.coli (4) . 

фармаколошка тераПија

Биљни препарати у виду чајева (камилица, рогач, лимун и сл) могу ефикас-
но деловати као благи спазмолитици. Упркос томе, њихова шира примена за-
хтева опрез због нестандардизованог дозирања, непознатих могућих нежеље-
них дејстава и умањене количине млечних оброка.

Према садашњем нивоу сазнања, делотворна фармакотерапија ИК се једи-
но заснива на примени спазмолитика диклоцимина. Међутим, ризик његових 
могућих озбиљних нежељених дејстава значајно превазилази потенцијални 
повољан терапијски учинак.

литератУра

Freedman SB, Al-Harthy N, Thull-Freedmen J. The crying infant: Diagnostic 1. 
testing and frequency of serious underlying disease. Pediatrics 2009; 123: 841-8.
Reust CE, Blake RL. Diagnostic workup before diagnosing colic. Arch Fam Med 2. 
2000; 9: 282-3.
Savino F. Focus on infantile colic. Acta Paediatr 2007; 96: 1259-64.3. 
Savino F, Cordisco L, Tarasco V, Lactobacillus reuteri DSM 17938 in infantile 4. 
colic: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Pediatrics 2010; 126: 
e526-33.



5.
Здравствени проблеми 

специфични за адолесценцију 

Модератор:
Доц. др Александра Стојадиновић

Комодератор:
Др сци. мед. Катарина Седлецки





5. Здравствени проблеми специфични за адолесценцију

79

5.1. МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ

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

шта је ментално здравље ?

СЗО ментално здравље дефинише као „стање благостања у ком је особа 
свесна својих способности, способна да превлада нормалне животне стресове, 
продуктивна је у раду и доприноси својој заједници“. 

какво је ментално здравље младих данас?

Већина менталних поремећаја започиње у периоду адолесценције, али они 
се углавном дијагностикују знатно касније, често и након више година (1,2). 
Око 20% адолесцента у општој популацији испуњава критеријуме за дијагно-
зу менталног поремећаја (1). Међу децом без родитељског старања учесталост 
менталних поремећаја је 45%, а међу младима који су починиоци кривичних 
дела чак 67-70% (3,4).

У периоду адолесценције најчешће се јављају: анксиозни поремећаји, поре-
мећаји расположења (као што су нпр. депресија, биполарни поремећај), поре-
мећаји понашања, поремећаји исхране, поремећај пажње и активности.

Према подацима Националног института за ментално здравље у САД анк-
сиозни поремећај је у неком периоду свог живота имало 25,1% адолесцената 
узраста 13 до 18 година; анксиозни поремећаји су знатно чешћи код девојака 
него код младића (5).

поремећај расположења у САД има 14% адолесцената узраста 13 до 18 го-
дина; 18,1% девојака и 10,1% младића. Са узрастом расте и учесталост поре-
мећаја расположења (5).

депресивну епизоду у неком периоду свог живота имало 11,2% адолесце-
ната узраста 13 до 18 година, при чему је овај поремећај два пута чешћи код 
девојака (5).

биполарни поремећај карактеришу драматичне промене расположења, енер-
гије и нивоа активности што ремети способност особе да испуњава свакодневне 
активности. Поремећај најчешће почиње у адолесценцији или раном одраслом 
добу у неком периоду свог живота овај поремећај има 0 до 3% адолесцената (6.)

Суицид је у САД трећи по учесталости узрок смрти у адолесцената и мла-
дих одраслих (7). Већина адолесцената који изврше суицид има неки ментални 
поремећај. Младићи чешће извршавају суицид него девојке (7). 
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поремећаје исхране карактерише трајно поремећан образац исхране и од-
нос према храни и изгледу тела. У поремећаје исхране се убрајају анорексија 
нервоза, булимија нервоза и поремећаји исхране које нису спецификовани. 
Процењује се да око 10% младих пати од поремећаја исхране. 

поремећај пажње и активности је један од најчешћих менталних поре-
мећаја који се јавља у детињству али се наставља и у адолесценцији и одраслом 
добу. У САД је поремећај пажње са или без поремећаја активности има 9% адо-
лесцената узраста 13 до 18 година, 12,9% младића и 4,9% девојака, (5).

Схизофренија је хронични ментални поремећај који се јавља код 1% ста-
новника. Најчешће започиње у периоду адолесценције или младом одраслом 
добу (20 до 24 године).

Прецизна учесталост менталних поремећаја у Србији међу адолесцентима 
није позната; процењује се да око једне трећине младих показује знаке пси-
холошког трпљења (8) . Због различите методологије није могуће вршити по-
ређење података за Србију са подацима из осталих земаља. Најчешће психопа-
толошке манифестације код младих у Србији су депресивна стања и поремећаји 
понашања, укључујући и злоупотребу психоактивних супстанци (8). У Србији 
је 2006. године је 120 особа узраста 15 до 29 година извршило самоубиство (9). 
Према подацима истраживања „Зравље становништва републике Србије 2006. 
године 30,5% адолесцената узраста 15 до 19 година је имало осећање напетости 
или је било под стресом (9). емоционалне проблеме је имало 23,3% адолесце-
ната узраста 15 до 19 година. психолошки дистрес (учестала нервоза, осећање 
потиштености, туге, исцрпљености и умора) био је присутан код 34% младих 
овог узраста (9).

Насупрот емоционалном дистресу, индекс виталности је показатељ ду-
готрајно позитивног стања у виду осећања полета, спокојства, смирености, 
осећања среће и поседовања енергије. Просечан и висок индекс виталности 
говори о добром менталном здрављу особе, а 2006. је био присутан код свега 
32% младих узраста 15 до 19 година у Србији (9). 

да ли адолесценти користе здравствене УслУгУ 
У области менталног здравља и колико?

У САД 50,6 % деце и адолесцената узраста 8 до 15 година користи здравс-
твене услуге због менталних поремећаја добија договрајући третман (10). Нема 
података о томе колико адолесценти у Србији користе здравствене услуге у об-
ласти менталног здравља.
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Последице менталних Поремећаја У адолесценцији

Ментално здравље је од кључног значаја за развој адолесцената. Ментал-
ни поремећаји неповољно утичу на све аспекте живота адолесцента: развој и 
остваривање потенцијала, односе у породици и са вршњацима, партнерске од-
носе, образовање, професионални развој.

Лечење менталних поремећаја је најефикасније када се рано идентикфикују 
и када се лечење рано започне. Уз одговарајућу негу и терапију млади са ментал-
ним проблемима и поремећајима могу да се опораве и поново успоставе кон-
тролу над својим животом. Уколико се не лече, ментални проблеми су повезани 
са смањеним академским постигнућем, напуштањем школе, нижим нивоом об-
разовања, ангажовањем у ризичним понашањима као што је употреба алкохола 
или дроге, ризични сексуални односи, различити преступи, живот на улици.

Улога Педијатра У ПрУжањУ Помоћи младима са 
менталним Проблемима и Поремећајима

Имајући у виду податке о учесталости менталних поремећаја у адолесцен-
цији сигурно је да се педијатри често срећу са адолесцентима који пате од ових 
поремећаја. Ово намеће потребу да педијатри буду едуковани да препознају 
менталне поремећаје, пруже подршку и правовремено упуте адолесцента и ње-
гову породицу специјалистима из области менталног здравља који ће им пру-
жити адекватну помоћ. 

Уколико родитељ или лекар уоче неки од горе наведених симптома потебно је 
да адолесцент буде упућен психологу или психијатру ради детаљне евалуације.

Педијатри нису довољно едуковани за препознавање поремећаја менталног 
здравља, а у Србији не постоји довољан број професионалаца и установа која 
се баве менталним здрављем младих. Постојеће установе и професионалци уг-
лавном се налазе у великим градовима, што их чини тешко доступним значај-
ном проценту младих у нашој земљи.
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табела 1. Симптоми и знаци који могу да укажу на ментални поремећај

Значајне промене у савладавању градива у школи, погоршавање постигнућа у школи

Неспособност адолесцента да реши свакодневне проблеме и да обави уобичајене 
дневне активности

Премало или превише сна 

Измењене навике у исхрани

Интензиван страх од гојазности 

Честе и разноврсне соматске сметње (нпр. главобоља, мучнина, гушење, болови у 
грудима, маласкалост и сл) 

Неконтролисано понашање (acting out, укључујући и сексуални acting out )

Депресивност

Злоупотреба алкохола и/или дроге

Претње адолесцента да ће наудити себи или другима

Самоповређивање или аутодеструктивно понашање

Чести изливи беса, агресије

Претње адолесцента да ће побећи од куће и бежање од куће

Константо кршење права других људи, противљење ауторитету, изостајање из школе, 
крађе, вандализам

Необичне мисли, уверења, осећања или неуобичајена понашања

закљУчак

Ментално здравље младих је есенцијални део општег здравља. Поремећаји 
менталног здравља су веома чести међу младима и показују тенденцију порас-
та. Они неповољно утичу на све аспекте живота адолесцента. Педијатри нису 
у довољној мери едуковани да препознају поремећаје менталног здрвља, а број 
професоналаца који се баве проблемима менталног здравља младих је мали, 
због чега се ови поремећаји касно дијагностикују, а лечење није доступно свим 
младима који пате од њих. Лечење менталних поремећаја је најефикасније уко-
лико се започне рано. Стога је неопходно да се ради на едукацији педијатара за 
препознавање поремећаја менталног здравља, на повећању броја професиона-
лаца и установа које се баве менталним здрављем младих и на успостављању 
тесне сарадње између педијатара, психолога и психијатара. 
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5.2. ШТА НАМ ГОВОРИ ПРОМИСКУИТЕТНО 
ПОНАШАЊЕ МЛАДИХ

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

Сексуалност је увек представљала битан аспект људског живота. Њено ис-
пољавање се током људске еволуције мењало услед различитих социо-култур-
них обичаја, религијских утицаја, моралних и етичких норми, специфичних за 
поједине историјске епохе. И данас постоје разлике у моделу сексуалног пона-
шања између појединих друштава, земаља и региона света. Велике индивидуал-
не слободе у различитим областима живота, укључујући и сферу сексуалности, 
допринеле су да пораст учесталости сексуалне активности међу младима поста-
не универзална појава у свету, а посебно у земљама западне цивилизације. По-
ставља се питање да ли је реч о манифестацији нормалног развоја младих или 
о ризичном и по здравље штетном облику понашања. Један од важних циљева 
адолесценције је развој здравог односа према сексуалности који подразумева 
зрело доживљавање сопственог тела и сексуалне жеље, уз спровођење мера 
заштите од полно преносивих инфекција и нежељене трудноће.

Подаци о учесталости сексуалне активности међу младима у Србији су 
различити. Према подацима студије Министарства здравља Републике Србије 
(2006), са сексуалним искуством је 29% младих узраста 15-19 година, односно 
21,8% девојака и 36,3% младића (1). Истраживање које је нешто раније спро-
вела Међународна федерација планираног родитељства (International Planned 
Parenthood Federation, 2004) међу средњошколцима у Београду, Подгорици, 
Скопљу и Сарајеву је показало да је сексуално активно било 41% младића и 
31,5% девојака из Београда (2). У односу на учесталост сексуалне активности 
у целокупној популацији младих из сва четири града, у Београду је обим сек-
суалног ангажовања младића на нивоу просека (41,3%), а за девојке је значајно 
виши него у другим градовима (20,8%).

еПидемиологија ПромискУитетног Понашања младих

Сматра се да почетак сексуалне активности у раном узрасту, пре наврше-
не 16. године живота, повећава склоност за сексуална искуства у паралелним 
везама или са већим број партнера који се смењују у низу. У истраживању 
спроведеном у Београду међу девојкама које су постале сексуално активне пре 
краја адолесценције, до навршене 19. године живота полни однос са четири 
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или пет партнера је остварило 11,5% испитаница, док је 10,2% доживело сек-
суално искуство са шест до двадесет партнера (3). Такво сексуално понашање 
значајно повећава ризик за настанак поремећаја репродуктивног здравља, пр-
венствено непланиране трудноће, полно преносивих инфекција и запаљења 
унутрашњих полних органа, са последичним хроничним инфламаторним про-
цесом у малој карлици и смањеним фертилитетом. Доживљавање сексуалног 
задовољства код младих који остварују сексуалне контакте са већим бројем 
партнера је често и отежано. То илуструју налази поменутог истраживања, 
према којима оргазам никада није доживело 17,3% сексуално активних девоја-
ка, а 32,7% га је доживљавало веома ретко. Мада су авантуризам и жеља за 
експериментисањем универзална обележја адолесценције, постоје категорије 
младих које су посебно склоне преурањеној сексуалној активности и чешћем 
мењању партнера.

млади који раније телесно сазревајУ

Објашњење за „добро“ и „лоше“ понашање адолесцената често је тражено 
у „хормонима адолесценције“. Познато је да се серумске концентрације пол-
них стероида, телесни развој и узраст наступања менархе налазе у значајној 
корелацији са сексуалном мотивацијом и понашањем (4). Повезаност ранијег 
јављања менархе са ранијим ступањем у сексуалне односе уочена је у истражи-
вању спроведеном међу младима у Великој Британији (5). Разлози ове појаве 
могу, међутим, да буду и психолошке природе, јер је у бројним студијама уо-
чено да су особе које раније телесно сазревају склоне депресији, анксиозности, 
пушењу дувана, делинквентном понашању и ступању у сексуалне односе у ра-
ном узрасту. Изгледа да су ове тенденције у сексуалном понашању и наведени 
психопатолошки поремећаји израженији код девојака, него код младића (3).

млади из дисхармоничних Породица

Започињању сексуалне активности у раној адолесценцији склонија су деца 
која живе само са једним родитељем, чије мајке то сматрају нормалном поја-
вом или су их мајке непланирано родиле у веома раном узрасту. Добар однос 
са мајком и постојање топле и подржавајуће породичне средине може, међу-
тим, да одложи почетак полног живота и умањи вероватноћу за остваривање 
сексуалних контаката с великим бројем партнера (6). Важан је и став роди-
теља према понашању деце у првим партнерским везама. У највећем ризику за 
рану сексуалну активност су деца претолерантних родитеља, у нешто мањем 
она чији родитељи заступају традиционалне ставове, док су у најмањем ризику 
деца умерено строгих родитеља (7).
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млади са слабијим УсПехом У школи и 
ниским животним асПирацијама

Склоност да први полни однос доживе у ранијем узрасту испољавају и 
млади који постижу слабији успех у школи, имају мање могућности за наста-
вак школовања и ниже амбиције у погледу степена образовања. Ти млади су у 
повећаном ризику за настанак непланиране трудноће. Могуће објашњење ове 
појаве је да неуспешни ученици, несвесном мотивацијом теже настанку труд-
ноће, која би представљала псеудорешење за њихове тренутне животне проб-
леме, јер би довела до прекида даљег школовања (3).

млади са девијацијама У ПонашањУ

Ризичном понашању, укључујући и усвајање промискуитетног модела 
сексуалног понашања, склони су млади са ниским самопоштовањем, неспо-
собношћу самосталног доношења одлука, потешкоћама у исказивању пот-
реба и осећања, као и они који покушавају да се ослободе осећања социјал-
не неподобности кроз девијантно и упадљиво понашање. Има студија које, 
међутим, показују да младићи који су самопоуздани и допадљивог физичког 
изгледа показују склоност ка ризичном понашању и раном започињању сек-
суалне активности (8).

млади са хроничним болестима

Више студија спроведених у Канади, Француској и Сједињеним Аме-
ричким Државама су показале да су млади са хроничним болестима, како 
упадљивим, попут церебралне парализе и мишићне дистрофије, тако и не-
упадљивим, као што су дијабетес мелитус и бронхијална астма, у истом оби-
му сексуално активни као и њихови здрави вршњаци. О сексуалном аспекту 
њиховог одрастања се ретко размишља, тако да родитељи и лекари обично 
превиђају давање корисних информација везаних за сексуалност и спреча-
вање нежељених последица. А да је сексуална едукација потребна и младима 
са хроничним обољењима указују подаци о учесталости непланираних труд-
ноћа и полно преносивих инфекција, која је приближна, ако не и виша него 
код здравих младих особа (9).
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мере Превенције ПреУрањене сексУалне активности 
и ризичног сексУалног Понашања младих

Започињање сексуалне активности у раном узрасту и остваривање сексуал-
них контаката са већим бројем партнера представља ризик за остваривање за-
довољавајућег и здравог сексуалног живота. Узроци ове појаве су разноврсни 
и често вишеструки. Отуда превенција обухвата свестрану анализу различитих 
аспеката младе личности, укључујући њено здравствено стање, степен когнити-
вног и емоционалног развоја, степен самоодређења, самопоуздање, односе у по-
родици и вршњачкој групи, успех у школи, религијске утицаје и социокултурне 
норме. Акције треба усмерити на отклањање индивидуалних чинилаца који могу 
да воде ка ризичном сексуалном понашању младих. Неопходно је и да се млади 
одговарајућим знањима и вештинама оснаже да са лакоћом доносе и спроводе 
одлуке у вези са сексуалношћу и тако избегну непланирану трудноћу и полно 
преносиве инфекције. Са сексуалном едукацијом треба почети у првим година-
ма живота и спроводити је током целог периода детињства и адолесценције. Циљ 
образовања младих у овој сфери је не само предочавање ризика и последица, већ 
развој позитивног односа према сексуалности као важном аспекту живота који 
значајно може да повећа осећање задовољства и среће једне индивидуе.
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5.3. МАСКЕНБАЛ АДОЛЕСЦЕНТНЕ 
ДЕПРЕСИВНОСТИ

војислав ћурчић
Болница за психијатрију КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, Београд

Депресивности адолесцената је врло честа, али специфична, пре свега мас-
кирана, због чега лаици па и професионалци, чак и из менталног здравља, који 
се не баве адолесцентима, често сматрају да је идеја о постојању и значају де-
пресивости код адолесцената пренаглашена. Чини се да овакав став проистиче 
из непознавања или минимизирања адолесцентне проблематике, укључујући и 
депресивност, као и из генералног става одраслих да су многи психопатолошки 
феномени у овом развојном добу пролазни и незабрињавајући.

Депресивност спада међу најзначајније психопатолошке феномене који 
прате адолесценцију и то у тој мери да се може поставити питање постоји ли 
адолесценција без депресивности, тј. да ли је депресивност нормални, саставни 
део адолесцентног процеса? Одговор је потврдан, али то не значи да сви адо-
лесценти болују од клиничких облика депресије, поготову не од депресија које 
прате биолошки корелати. То само значи да у нормалном развоју адолесцент-
ног процеса сваки адолесцент пролази повремено и привремено кроз стања 
која се могу означити као стања туговања или депресивности, због чега би се 
могло рећи да „нема одрастања без туговања“. С друге стране, депресивност 
адолесцената се најчешће не манифестује симптомима депресија одраслих па је 
она, у овом периоду, неухватљива скалама за мерење депресивности одраслих 
и тешко препознатљива за оне који се адолесцентима не баве. 

манифестације деПресивности

Уобичајено се депресивност младих маскира механизмима одбране па 
се најшчешће испољава кроз неке нетипичне сметње, симптоме и феномене. 
Carlson i Stober (1) наводе у чему све неки аутори виде еквиваленте депресив-
ности - Toolan: поремећаји понашања (непослушност, избегавање школе, бес, 
бежање), досада, мрзовоља, аутодеструктивност, мазохистичке тенденције, пре-
диспозиција за несрећне случајеве); Weiner: умор, нервоза, хипохондричност, 
отежана концентрација, тражење пажње, агирање, токсикоманија, хаотично 
сексуално понашање, негативан идентитет; Glaser: поремећаји понашања, де-
линквенција, школска фобија, неуротичне тенденције, психосоматске сметње; 
Malmquist: анорексија, гојазност, хипохондричност, хиперактивност, импулсив-
но понашање; Bakwin: агресивност, школски проблеми, нестабилност.
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Већина ових сметњи, симптома или еквивалената се исказује крозе неке 
облике маладаптивног понашања. Неки адолесценти одустају од дотадашњих 
активности које су им биле извор задовољства (спорт, дружење, неки хоби), 
неки се повлаче од друштва и у своје собе, постају активно-пасивни. Склони 
су да сате проводе сами слушајући музику, играјући игрице, крстарећи интер-
нетом или се дописујући преко Facebook-а, чак до мере да временом постају 
психолошки зависни. Неки други се од депресивности бране активнијим, често 
отворено или приквивено, деструктивним понашањем. Они се проблематично 
понашају у школи, са вршњацима и у породици – конфликни су, насилни или 
деструктивни. Репертоару деструктивног понашања припадају и аутодеструк-
тивни маневри: злоупотреба алкохола и других ПАС, ризична понашања, са-
мооштећења тела, све до покушаја самоубиства.

Ове две карактеристике - свеприсутност депресивности у адолесценцији и 
специфичности њеног испољавања – се могу разумети само у контексту свеу-
купне интрапсихичке психодинамике адолесцентног процеса и специфичног 
односа адолесцента са околином. Само тако се могу разумети фактори који 
генеришу депресивност и само тако се, на најбољи начин, може помоћи овим 
адолесцентима (2).

интраПсихички генератори деПресивности

Адолесценција је време преображаја инвестиција и интересовања која су у 
детињству, добрим делом, била под притиском или очекивањима родитеља, а 
од којих адолесценти одустају или их редукују – једним делом зато што је то у 
функцији њихове сепарације од родитеља (њихових идеала, жеља и хтења), а 
другим јер су њихова интересовања и потребе заиста постали другачији. Ин-
вестиције се тако редукују и премештају са родитеља или других и усмеравају 
на себе (што води преокупираности собом и осећању свемоћи) и сопствене 
циљеве и потребе. У тој трансформацији инвестиција постоји, понекад, неко 
међувреме, праћено осећањем празнине, када су се адолесценти одвојили од 
старих, инфантилних представа, потреба, инвестиција и интересовања, а још 
увек нису нашли нова. То међувреме има депресивни потенцијал.

Губитак инфантилних идеала се додатно обогаћује и комликује неминов-
ним процесом дезидеализације родитеља. Неминовним, јер је он услов за се-
парацију од њих, као што је идеализација у периоду детињства била услов 
детету за осећај сигурности и заштићености. Дезидеализација актуелних и 
реалних родитеља производи истовремено нарцистичку рану јер су инфан-
тилне преставе о родитељима давно интројектовне и тако постале део лично-
сти детета. Тиме процес неопходан за сепарацију истовремено и неминовно 
ремети нарцистичку равнотежу адолесцената.
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Депресивност настала нарцистичким фрустрацијама или изостајањем под-
ржаваоца нарцистичке стабилности се обично испољава кроз осећај сопствене 
беспомоћности и безвредности, губитак самопоштовања и самопоуздања. Због 
тога су овај облик депресивности Ferrari i Braconnier (3) назвали депресијом 
инфериорности.

Одвајање од родитеља, почевши од поновне прораде Едипалне ситуације, 
представља за адолесцента значајан извор напетости, стида, недоумица и осећања 
кривице, који га воде, између осталог, депресивности. Но, не треба заборавити 
да је Едипална ситуација само један аспект свеукупне прораде односа са роди-
тељима који неминовно мора водити психолошкој сепарацији од њих. Одвајање 
од родитеља јесте инспиративан, али и врло болан процес, јер су родитељи били 
најважнији подржаваоци сигурности и осећаја заштићености у детињству. Гу-
битком ове подршке адолесценти се осећају јако несигурно, остављено и депре-
сивно. Тај осећај адолесценти углавном покушавају да преболе и превазиђу ус-
постављањем или страсних пријатељстава са вршњацима (најчешће истог пола) 
или страсним првим љубавним везама или укључивањем у групе вршњака. Све 
ове релације су пролазног карактера и имају функцију надокнаде изгубљених 
објеката. Тако је одвајање од инфантилнијих објеката, инфантилних представа 
(о себи и другима), интересовања, инвестиција, жеља и потреба још један од ге-
нератора депресивности, како ју је Masterson (4) назвао – депресијом одвајања. 

фактори околине

Како су интрапсихичке трансформације у адолесценцији интензивне, бур-
не, добоке и комплексне тако су и односи адолесцента и његовог спољашњег 
света такође променљиви, компликовани и нужно захтевају обострано прила-
гођавање. Они се одражавају како на нормалне и неминовне развојне процесе, 
тако и на развијање и манифестовање психопатолошких феномена или ентите-
та. Тако породица, школа и шири друштвени контекст значајно могу утицати и 
допринети, у позитивном, али и негативном смислу, свеукупном стању (како 
здравља, тако и болести) адолесцената. Спољашња околина може послужити 
адолесценту као додатни подржавајући и регулаторни системи. Факторе околи-
не можда можемо поделити, како су то учинили Marcelli i Braconnier (5) на две 
врсте фактора који олакшавају или иницирају психопатологију: опште факторе 
(породичне и социо-економске) и актуелне факторе из непосредне околине.

Општи фактори (ризика) су они који, иначе, доприносе порасту свеукуп-
ног морбидитета, па тако и адолесцентног: економска несигурност, неповољна 
политичка или друштвена клима, социјална и егзистенцијална неизвесност, 
незапосленост, нестабилност и непотпуност породица, неадекватност школ-
ског система, општа депресивност, безнадежност и недостатак вере и перспек-
тиве за будућност.
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Актуелни фактори из непосредне околине сигурно могу још више да ремете 
адолесценте. Школска средина и група вршњака су фактори који, можда најне-
посредније (јер су у разним аспектима више инвестирани него општи друштве-
ни контекст), могу да утичу неповољно на популацију младих.

Ипак, најинтензивније и најзначајније интеракције адолесцент има, нарав-
но, са својом породицом. Адолесцент, својом развојном динамиком, иницира 
промене у породичној динамици. Промене његовог изгледа, његових стања, 
расположења, размишљања, система вредности, статуса родитеља и других 
чланова породице, његових односа са вршњацима, особама истог и супротног 
пола, доживљаја себе и света изазивају немир, зебњу, збуњеност и несналажење 
осталих чланова породице, пре свега родитеља. Ако су породице у додатној 
кризи онда се то јако одражава и на адолесценте и може да буде врло значајан 
доприносећи за депресивност и повећан ризик за суицидалност.

Околина, а пре свега породица, су неопходни у детињству за нормалан раз-
вој и здравље. У адолесценцији она није неопходна, али је још увек од значаја и 
снажног утицаја на развој, стања и понашања адолесцената (6). Све неповољ-
ности и стресови који долазе из околине се снажно и специфично уплићу у и 
онако компликовану интрапсихичку динамику адолесцента и додатно га де-
зорганизују. За развој депресивности су посебно фрустрирајуће ситуације које 
се доживљавају као неуспех (на интелектуалном, социјалном или емотивном 
плану) или одвајања или губици (7), стварни претећи или фантазматски (на 
породичном, друштвеном или емотивном плану).

деПресивност и сУицидалност

Депресивност је основни генератор суицидалности младих и најтрагичнији ис-
ход њихове депресивности, а суициди су на другом или трећем месту узрока смрти 
ове популације (8). Додатни фактори који олакшавају суицидални акт су импул-
сивност адолесцената и још уве непостојање концепта смрти као иреверзибилног 
и дефинитивног стања. Суицидални акт адолесцената је најчешће импулсиван акт 
који се догађа, најчешће, када се уједини критичан скуп неповољних и болних до-
гађаја који изазивају трпљење које, у тренутку, не може више да се поднесе.

Зато на површном, свесном плану суицидални акт представља, пре свега, на-
чин да се прекине неподношљиво депресивно трпљење, па би се могло рећи да је 
то пре свега акт против трпљења, а не живота, Ћурчић (9). У исто време покушај 
самоубиства јесте последње спасоносно средство, последњи одбрамбени, високо 
нарцистично инвестиран маневар, Gueguen (10), исказан кроз помисао »Ја могу са 
собом да учиним шта хоћу, па и да се уништим - и нико ми не може ништа«. У су-
ицидалном акту, адолесценти имају омнипотентну илузију владања собом, својим 
животом и светом. Тако, покушај суицида, парадоксално, постаје последње сред-
ство за очување сопственог идентитета, интегритета и континуитета. 
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6.1. НУТРИГЕНОМИКА И НУТРИГЕНЕТИКА

Снежана б. пајовић
Институт за нуклеарне науке „Винча“, Београд,
Медицински факултет Универзитета у Нишу

Задивљујући напредак молекуларне биологије и молекуларне генетике 
остварен у другој половини 20. века био је основа за спектакуларна научна от-
крића, на само у области геномике и протеомике, већ у области науке уопште, 
а посебно у области молекуларне биомедицине.

Организам представља јединствен, специфичан, мултицелуларни, мул-
тимолекулски, динамичан и високо организован систем који интеррагује са 
факторима животне средине, а у исто време представља и отворен термоди-
намички систем кроз који се врши стални проток и промет материја и тран-
сформација енергије. Сви ти сложени процеси и интеракције су под контролом 
генома и фактора животне средине. Дакле, то су сложени геномски, интегри-
сани и регулисани процеси из којих резултирају све животне функције, почев 
од размножавања, раста и развића, преживљавања и старења, па до адаптације 
организма на промене животне средине. Јасно је да целокупна физиолошка хо-
меостаза организма од самог рођења зависи од функционалне експресије гено-
ма, која је директно и индиректно регулисана читавим низом фактора. Поред 
низа физичких, хемијских, биолошких и психогених фактора, предмет интен-
зивног изучавања су биоактивне компоненте хране и њихов утицај не само на 
експресију генома, него и на његову конституцију (1, 2).
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Нутригеномика је наука која изучава ефекте биоактивних компонен-
ти хране на експресију гена (1). Захваљујући генетској различитости наша 
биотрансформација и капацитет детоксикације, као и подложност болестима, 
значајно варирају од особе до особе. Могуће је, ако је потребно, мењати експресију 
гена променом начина исхране, што доводи до активирања гена, који спречавају 
развој различитих патолошких процеса. Све је више података коју указују да су 
многе хроничне болести узроковане неусклађеном исхраном. 

Правилна исхрана подразумева коришћење хране, која делује на разли-
читим физиолошким нивоима организма у смислу промоције здравља, па се 
таква врста хране назива функционална храна. Ова врсте хране, поред уоби-
чајених хранљивих састојака, садржи и функционалне компоненте, као што су 
биоактивни пептиди, антиоксиданти, пребиотици, пробиотици и др. 

Овакав начин исхране је општи светски тренд, јер је досадашња пракса по-
казала да функционална храна омогућава физиолошки оптималан раст и развој 
одојчади, одржава и побољшава квалитет живота, између осталог, смањењем 
ризика генезе канцера, хроничних срчаних оболења, нервних оболења и др. 
Антиоксидативне компоненте су веома важно својство функционалне хране 
(2, 3). У прилог тврдњи да функционална храна представља битну компоненту 
превентивне медицине говори све већи број експерименталних и клиничких 
студија. Нутригеномика и тренд персонализације исхране развија се врло ди-
намично, а резултати ових истраживања дају значајне податке, који указују на 
неопходност примене нутригеномског теста и на оправданост тврдње да при-
марно треба користити храну свог поднебља, јер се тако омогућава оптимална 
експресија генома (4, 5).

С обзиром да у оквиру превентивне медицине, правилна исхрана предста-
вља битну компоненту, део истраживања фокусиран је на улогу функционалне 
хране у периоду раста и развоја одојчади. Наиме, познато је да здрава храна 
поред уобичајених нутритивних својстава мора садржати и функционалне 
компоненте за које је научно и клинички доказано да имају позитиван ефекат 
на неке функције у организму, у смислу промоције здравља и смањења ризика 
од болести (6, 7, 8). 

Дакле, секвенцирање генома отворило је потпуно ново поглавље у разуме-
вању интеракције здравља и исхране, пре свега, персонализоване исхране као 
савезника здравља (1, 9, 10). 
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6.2. ИСХРАНА ОДОЈЧЕТА И МАЛОГ ДЕТЕТА СА 
АЛЕРГИЈСКОМ ДИЈАТЕЗОМ

недељко радловић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Алергија на храну се среће код 4-8% деце, углавном у доби одојчета и малог 
детета (1-3). Поремећај је, у већини случајева, пролазног карактера и примар-
но погађа одојчад, посебно ону наследно склону алергији, у првом полугођу 
по рођењу и на вештачкој исхрани (3, 4). У додатне факторе ризика спадају 
урођени дефицит IgА и прерана или сувише касна експозиција антигенима 
стандардне хране (4, 5). Сензибилизација најчешће настаје директним путем, 
али је могућа и посредством мајчиног млека, па чак и трансплацентално (6). 
Склоност неадекватној имуној реакцији на антигену стимулацију је неселек-
тивног карактера, те је нутритивна алергија често мултипла и у значајном броју 
случајева удружена са инхалационом и/или контактном хиперсензитивношћу 
(4). Најчешћи нутритивни алергени, одговорни за преко 90% нежељених 
реакција овог типа, су протеини крављег млека, јаја, кикирикија, соје, пшенич-
ног брашна, лешника, ораха, рибе и шкољки (1, 2). У значајне алергене, свакако, 
спадају купинасто и цитрусно воће, мед, семе сусама, различити адитиви, али и 
многе друге намирнице или њихови додаци (4). Према подацима из САД и Ве-
лике Британије, водећи узроци нутритивне алергије у детињству су протеини 
крављег млека (2,5-3,5%), јаја (1,3-3,2%), кикирикија (0,8%) и рибе 0,6% (1, 7). 

Алергија на протеине хране се јавља као последица дефекта или 
инсуфицијенције Т-ћелијске супресије и покретања једне или више хиперсен-
зитивних имуних реакција које настају као одговор на антигену стимулацију 
(8). Према класификацији Кумбс-а (Coombs) и Гела (Gell), хиперсензитивне 
реакције се диференцирају на четири основна типа и то: реагински (I), цито-
токсични (II), имунокомплексни (III) и Т-целуларни (IV). 

Алергијску интолеранцију антигена хране карактерише веома широк спектар 
клиничких манифестација (Табела 1) (3, 9). Могуће су и веома тешке системске 
реакције, некад и са смртним исходом (1, 3). Према брзини испољавања, односно 
типу хиперсензитивности, нежељене појаве могу бити раног (реагинског) или 
касног (нереагинског) типа (8). По контакту са антигеном, реагинске промене 
се испољавају унутар 2 сата, а нереагинске касније, обично након 36-48 сати. 
Iако се најчешће јављају у првих неколико минута, тешке реагинске реакције, 
укључујући и анафилактични шок, су могуће знатно касније, па и више сати по 
уносу алергена. Такође, нереагинске реакције, посебно Т-ћелијске, могу остати 
неманифестне и након 1-2 недеље експозиције. Код већине болесника се срећу 
кутане и гастроинтестиналне сметње, док су тегобе од стране других система 
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ређе (3). Посматрано са патогенетског аспекта, реагински облик преосетљивости 
је чешћи од нереагинског, као и комбиновани од изолованог (3, 8).

Дијагноза алергије на протеине хране се заснива на детаљној личној и по-
родичној анамнези, комплетном клиничком прегледу и одговарајућим лабора-
торијским и другим испитивањима прилагођеним типу хиперсензитивности и 
карактеру тегоба испитаника (1, 4, 8). Битан дијагностички значај, свакако, има 
и повлачење тегоба болесника по преласку на елиминациону дијету (1, 4).

табела 1. Основне манифестације алергије на протеине хране

Кутане уртикарија, Quinckeov едем, периорални еритем, екцем

Гастроинтестиналне гастроезофагусни рефлукс, езофагитис, гастритис, 
абдоминалне колике, ентеритис/протеин-сензитивна 
ентеропатија, проктоколитис, опстипација

Респираторне ринитис, ларингеални стридор, опструктивни бронхитис

Системске анафилактични шок 

Друге отитис медиа, хиперактивност, инсомнија, артритис

Основу терапије алергије на протеине хране чини одговарајућа елимина-
циона дијета (1). У тежим алергијским реакцијама, поред тога, неопходна је 
примена антихистаминика, а у најтежим адреналина, гликокортикоида, ин-
халационих бета-агониста и других ургентних терапијских мера (1, 3). Код 
детета сензибилисаног посредством мајчиног млека, елиминациона дијета се 
саветује мајци, а у противном самом детету. Вештачки храњеном одојчету сен-
зибилисаном на протеине крављег примењују се млечне формуле базиране на 
екстензивном протеинском хидролизату, а након тог узраста формуле сојиног 
млека. Због високог ризика од сензибилизације, сојино млеко се одојчету алер-
гичном на протеине крављег млека, посебно оном са нереагинским обликом 
преосетљивости и млађем од 6 месеци, не саветује. Поред наведених произво-
да, постоје и млечне формуле сачињене од слободних амино киселина, али су 
оне примарно намењене за исхрану деце која су сензибилисана на екстензивне 
протеинске хидролизате. Због бројних нутритивних недостатака, као и вели-
ког ризика од унакрсне и накнадне сензибилизације, козје и овчје млеко се не 
користи у дијететској терапији интолеранције протеина крављег млека.

Основу превенције алергије на храну чини ексклузивна природна исхра-
на током првих 4-6 месеци по рођењу, док други превентивни поступци, као 
што су елиминација високо алергогених намирница мајци током гравидитета 
и лактације и започињање немлечне исхране након навршених 6 месеци немају 
оправдање (10, 11). То се односи и на примену пробиотика, пребиотика и ω-3 
дуголанчаних вишеструко незасићених масних киселина (12). Такође, ни спец-
ифичне елимационе процедуре после навршених 6 месеци, према данашњим 
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ставовима, нису целисходне (10). Дојење током увођења немлечне хране, с 
којом се и код деце оптерећене атопијом започиње са навршених 4-6 месеци, је 
од изузетног значаја за развој антигене толеранције (10, 11). Позитиван ефекат 
у том смислу, према неким истраживањима, има и конзумирање рибе, као и 
других високо алергогених намирница током гравидитета (10, 12). Одојчету са 
доказаном алергијом код једног или више сродника првог реда које се вештач-
ки храни или дохрањује се, у циљу превенције сензибилизације на протеине 
крваљег млека или соје, до навршених 4-6 месеци препоручују млечне формуле 
базиране на протеинским хидролизатима, пре свега екстензивним (10, 11). 
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6.3. ПРEБИОТСКА И ПРOБИОТСКА 
СВОЈСТВА ХРАНЕ

биљана вулетић
Педијатријска клиника Клиничког центра, Крагујевац

Од давнина истраживачки дух човека тежи да открије везу између хране и до-
брог здравља. Око 400 год.п.н.е велики мислилац Хипократ је изјвио „Нека храна 
буде лек а нека лек буде храна“ (1). Својом мудром и визионарском изјавом он је 
ваћ тада наговестио велики значај правилне исхране. Познато је да храна треба 
да задовољи првенствено енергетске, затим градивне и протективне потребе ор-
ганизма за различитим супстанцама али је истовремено позната људска природа 
да непрестано трага ка начину живота који ће га учинити дуговечним. Та сазнања 
су до савременог периода веома проширена и примењива у осмишљавању здра-
ве исхране која је основа општег здравља људског организма. Руски бактериолог 
Мечников је почетком 20 века, 1908. год., указао на дуг животни век Бугара који 
су конзумирали велике количине јогурта и других ферментисаних млечних про-
извода. Просечни животни век тада је износио 87 година. Мечников, aсистент 
Луја Пастера, је био уверен да бугарски сељаци и становници руских степа имају 
дуг и здрав живот јер у исхрани користе млеко које ферментишу лактобактерије. 
Он је претпоставио да конзумирање ферментисаног млека „засејава“ црева са 
нешкодљивим лактоацидофилним бактеријама чиме се снижава цревни pH, што 
спречава раст „лоших бактерија“ узрочника бројних болести (2). Изоловане тзв. 
“добре бактерије“ млека и њихов важан утицај на побољшање здравља постале 
су важан фактор у терапији неких болести. Тако, поред опште познате чињенице 
да цревна микрофлора има огроман утицај на функционисање гастроинтести-
налног тракта, прихваћено је да она посредно утиче и на боље опште здравстве-
но стање. Последица ових сазнања је видно повећан интерес да се путем исхране 
утиче на онај део интестиналне микрофлоре који позитивно делује (3). Те „ко-
рисне“ бактерије су пробиотици, живи микроорганизми који, примењени код 
људи делују повољно на домаћина мењајући својства микрофлоре интестиналног 
тракта тј.унутрашњег екосистема (4-7). Пробиотици се данас често додају млеч-
ним производима, млеку и сиру. Бактеријске културе које се најчешће користе у 
таквим производима су из редова Lactobasillus и Biphidobacterium. Због растуће 
популарности и позитивних дејстава на здравље с пробиотицима се сусрећемо 
у све већем броју прехрамбених прозвода, храни за одојчад, млеку и млечним 
производима, храни за болеснике, пиву, вину и напицима за спортисте.

Концепт пребиотског дејства хране се заснива на пребиотицима као 
састојцима хране који у неизмењеном облику доспевају у дебело црево и сигур-
но доприносе побољшању наведених активности пробиотика. То су несварљиви 
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олигосахариди који селективно стимулишу раст пробиотика, носиоца бројних 
позитивних ефеката на организам домаћина (7).

Најзначајнији пребиотици су олигосахариди хуманог млека а затим фрук-
тоолигосахариди, и инулин. Појавњују се природно у намирницама попут 
банане,јечма, белог и црног лука, радича, шпаргле, соје, зоби, артичоке, празилу-
ка. Извори пребиотика су још цикорија, свежи ораси, пшенично пуно зрно (ин-
тегрално), маслачак, млади лук (црни и бели) у мањoј количини и бадеми, мед, 
банана и јабука, затим пектини из пулпе грејпфурта, јабуке и цитрусног воћа.

Осим што се налазе у храни природно, пребиотици се додају храни током 
производње. Будући да је у мајчином млеку до сада идентификовано више од 
130 врста олигосахарида који подстичу раст свих позитивних бактерија у пр-
вом реду Biphidobacteriumа, послужили су као модел за додатак млечним фор-
мулама за исхрану одојчади. Оптимални резултати су постигнути са мешави-
ном галактоолигосахарида и фруктоолоигосахарида и то 0,8 g/100 ml млека у 
односу 90 % галактоолигосахарида и 10% фруктоолигосахарида (8, 9). Преби-
отици се користе као додатак у ферментисаним млечним производима, соко-
вима, напитцима од соје како би поспешили преживљавање пробиотика али и 
као благи заслађивачи које поболњшавају укус и текстуру млечних производа 
с ниским садржајем масти.

Древна намирница која има највећа пробиотска и пребиотска својства, из-
разито цењена вековима је јогурт. Од давнина се користи у Азији и на Балкану. 
Историчари који проучавају храну тврде да потиче из Турске где је први пу 
произведен, највероватније случајним дејством микрогранизама (2). Данас се 
добија од разних бактеријских култура од којих је само некима потврђено по-
вољно деловање тако да се неретко јогурту додаје и пробиотик са доказаним 
позитивним деловањем на цревну микрофлору. У јогурту и осталим фермен-
тисаним млечним производима све чешће своје место налазе и пребиотиоци. 
Идеја о сједињењу про и пребиотика у једном производу темељи се на њихо-
вом синергистичком учинку те се омогућује боље преживњавање пробиоти-
ка током проласка кроз гастроинтестинални тракт и успешније насељавање у 
дебелом цреву. Таква комбинација пребиотика и пробиотика носи изразито 
повољан симбиотски ефекат на укупно здравље и таквој храни даје епитет 
функционалне.

Намирнице чија конзумирање може да утиче превентивно или терапијски на 
поједине аспекте људског здравља зове се функционална храна. Била је позната 
још у кинеској традиционалној медицини 1000 год пре нове ере. Њена најваж-
нија намена није да утоли глад нити да осигура људском организму неопходне 
хранљиве материје већ да спречава болести и да побољша физичко и психич-
ко стање. Са постојећим знањем о пробиотицима и пребиотицима,пружајући 
позитиван пример сопственим навикама,треба дати подршку здравој исхрани 
деце. Дојење на мајчиним грудима, 3 до 5 оброка воћа и поврћа дневно, интеграл-
но брашно, ферментисани млeчни напици су „снажно оружје“ за борбу против 
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инфекција и за јачање имуног система. Ако се имају у виду све већи захтеви у 
погледу садржаја природних адитива у храни логични је зашто се пребиотици и 
пробиотици апсолутно уклапају у овај тренд.
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6.4. ЗНАЧАЈ ДУГОЛАНЧАНИХ ВИШЕСТРУКО 
НЕЗАСИЋЕНИХ МАСНИХ КИСЕЛИНА У 
ИСХРАНИ НОВОРОЂЕНЧЕТА И ОДОЈЧЕТА

Марија Младеновић
Здравствени центар Ваљево

Масне киселине (МК) су карбоксилне киселине правог угљоводоничног 
ланца које могу бити засићене и једноструко или вишеструко незасићене. Ду-
жина угљоводоничног (C) ланца, број, позиција и оријентација незасићених 
веза у MK утичу на тачку топљења, растворљивост у води, енергетску вредност, 
дигестибилност и метаболичку судбину липида у чијем се саставу налазe. Пре-
ма дужини C ланца MK могу бити кратколанчане (≤6 C атома), средњеланчане 
(8-12) и дуголанчане (≥14). Према договору, C атоми се броје од хемијски акти-
вног карбоксилног краја C ланца, док се позиција незасићених веза нумерише 
према релативно стабилном, метил крају киселине. Сисари, због непоседовања 
Δ 12 и Δ 15 десатуразе, не могу да синтетишу MK са незасићеном везом испред 
деветог C атома, те се линолна (C18:2ω-6) и алфа-линоленска (C18:3ω-3), због 
свог есенцијалног значаја за организам, морају уносити храном. Оне се у своје 
биолошки активније, вишеструко незасиће дуголанчане деривате (long chain 
polyunsaturated fatty acids, LCPUFA) трансформишу секвенцијалном активно-
шћу елонгаза и десатураза, при чему се, након додавања по два С атома, у мо-
лекул масне киселине уводи незасићена веза. Из линолне киселине настаје ара-
хидонска (C20:4ω-6, АА), а из алфа-линоленске еикосапентаенска (C20:5ω-3, 
ЕРА), која је нестабилна и брзо се, након парцијалне бета оксидације у перокси-
зомима, конвертује у докосахексаенску киселину (C22:6ω-3, DНА) (2). Парент-
не есенцијалне масне киселине (ЕМК), линолна и алфа-линоленска, се налазе 
у храни углавном биљног порекла (семенке лана и сусама, ораси, тамно зелено 
лиснато поврће, нерафинисана биљна уља), док се LCPUFA обезбеђују ендоге-
ном синтезом и уносом хране животињског порекла (масна морска риба, жи-
винско месо, јаја и млеко) (3). 

У хуманом организму LCPUFA имају значајне биолошке улоге. АА и ЕРА 
су прекурсори еикосаноида, производа липоксигеназних и циклооксиге-
назних реакција. Продукти липоксигенације су леукотриени и липоксини, а 
циклоксигенације простагландини, простациклини и тромбоксани. Еикоса-
ноиди модулирају инфламаторни и имуни одговор, контолишу ослобађање 
цитокина, утичу на агрегацију тромбоцита и васкуларну реактивност, те тако 
на инфламацију, тромбозу и алергију. Еикосаноиди порекла ω -6 LCPUFA ути-
чу на повећање инфламације, имунског одговора и агрегацију тромбоцита, 
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док еикосаноиди ω-3 серије ублажавају ове ефекте. Фини баланс између ове 
две серије LCPUFA контролише степен имуне реакције у организму (4). DНА, 
као структурна компонента ексцитабилних ћелијских мембрана доприноси 
њиховој флуидности, те утиче на неуротрансмитерску рецепторску актив-
ност. У ретини, овакав састав ћелијских мембрана обезбеђује родопсину већу 
покретљивост, лакшу активацију фотонима, што резултира повећањем оштри-
не вида (5). Мењајујићи липидну структуру мембране других ексцитабилних 
ћелија, миоцита, неурона и других, утиче на функцију бројних органа, као што 
су срце, мозак, бубрези и тестис. Такође, LCPUFA се налазе у саставу фосфо-
липида можданог ткива, предоминантно у сивој маси кортекса и у синапсама. 
Dодатно, LCPUFA имају улогу у модулацији генске експресије (4, 6).

Током еволуције развили су се бројни механизми са задатком да потом-
ству обезбеде оптималан унос нутримената, без обзира на могуће варијације 
у исхрани труднице и дојиље. Транспорт LCPUFA у фетус и мајчино млеко је 
пример привременог усклађивање функција плаценте и млечне жлезде са ме-
таболизмом мајке, а у циљу обезбеђивања ових важних нутритивних чинилаца 
детету пре и после рођења. Такође, депоновање LCPUFA у масним резервама 
фетуса и новорођенчета представља њихов важан извор током критичног пе-
риода интензивног раста и развоја (6). Потребе фетоплацентне јединице у ЕМК 
започињу концепцијом и настављају се до краја трудноће. Већа концентрација 
ω-3 LCPUFA одржавањем равнотеже простагландина доводи до продужавања 
трудноће. Фетална способност за десатурацију и елонгацију ЕМК је у кванти-
тативном смислу недовољна, тако да је трансплацентални трансфер LCPUFA 
критичан за синтезу структурних липида и еикосаноида неоходних за норма-
лан раст и развој. Будући да активност десатураза није изражена у плаценти, 
њена примарна функција је екстракција LCPUFA из мајчине циркулације. Овај 
процес укључује везивање LCPUFA за специфичне транспортне протеине 1 и 
4. Концентрација LCPUFA је виша у фетусу негу у циркулацији мајке, што ука-
зује на њихов физиолошки значај за фетални развој. Током трајања комплетне 
трудноће око 600 g есенцијалних масних киселина пренесе се из мајке у фетус, а 
у фетус се просечно угради око 2,2 g АА и DНА дневно (7). Превремено рођена 
деца, као и деца мале порођајне тежине рађају се са мањим депоима LCPUFA, 
што код ове деце, уз незреле капацитета за синтезу, може да компромитује раз-
вој осетљивих ткива, као што је мозак (6, 7).

Есенцијалне масне киселине, као и LCPUFA, налазе се у хуманом млеку. 
Њихов садржај зависи од квалитета масних резерви дојиље, њене исхране 
и де ново синтезе (8). Осим тога, и други фактори као што су гестацијска 
старост, фаза лактације и генетске варијације, посебно гена који кодирају 
дестауразе, имају утицај на дефинисање липидног профила млека (8, 9). Кон-
центрација LCPUFA у мајчином млеку показује велике интериндивидуалне 
варијације, при чему је ниво АА релативно константантан (0.5-0.7 % свих 
масних киселина), док DНА показује велике варијације (0.17-1%) и највише 
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зависи од квалитета исхране дојиље (8). С друге стране, новорођенче и одој-
че не поседују довољан капацитет за синтезу LCPUFA у односу на потребе у 
првим недељама, па и месецима живота. У првом полугодишту живота , одој-
че потребе за LCPUFA задовољава ангажовањем сопствених масних резерви, 
мајчиним млеком или адаптираном млечном формулом, а у другом полуго-
дишту уносом намирница животињског порекла. Имајући у виду повољна 
својства мајчиног млека, саветује се природна исхрана докле год је то могуће, 
обезбеђујући при том уравнотежену исхрану дојиље, која обавезно садржи и 
оптималан унос DНА (200 mg или две порције свеже или конзервиране морс-
ке рибе декларисаног порекла недељно), без опасности од повећаног уношења 
контаминената рибљег меса. У одсуству природне исхране, адаптирана млеч-
на формула је током првих 4-6 месеци по рођењу једини извор неопходних 
хранљивих материја те мора да задовољи веома висококе стандарде квалите-
та. Имајући у виду резултате бројних истраживања која указују на оптималан 
раст и развој, боље резултате тестова процене оштрине вида и когнитивних 
способности код деце на природној исхрани, адаптиране формуле би по свом 
саставу требало да буду највише могуће сличне мајчином млеку, па и по пи-
тању садржаја и односа LCPUFA ω-3 и ω6 серије. Концентрација DНА треба 
да буде најмање 0.2% свих масних киселина, али да не прелази 0.5%, количина 
ЕРА не треба да прелази количину DНА, док количина АА треба да буде нај-
мање једнака додатој DНА. Млечне формуле, као и комплементарна храна у 
другом полугодишту прве године такође треба да обезбеде довољне количине 
LCPUFA за потребе интензивног раста и развоја (6).
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7.1. АКУТНА ДИЈАРЕЈА – ГЛОБАЛНИ 
ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМ

Момчило перић, Mирјана чукаловић, драгица одаловић
Медицински факултет Приштина - Косовска Митровица

Акутна дијареја (дијареални синдром, пролив) представља свако нагло или 
поступно повећање броја столица праћено променом конзистенције (течна или 
кашаста) и повећањем волумена, због повећања количине воде у њој. Патофизио-
лошки дијареја представља прекомерни губитак воде и електролита столицом (1). 

Акутна дијареја је један од најчешћих узрочника морбидитета деце свих уз-
раста и један од водећих узрочника морбидитета и морталитета одојчади и мале 
деце. Знатно чешће се јавља у неразвијеним и земљама у развоју где (према пода-
цима СЗО од 2009.) од ње годишње умре око 1,5 милион деце узраста до 5 год.

Болест се јавља у тежем облику, и даје чешће компликације, у новорођен-
чади и млађе одојчади из разлога што имају велику запремину екстраћелијске 
течности и велику површину црeва у односу на малу телесну масу. Због вели-
ких интестиналних губитака јављају се дехидрација, метаболичка ацидоза и 
електролитни дизбаланс.

епидемиологија

Извор инфекције је човек или животиња. Узрочници се преносе феко-
оралним путем, додиром са инфективним фецесом, преко загађене воде, а неки 
вируси и преко дисајних путева. Због тога веома значајну улогу имају социјал-
но-економски услови у средини где деца живе, путеви снабдевања храном и 
водом, а од посебног значаја је просвећеност и образовање мајки. Од значаја су 
још и врста и припремање хране, боравак у колективима, путовања, усвајање 
хигијенских навика од стране деце и др.

етиологија

Акутна дијареја је најчешћа инфективна болест дигестивног система и може 
бити изазвана великим бројем узрочника. Најчешћи узрочници су вируси, 
бактерије, ређе поједине врсте цревних паразита - Giardia lamblia, Entamoeba 
hystolitica и др. Неконтролисана употреба антибиотика, гастроинтестинална 
алергија, ендокрини поремећаји и инфекције других система и органа, такође 
могу бити узрочници дијареје. Заступљеност појединих етиолошких узрочни-
ка је различита у разним географским регионима и зависна је од бројних фак-
тора карактеристичних за дотичну средину.
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вируси

Они су веома чести узрочници акутне инфективне дијареје у дечјем узрасту 
и сматра се да изазивају око 30% случајева болести у прве три године живота. 
Најчешћи узрочници су Rotavirus (групе A,B i C), Norwalk virus, Adenovirus (серо-
тип 40 и 41), Corona virus, Humani astrovirus, Humani kalcivirus, Calicilike и др.(2).

Преносе се феко-оралним путем, додиром са инфективним фецесом, преко 
загађене воде. Rotavirus се може пренети и преко дисајних путева, а цитомега-
ловирус и преко крви.

Rotavirus припада породици Reoviridae. Kaд се посматра електронским 
микроскопом има облик точка, због чега је добио префикс „Rota“. Промер му 
износи 70 nm, a ako je инфективан има двоструку овојницу. Помоћу гел елек-
трофорезе могу се разликовати четири групе Rotavirusa (А,B,C i D). За људски 
род је најважнија група А, посебно у дечјем узрасту.

У првих пет година живота скоро сва деца дођу у контакт са Rotavirusom. 
Он је узрочник дијареје у 10-40% хоспитализоване деце у земљама у развоју и 
35-50% у развијеним земљама. У земљама у развоју најчешће изазива дијареје у 
деце узраста 6-12 месеци, а у развијеним 12-18 месеци (2).

У умереном климатском подручју дијареја се најчешће јавља ендемски у 
зимском периоду. Због пасивно пренесене заштите од мајке преко серумског 
IgG, као и имуноглобулина и имунокомпетентних ћелија мајчиног млека, у до-
несене деце инфекције су често асимптоматске, а после треће године болест 
има блажу клиничку слику.

Патофизиолошке промене се одигравају на слузокожи танког црева где дола-
зи до скраћивања vili intestinales, оштећења микровила и продубљења крипти. То 
доводи до запаљењске инфилтрације ламине проприје и смањења ензимске актив-
ности дисахаридаза. У криптама долази до пролиферације и убрзане миграције 
ћелија које у року од 24 сата прекривају спљоштене и деформисане vili intestinales.

После инкубације која траје 48-72 сата, болест почиње нагло са повраћањем 
и повишеном температуром. Убрзо долази до појаве учесталих водених сто-
лица без примеса слузи и крви и јавља се дехидрација, ацидоза и поремећен 
електролитни статус. Честе су раздражљивост и летаргија, болова у абдомену 
најчешће нема, док се у 20-40% случајева јављају симптоми од стране респи-
раторног система. Релативно брзо повишена температура спада на нормалне 
вредности, повраћање престаје за 24-48 сати, а пролив траје 2-7 дана. Зависно 
од губитка воде и електролита јавља се изо, хипо или хипернатријемијска дехи-
драција, док се у стањима хиперпирексије могу јавити и фебрилне конвулзије. 
Код слабо исхрањене деце, посебно оне са протеинско-енергетском малнутри-
цијом, болест траје дуже и има тежу клиничку слику.

Етиолошка дијагноза се поставља доказивањем ротавируса тeхником ELISA 
и латекс аглутинацијом или серолошким доказивањем пораста титра специ-
фичних антитела, као и електронском и имуноелектронском микроскопијом.
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бактерије

Оне су најчешћи узрочник дијареалних поремећаја у неразвијеним и земља-
ма у развоју. Инфекције најчешће имају акутан , али у извесним случајевима 
код деце са малнутрицијом и на вештачкој исхрани могу имати и хроничан ток 
(хронична постинфективна дијареја). Болест се јавља првенствено у одојчади 
унутар првих шест месеци и деце после треће године.

Предуслов настанка дијареје изазване било којом бактеријом је њена адхе-
ренција за ентероците. Бактерије стварају термостабилни и/или термолабил-
ни ентеротоксин који стимулише аденил циклазу и ствара сАМР доводећи до 
смањења апсорпције Na, Cl и воде и активне секреције Na бикарбоната и воде у 
лумен црева, при чему долази до секреторне водене дијареје.

Главни узрочници бактеријских дијареалних поремећаја су: Salmonellae, 
Shigellae, Campylobacter jajuni, Escherichia coli (ентероадхерентна, ентеропа-
тогена, ентеротоксигена, ентероинвазивна и ентерохеморагична), Yersinia 
enteрocolitica, Clostridium difficile. У неразвијеним земљама важан етиолошки 
узрочник је и Vibrio colerae. Своје патогенетско деловање наведене бактерије 
испољавају на више начина, што је од великог значаја за развој клиничке слике 
дијареалних поремећаја:

Ентероинвазивно дејство: •	 Campylobacter jejuni, Escherichia coli, Salmonelle 
enteritidis, Shigella, Yersinia enterocolitica.
Енреротоксично дејство: •	 Vibrio species, Escherichia coli, Aeromonas hydrophilia, 
Plesiomonas shigeloides, Clostridium difficile.
Цитотоксично дејство: •	 Shigella, Escherichia coli, Clostridium difficile
Адхерентно дејство: •	 Еscherichia coli 

Неинвазивни микроорганизми после доспевања у дигестивни тракт остају 
на површини епитела и ту испољавају своја дејства. Клиничка слика се карак-
терише кратком инкубацијом и бруталним почетком болести, без повишене 
температуре. Болест траје до 24 сата, повраћања су честа, док су столице обил-
не, водене, не заударају и неретко садрже примесе несварене хране. Перистал-
тика је убрзана, а на ултразвуку се виде цревне вијуге пуне воденог садржаја.

Мање инвазивни микроорганизми продиру само у епител и ту испољавају 
своја дејства, а изузетно продиру у дубље слојеве и крвоток. У овим случаје-
вима столице су колитичне, смањују се и чине их само слуз и сукрвица-крв. 
Јављају се лажни позиви на столице, а бактеријемија и сепса су веома ретке.

Микроорганизми веће инвазивности продиру у дубље слојеве цревног 
зида, ту се размножавају и испољавају своја патогена дејства. Могу да продру 
у локалне лимфне жлезде (мезентеријумски аденитис) и у системску циркула-
цију (бактеријемија и сепса). Инкубација обично траје 12-48 сати. Упочетку се 
јављају малаксалост, мучнина, губитак апетита и повишена температура преко 
38оС која траје неколико дана. Столице су обилне, кашасте и смрдљиве (3).
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Основна компликација акутног дијареалног поремећаја је дехидрација која 
настаје као последица пролива, повраћања и повишене температуре. Према те-
жини, она може бити лака, средње тешка или тешка, а према осмолалности коју 
примарно дефинише ниво натријума у серуму, изотона, хипотона или хипер-
тона. Друга компликација је негативан нутритивни биланс праћен губитком 
тежине, који настаје због анорексије, повраћања, пролива и фебрилности. Ређе 
компликације су бактериемија, хронична постинфективна дијареја инвагина-
ција црева и интестинална перфорација.

Salmonella je грам негативни штапић који се класификује у три врсте: S. 
enteritidis, S. typhi i S. cholerae suis. Најчешћи клинички облици салмонелозе су: 
гастроентеритис, ентерална грозница, бактериемија и локализирана инфак-
ција са хроничним клицоноштвом.

Гастроентеритис изазивају бактерије које су паразити животиња, а извор 
заразе је недовољно термички обрађена храна. Болест се шири нарочито у то-
плим месецима било контактом између људи, било контактом са животињама. 
Инкубација траје 8-72 сата, а инфекција захвата илеум и колон. Симптоми бо-
лести су повишена температура, мучнина, повраћање, пролив, а у столицама 
има слузи а понекад се нађе и крв (4).

Campylobacter jejuni je jeдан од најчешћих изазивача бактеријских дијареја у 
дечјем узрасту. Преноси се термички недовољно обрађеном храном (првенствено 
пилетина), и контактом са животињама (пси, мачке, свиње). Болест се јавља спора-
дично унутар породице, али може и у дечјим колективима. Први симптоми су ма-
лаксалост, повишена температура, главобоља, а у току 24 сата на то се надовезује 
пролив, повраћање и болови у стомаку. Столице су водене, често са примесама 
слузи, крви и гноја, што може да подсети на Кронову (Crohn) болест, или неко дру-
го хируршко оболење. Болест траје око недељу дана, а онда долази до спонтаног 
излечења. Могу да се јаве екстраинтестиналне манифестације у виду реактивног 
артритиса, менингитиса, гломерулонефритиса, апсцеса, кардитиса и др.

Shigellae су непокретни грам негативни штапићи који су подељени у четири 
групе: S.dysenteriae, S.flexneri, S.boydii, и S. sonnei). Дејство им се огледа у лучењу 
цитотоксина који врши супресију синтезе ћелијских беланчевина и доводи до 
смрти ћелија. Бактерије се преносе феко-оралним путем, или путем загађене 
хране и воде. У храни шигеле се могу одржати до 30 дана. Инфекција примарно 
захвата дисталне делове колона где се срећу микроапсцеси и псеудомембра-
не. Инкубација траје 1-3 дана, а некомликована болест 3-7 дана. Симптоми су: 
умерено повишена температура и пролив који унутар 24 сата постаје крвав. 
Оскудне столице су праћене тенезмима и садрже слуз, крв и гној.

Еscherichia coli je становник нормалне цревне флоре, али у извесним слу-
чајевима постаје узрочник инфекције. Механизам дејства ентеропатогених 
Е.соli је разнолик, па се по њему оне деле на пет типова: Ентеротоксична Е. Coli 
(ETEC), eнтеропатогена E.coli (EРEC), eнтероинвазивна E.coli (EIEC), eнтерохе-
морагична E. Coli (EНEC) и ентероадхерентна E. Coli (EAEC) (5).
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ЕТЕС се везује за слузокожу танког црева и ствара термостабилни и/или 
термолабилни ентеротоксин. Пут преноса је преко загађене хране или воде, а 
када се болест појави манифестује се умерено повишеном температуром, му-
ком, боловима у стомаку и појавом водених столица које трају 4-5 дана, а онда 
болест спонтано престаје.

ЕРЕС доводи до разарања микровила у цревној слузокожи и до стварања 
токсина који је оштећују. Узрокује акутне и хроничне форме болести а мани-
фестује се појавом пролива, повраћања, мучнине, болова у абдомену и повише-
ном температуром. Може да се јави у породилиштима у тешком облику.

ЕIEC има инвазивно и цитостатично дејство на слузокожу колона, при чему 
изазива дизентерични синдром. Симптоми болести су повишена температура, 
пролив, повраћање, болови у стомаку. Столице су учестале, оскудне са приме-
сом слузи и крви, а дете је интоксицирано. Цитолошким прегледом у столици 
се налазе еритроцити и полиморфонуклеари.

ЕНЕС адхерира за епител цревне слузокоже и притом производи цитото-
ксин (веротоксин) који разара микровиле на површини слузокоже. Најчешћи 
серотип је О157:Н7, посебно у епидемијама изазваним узимањем недовољно 
термички обрађене хране. Болест се манифестује појавом умерено повише-
не температуре, боловима у стомаку мучнином и проливом који постепено 
постаје крвав (слика хеморагичног колитиса). 

ЕАЕС не делује инвазивно, не лучи токсине и механизам њеног дејства је 
непознат. Изазива хроничан пролив у земљама у развоју (6).

дијагноза

Код тешких и септичких форми са симптомима шока, у случају крвавих 
столица са обиљем слузи, болова у абдомену и имунодефицијентних болесни-
ка (АIDS, имуносупресиви), треба урадити: комплетну крвну слику, SЕ, CRP, 
фибриноген, уреу, креатинин, електролите у серуму (К, Na, Cl, HCO3), a кoд 
сумње на сепсу и хемокултуру. Од испитивања столице треба урадити копро-
културу, преглед на јаја и делове цревних паразита, присуство леукоцита. По-
ред тога може се урадити нативни снимак абдомена, ЕНО абдомена, а евенту-
ално и ректосигмоидоскопија.

диференцијална дијагноза

Најпре је веома важно искључити жаришта инфекције ван дигестивног тракта 
(инфекције горњих дисајних путева, пнеумонија, менингитис,уринарна инфекција 
и др.). Посебну пажњу треба посветити искључењу акутног хируршког абдомена 
који доводи до дистензије абдомена и токсичног изгледа детета, док код присуства 
крви у столици треба помислити на инвагинацију црева, хемолитичко-уремички 
синдром, анафилактоидну пурпуру, улцерозни колитис или Кронову болест (1).
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7.2. ТЕРАПИЈА АКУТНЕ ДИЈАРЕЈЕ

Златко Ђурић
Клиника за дечје интерне болести, Клинички центар Ниш

Код лако (↓TM 3-5%) и средње тешко (↓TM 6-9%) дехидрираног детета 
рехидрација се спроводи пероралним путем давањем раствора чији је састав 
одређен препорукама ESPGHAN-а (у mmol/L): глукоза 74-111, Na 60, K 10, цит-
рат 10 Cl 60, осмоларност 225-260 mOsm/L (1). Ови раствори се дају у две фазе. 
У прва 3-4 сата врши се попуњавање дефицита течности (50 ml/kg код лаке, 100 
ml/kg код средње тешке дехидрације) давањем раствора на сваких 3-5 мин. по 
1 кафену кашику уз постепено повећање уноса. У дaљем току дијареје даје се 10 
ml/kg ТМ по свакој течној столици. У овој фази дете може да узима оброке. Код 
деце која не толеришу перорални унос може се покушати давање наведених 
раствора путем назогастричног тубуса (20 ml/kg/h, у току 6 сати).

Интравенска рехидрација се спроводи код тешке дехидрације (↓TM≥10%). 
У првој фази се спроводи лечење шока – 20 ml/kg инфузије (плазма експандер 
или 5% глукоза са 0,9% NaCl, или само 0,9% NaCl) у року од 20-30 минута. Ако 
не дође до побољшања стања свести и циркулације иста доза се може поно-
вити. У другој (8 сати) и трећој (16 сати) фази даје се у два дела одговарајућа 
количина инфузије за наредних 24 сата. Ако је могуће, одмах треба почети са 
пероралним уносом раствора за рехидрацију са тенденцијом да се само тиме 
настави после интравенске инфузије. Са корекцијом хипокалемије треба по-
чети у другој фази рехидрације (по успостављању диурезе), давањем 2-4 mmol/
kg 7,4% KCl у дневној дози инфузије и то не више од 40 mmol/L. Уколико се нађе 
хипернатремија (≥150 mmol/L) у другој фази се даје инфузија са 5% глукозом 
и 0,9% NaCl у односу 6,5:1. Са друге стране, мањи дефицит Na се може кори-
говати са 0,9% NaCl. У тежим случајевима, посебно ако су присутни клинички 
знаци хипонатремије (летаргија, конвулзије, кома) даје се инфузија са 3% NaCl 
све до повећања вредности серумског Na до 125 mmol/L. Код оба наведена по-
ремећаја концентрације Na саветује се спора корекција вредности серумског 
Na (0,5 mmol/L/h). Бржи ритам корекције Na од наведеног може довести до 
церебралног едема или синдрома осмотске демијелинизације са неуролошким 
оштећењем и леталним исходом. Метаболичка ацидоза се коригује давањем 
8,4% NaHCO3 после терапије шока.
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исхрана

Рано укључивање исхране (3-4 сата после после започете пероралне рехи-
драције) има повољан ефекат на функцију варења и ресорпцију током дијаре-
алних епизода. Деца на природној исхрани се и даље хране на дојци. Код деце 
на вештачкој исхрани рутинска примена специјалних формула (без лактозе, 
на бази хидролизата) се не саветује тј. дете наставља са конзумирањем исте 
млечне формуле на којој је било пре дијареје. Унос немлечне хране не подлеже 
рестрикцији (изузев јако заслађених и газираних напитака).

Пробиотици

Студије указују да поједини пробиотици (Lactobacиllus GG, S. Boulaрdи) 
имају повољан ефекат, посебно код дијареје изазване Rota вирусом (2,3).Пози-
тиван ефекат осталих пробиотских сојева за сада није доказан.

антибиотици

Рутинско давање антибиотика не треба практиковати. Они се дају код ин-
фекције изазване појединим патогенима (Shigella, Campylobacter, Clostridium 
difficile, Guardia Lamblia). Парентерално се дају код: имунодефицијенције, 
сумње на сепсу и код детета узраста до 3 месеца које фебрицира.У неким слу-
чајевима антибиотици могу да имају неповољан ефекат. Код дијареје изазване 
са E.Coli О157:H7 могу да преципитирају појаву хемолизно уремијског синдро-
ма, док код некомпликоване салмонелозе могу да продуже клицоноштво (4).

цинк

Светска здравствена организација саветује давање цинка (10-20 mg/дан, 
10-14 дана) код деце са акутном дијарејом (5). Дефицит цинка у организму се 
веома често налази код деце у земљама у развоју, те наведено правило важи уг-
лавном за регионе Латинске Америке, Африке, Средњег Истока и Јужне Азије. 
У Европи повољан ефекат цинка на ток дијареје није доказан, те због тога да-
вање цинка у нашој средини треба размотрити само код потхрањене деце.
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8.1. ПРИМЕНА АНТИБИОТИКА У ЛЕЧЕЊУ 
РЕСПИРАТОРНИХ ИНФЕКЦИЈА ДЕЦЕ

бранимир несторовић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Најчешће инфекција у педијатрији су респираторне, самим тим је и при-
мена антибиотика код њих уобичајена. Ово нажалост има негативну последи-
цу да је и ово основни разлог пораста резистенције бактерија на антибитиоке. 
Иако су дисајни путеви углавном лако доступни за узимање бактериолошких 
узорка, висок степен колонизације тзв. нормалном бактеријском флором уг-
лавном онемогућава етиолошку дијагнозу (1). Стога је антибиотска терапија 
углавном одређена на алгоритама, а бактериологија је само помоћна метода. Да 
би се антибиотска терапија спроводила оптимално, важно је придржавати се 
неких принципа (2,3).

Познавати особине. На пример, аминогликозиди су група антибиотика •	
која скоро да нема никакву улогу у лечењу респираторних инфекција. 
Њихова пенетрација у дисајне органе је мининимална, а кисела средина 
која ту влада доводи до њихове брзе инактивација. Осим аспирационих 
пнемонија и цистичне фиброзе, они се у педијатрији практично и не 
користе. 
Познавати фармаконетику. Пеницилински и цефалоспорински анти-•	
биотици, као и већина макролида (осим азитромицина) имају дело-
вање које је зависно од времена изнад минималне инхибиторне кон-
центрације за одређену бактерију. Ово време је око 50% за пеницилине, 
око 40% за цефалоспорине. То у пракси значи да је неопходно да се ове 
групе антибиотика високо дозирају, јер када се постигне висока кон-
центрација у серуму, постиже се ерадикација бактерија (чиме се онемо-
гућава настајање резистенције). За лекара практичара је неопходно да 
зна да нема разлога за страх од ових антибиотика, јер је њихова токсич-
ност при предозирању минимална. Изузетак од овог правила су неки 
од цефалоспорина друге генерације (цефуроксим ацетил) и сви орални 
цефалоспорини треће генерације. Код њих се при високом дозирању 
постиже засићење носача, па се самим тим са повећањем дозе смањује 
контрација у серуму.
Знати проценат бактеријске резистенције на њих. У појединим срединама •	
где се антибиотици користе некритично, резистенција на њих је висока. То 
је у нашој средини случај са цефтриаксоном, а у САД нпр. са макролидима. 
Комбинација сулфонамида и триметоприма скоро да више нема места у 
терапији, јер је проценат резистенције на њу огроман.
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Познавати фармакодинамику. Иако понеки антибиотици имају одличан •	
ефекат на бактерије које су изазивачи одређених инфекција, њихова ло-
кална концентрација је прениска или их конкурентска бактеријска флора 
лако инактивише. То је случај нпр. са пеницилином В у лечењу стрепто-
кокног фарингитиса (где га бактерије које поизводе бета лактамазу лако 
елиминишу – хемофилус и мораксела на првом месту) или цефалоспори-
нима треће генерације у лечењу отитиса (слабо продиру кроз кости, па 
им је концентрација у средњем уву ниска).
Користити антибиотик који најмање кошта, а којим се постиже најбољи •	
ефекат (тзв. фармкоекономика).
Познавати механизме резистенције бактерија. Иако су бета лактама-•	
зе највећи проблем у лечењу респираторних инфекција, то није једини 
механизам резистенције. Нпр. пнеумокок мења место везивања пеници-
лина и цефалоспорина, тако да код пнеумококних инфекција увођење 
инхибитора бета лактамаза нема никакав значај - клавулонска киселина 
је најпознатија). Доминантан механизам резистенције на макролиде је 
тзв. рефлуксни механизам, где бактерија избацује антибиотик из ћелије. 
Овај механизам резистенције је групни, тј. ако је бактерија резистентна 
на једна макролид, резистентна је на све, па нема сврхе да се уводи други 
из ове групе. 
Познавање етиологије. Далеко највећи проценат инфекција респира-•	
торног тракта су вирусне (од 80-90%, зависо од узраста). Стога је при-
мена антибиотика у детета са прехладом, без високе температуре, до-
брим општим стањем, ниским ризиком од озбиљне бактеријске инфек-
ције – леукоцити испод 15 000 и CRP испод 40 у детета до три године, 
неоправдана). 
Познавање природног тока инфекција. Око 80% отитиса пролази неле-•	
чено унутар два дана, у деце старије од године дана. Стога у одсуству 
течности у средњем уву треба првенствено сузбијати бол, а антибиотике 
дати само ако постоји ефузија или симптоми трају преко два дана. Та-
кође, као последица вирусне кијавице се често јавља болна осетљивост 
синуса (акутни риносинузитис), који нема бактеријску инфекцију и где 
је примена антибиотика неоправдана. 

На табели је дат преглед најчешћих инфекција респираторног тракта у деце, 
са препорученим антибиотицима прве и друге линије. Требало би увек имати 
на уму да су све овакве препоруке само оријентација и да лекар у локалој сре-
дини доноси сам одлуку о томе који ће режим лечења да изабере (4, 5). 
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табела 1. Избор антибиотика према врсти инфекције

Инфекција Антибиотик првог реда Антибиотик другог реда

Прехладе Само ако се компликују отитисом

Грип Постоје докази да профилактичка 
примена амоксицилина у 
високим дозама смањује 
учесталост пнеумонија код грипа 
за око 20%

Отитис медија Амоксицилин са клавулонском 
киселином

Цефалоспорини друге генерације 
(цефпрозил), макролиди 
(азитромицин, кларитромицин)

Хронични 
синузитис

Амоксицилин са клавулинском 
киселином најмање три недеље 
(обавезно уз назалне стероиде)

Уколико после три недеље нема 
резулата увести цефалоспорине 
друге генерације (цефпрозил, 
цефуроксим), макролиде 
(клаитромицин)

Фарингитис Пеницилин В или амоксицилин у 
две дневне дозе најмање десет 
дана

Цефалоспорини друге генерације 
(цефуроксим) четири дана 
Макролиде не користити за 
некомпликовани фарингитис, 
јер постоји доста висок степен 
резистенције стрептокока
Цефалоспорини треће генерације 
слабије делују на стрептокок него 
друга генерација

Компликације 
фарингитиса

У случају да нема побољшања, 
мислити на анаеробну 
инфекцију. Укључити високе 
дозе пеницилина паретерално уз 
метронидазол 

Епиглотитис Цефалоспорини треће генерације

Ванболничка 
пнеумонија

Високе дозе пеницилина или 
цефалоспорина друге генерације 
најмање десетак дана

У случају да нема ефекта 
трећи или пети дан, увести 
цефалоспорине треће генерације 
(у детета преко 5 година додати и 
макролиде (кларитромицин)
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9.1. ИНДИКАЦИЈЕ И ОПТИМАЛАН УЗРАСТ ЗА 
ХИРУРШКУ КОРЕКЦИЈУ ИЗОЛОВАНОГ ОТВОРА 
МЕЂУКОМОРСКЕ ПРЕГРАДЕ

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

Отвор међукоморске преграде (вентрикуларни септални дефект – ВСД) 
је, када се изузме дволисни аортни залистак, најчешћа урођена срчана мана 
(УСМ) и чини око 25% од свих урођених срчаних мана (1-4). Инциденција из-
олованог ВСД-а креће се у распону 2-4 на 1000 терминске новорођенчади, док 
је код прематуруса учесталост већа и креће се у распону 4,5-7 на 1000 (1,3). 
Клиничке карактеристике, ток и удаљени исход ове мане карактеришу број-
ни фактори од којих су најважнији: величина, локализација, број, склоност ка 
спонтаном затварању, степен лево-десног (ЛД) шанта, склоност ка развоју кон-
гестивне срчане инсуфицијенције, склоност ка развоју плућне хипертензије и 
васкуларне болести плућа и удруженост са другим УСМ односно са другим 
екстракардијалним болестима. 

локализација. Према локализацији отвора сви ВСД-и се деле на перимем-
бранозне (отвори у окружењу такозваног мембранозног септума), мишићне, 
излазне (outlet, супракристални, doubly commited) и улазне (inlet). Мишићни 
отвори су представљају најчешћу форму изолованог ВСД-а (2). Деле се на апи-
калне, централне и отворе у улазном односно излазном мишићном септуму и 
често могу бити мултипли (тзв. swiss cheese) (1,3). Перимембранозни отвори 
су други најчешћи тип изолованог ВСД-а, али чине и до 80% свих оперисаних 
дефеката међукоморске преграде (1, 2). Outlet i inlet дефекти су ређи и код беле 
расе чине 5-8% свих изолованих ВСД-а (1-3). 

величина. Традиционално, сви отвори међукоморске преграде деле се на 
рестриктивне и нерестриктивне (3). Велики (нерестриктивни) отвори су они 
чији је пречник већи од 2/3 пречника аорте мерено ехокардиографски у парас-
терналној дугој оси. Средњи отвори су они чији је пречник већи од 3-5мм али 
мањи од 1/2 пречника аорте док су мали отвори они који су мањи од 3-5мм у 
пречнику односно мањи од 1/3 пречника корена аорте (1,2,5).

Спонтано затварање. На склоност ка спонтаном затварању ВСД-а највише 
утичу његова величина и локализација. Највећу склоност ка спонтаном затва-
рању имају мали мишићни отвори који се спонтано затварају у 50-80% случаје-
ва (1,2,4). Спонтано затварање је највероватније током прве 2 године живота. 
Перимембранозни отвори имају учесталост спонтаног затварања од 15-25% 
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(35%) (2, 4). Inlet i outlet отвори се веома ретко спонтано затварају а субарте-
ријски отвори практично никада. 

број. Највећи број inlet i outlet дефеката међукоморске преграде су изо-
ловани и нису удружени са додатним отворима. Перимембранозни отвори су 
такође обично изоловани али могу бити удружени са додатним мишићним 
отворима локализованим превасходно у пределу врха срца или модераторног 
трачка. Мишићни отвори су доста често вишеструки, посебно они локализова-
ни у пределу модераторног трачка. 

лево-десни шант. На значај ЛД шанта код ВСД-а највише утичу његова 
величина (>1/2 пречника аорте у ехокардиографској парастерналној дугој оси), 
локализација (перимембранозни outlet, субартеријски), број и однос системске 
и плућне васкуларне резистенције. Значајан лево-десни шант неминовно дово-
ди до појаве симптома и знакова конгестивне срчане инсуфицијенције (КСИ) 
који се најчеше клинички манифестују између друге и осме недеље живота (1). 
Одојчад са израженом клиничком сликом конгестивне срчане инсуфицијенције 
су тахипноична (обично >60 респирација у минуту), диспноична (при дисању 
користе помоћну мускулатуру), при узимању оброка се зноје, замарају, праве 
паузе и количински мање једу од својих вршњака и веома слабо напредују у те-
лесној маси (1,2,6). Аускултаторно је обично присутан дуг систолни шум јачи-
не 3-4/6, најчешће праћен “thrillom“. Овај шум почиње одмах након првог тона 
и не мења се са положајем тела. Други тон је обично широко удвојен али није 
наглашен јер је плућна васкуларна резистенција мала. Стандардна радиогра-
фија плућа и срца у постеро-антериорном положају је рутински део клиничког 
испитавања овакве деце и на њој се обично види увећана срчана сенка и цен-
трално и периферно наглашена плућна васкуларна шара. Електрокардиограм 
обично показује знаке волуменског оптерећења леве, ређе обе коморе (1,2,6). 
Медикаментозна терапија конгестивне срчане инсуфицијенције код ове деце 
усмерена је превасходно на супримирање нежељених ефеката прекомерне сти-
мулације симпатичког нервног система и система ренин-ангиотензин-алдосте-
рон и подразумева примену диуретика, инхибитора алдостерона (спиронолак-
тон), инхибитора ангиотензин конвертујућег ензима, инхибитора рецептора 
за ангиотензин I, дигоксина и, у новије време, бета-блокера (7). У лечењу ових 
пацијената важну улогу има и хиперкалоријска исхрана (2, 7). 

плућна хипертензија и васкуларна болест плућа. На брзи развој плућне 
хипертензије и иреверзибилне васкуларне болести плућа највише утичу величи-
на међукоморског отвора, његова локализација, индивидуалне карактеристике 
плућне васкуларне мреже и евентуална удруженост са другим срчаним манама 
(1,2). Ако је плућна васкуларна резистенција повишена ЛД шант је мали. Овакви 
пацијенти немају симптоме и знаке КСИ. Аускулататорним налазом уместо ти-
пичног и снажног дугачког холосистолног шума доминира кратак и неубедљив 
шум јачине 2-3/6 али је друга компонента другог тона по правилу наглашена. У 
одмаклом стадијуму плућне васкуларне болести, када отпор кретању крви кроз 
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плућну циркулацију превазиђе онај у системској циркулацији, долази до појаве 
реверзије шанта са системском десатурацијом и појавом централне цијанозе (тзв. 
Eisenmengerov синдром) (6). Деца млађа од 2 године са изолованим нерестрик-
тивним ВСД-ом ретко имају иреверзибилну васкуларну болест плућа и обично су 
операбилна. Иреверзибилна плућна хипертензија се, међутим, среће код до 25% 
неоперисане деце старије од 2 године са великим изолованим ВСД-ом (1-3,6). 

удружене срчане мане. Од свих УСМ које могу пратити ВСД као доми-
нантну ману најзначајнија је аортна регургитација (АР) која се среће код око 
5% пацијената са изолованим ВСД-ом и два пута је чешћа код oulet у односу на 
перимембранозне дефекте (1, 2). 

закљУчци

Највећи број изолованих ВСД-а спада у групу малих отвора (<1/3 пречника 
аорте) који се само конзервативно прате и обично не захтевају хирушку корекци-
ју. Одојче које је достигло 6 месеци живота без симптома и знакова КСИ и без 
развоја плућне хипертензије треба конзервативно пратитити. Важно је истаћи да 
се, током праћења, мали па и средњи отвори само смањују а не повећавају! Про-
филакса бактеријског ендокардитиса је за све изоловане отворе међукоморске 
преграде, без обзира на њихову величину, пожељна али није обавезна. (1-4,6). 

Код пацијената са средње великим ВСД-ом и израженим симптомима и 
знацима КСИ одлука о евентуалној хируршкој корекцији мане и о времену 
операције зависи од бројних фактора од којих су најважнији: стање пацијента, 
узраст, телесна маса, процена могућности фармаколошког лечења КСИ, про-
цена вероватноће спотаног смањивања или затварања отвора, процена ризика 
од иреверзибилне васкуларне болести плућа. Симптоми и знаци КСИ код ове 
деце обично се јављају од краја првог до 6. месеца живота. Одојчад која повољ-
но одговоре на медикаментозну терапију и код којих је притисак у плућној ар-
терији мањи од 60% системског треба конзервативно пратити (1). Највећи број 
одојчади са средње великим отвором спада у ову подгрупу и код већине њих се 
ЛД шант у другој половини прве године живота смањује и никада неће захте-
вати хируршку корекцију мане (1). Око 15-20% ових пацијената, међутим, има 
велики шант који се одржава и у другој половини прве године живота и већина 
њих се оперише до првог рођендана. Осим тога, нека од одојчади са средњим 
или великим ВСД-ом током прве године живота развијају прогресивну сте-
нозу излазног тракта десне коморе која сама по себи представља индикацију 
за хируршку корекцију мане (1). Код деце са средње великим ВСД-ом старије 
од 2 године, а која немају симптоме ни знаке КСИ, немају васкуларну болест 
плућа и нормално се развијају, одлука о оперативном лечењу углавном се бази-
ра за ехокардиографској процени степена волуменског оптерећења левог срца 
(z-score енд-дијастолног пречника леве коморе, величина леве преткоморе).
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Одојчад са великим ВСД-ом и било са симптомима и знацима тешке КСИ 
са ненапредовањем и хипотрофијом или са израженом плућном хипертензијом 
треба, по могућности, оперисати одмах по постваљању дијагнозе, без обзира 
на узраст и телесну масу, а обавезно пре краја прве године живота (1,2). Ипак, 
у нашим условима, ризик по смртни исход је знатно мањи ако се хируршка 
интервенција уради код одојчади старије од 3 месеца и са телесном масом (ТМ) 
>5кг. Најзад, с обзиром на тешкоће при хирушком затварању, транскатетер-
ско затварање апикалних и централних мишићних отвора у међукоморској 
прегради код деце старије од 6 месеци и са ТМ >8кг све више постаје метода 
избора. Због ризика од 4-8% по настанак комплетног атрио-вентрикуларног 
блока транскатетерско затварање перимембранозних ВСД-а још увек се шире 
не примењује (8). 
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9.2. ДЕФЕКТ НА ПРЕТКОМОРСКОЈ ПРЕГРАДИ

владислав вукомановић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд

Дефект на преткоморској прегради (АСД) је друга по учесталости урођена 
срчана мана са инциденцијом од 0.67-2.1 на 1000 живорођених (1). Два пута је 
чешћи код особа женског пола. Отворен форамен овале се налази у око 15-30% 
одраслих здравих особа. 

ембриологија

Преткоморска преграда почиње да се формира у 4. недељи гестације (нг) и за-
вршава се крајем 5 нг. Потпуно формирана преткоморска преграда има две неком-
плетне преграде, које се преклапају. Горњи део септума секундума прекрива остијум 
секундум (ОС), а септум примум (СП) чини једносмерну валвулу фосе овалис која 
омогућава десно-леви шант (енгл. shunt – смер кретања ) у феталном срцу.

генетика и фактори ризика

Иако се АСД најчешће јавља спорадично, код неких болесника постоји на-
следна компонентна и може да буде удружен са генетским синдромима. Описа-
ни су случајеви аутозомно-доминантне форме породичног АСД-a са непотпу-
ном пенетрантношћу.

Болести мајке које се повезују са настанком АСД обухватају фенилкетону-
рију, гестациони дијабетес, фебрилне болести и грип. Најчешћи фактори ризи-
ка из околине су лекови, излагање растварачима и узимање алкохола (фетални 
алкохолни синдром). 

тиПови дефекта на Преткоморској Прегради

Најчешћи тип АСД (90%) је дефект типа ОС. Налази се у пределу фосе ова-
лис и настаје због екстензивне фенестрације или ресорпције СП, неразвијеног 
септума секундума или комбинације ове две развојне аномалије. Анеуризма 
настаје због вишка ткива валвуле фосе овалис и често је удружена са пролапсом 
митралног залиска и преткоморским аритмијама.
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Други тип је дефект ОП који се јавља у 3-4% свих болесника са АСД. Настаје 
због непотпуног затварања ОП. Пошто ендокардијални јастучићи учествују у 
формирају митралног и трикуспидног залистка, дефект типа ОП је увек удру-
жен са расцепом предњег митралног залиска.

Трећи тип је дефект синус веносуса, који се јавља у 3-4% свих болесника са 
АСД. Локализован је испод горње или доње шупље вене и често је удружен са 
аномалном дренажом плућних вена.

Четврти тип је дефект коронарног синуса коме недостаје кров, па крв пре-
лази из леве у десну преткомору. Лева горња шупља вена се јавља са овим ти-
пом дефекта.

клиничка слика

Клинички ефекат изолованог АСД је у корелацији са величином лево-десног 
шанта, који зависи од величине дефекта, релативне комплијансе левих и десних 
срчаних шупљина и отпора у плућној и системској циркулацији. Одојчад и млађа 
деца са АСД-ом су углавном без симптома. Око 1% одојчади са умереним или 
великим АСД-ом има тахипнеју, слаб прираст телесне масе и учестале инфекције 
горњих респираторних путева (2). Озбиљнији симптоми због постојања АСД-a, 
као што су аритмије, плућна артеријска хипертензија и плућна васкуларна оп-
структивна болест су ретки у дечјем узрасту. Адолесценти са АСД-ом могу да 
имају поремећаје срчаног ритма или плућну хипертензију. 

дијагностичке методе

физикални налаз

Болесници са АСД-ом могу имати прекордијалну грбу, наглашен срчани 
импулс десне коморе и палпабилне пулсације плућне артерије. Аускултацијом 
срца региструје се фиксно удвојен други срчани тон и ејекциони шум у среди-
ни систоле са местом најбоље чујности над плућном артеријом, који се пропа-
гира ка плућним пољима. 

електрокардиографија

Електрокардиограм код болесника са АСД показује продужење PR интер-
вал, девијацију електричне осовине удесно, хипертрофију десне коморе и rSR 
или rsR конфигурацију у десним прекордијалним одводима. 
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рендгенограм срца и плућа

На рендгенограму срца и плућа болесника са АСД доминирају дилатација 
десне преткоморе и коморе, стабла плућне артерије и појачана плућна васкулар-
на шара. Наглашен лук десне преткоморе и проминентна лева ивица срчане сенке 
са подигнутим врхом највише доприносе повећању кардиоторакалног индекса. 

ехокардиографија

Дводимензиона ехокардиографија је метода избора у дијагностици АСД 
(3). Процена величине и ивица АСД при транскатетерском затварању се из-
води применом трансезофагелне ехокардиографије. Лево-десни шант на АСД 
даје карактеристичан профил протока који почиње у средини систоле и бележи 
се техником пулсне ехокардиографије.

Магнетска резонанција и компјутеризована томографија

МР срца и крвних судова и компјутеризована ангиографија може да буде 
метода избора у дијагностици АСД типа синус веносус или дефекта коронар-
ног синуса, као и у прецизној дијагностици аномалног уливања плућних вена. 

Катетеризација срца

Катетеризација срца код болесника са АСД се ради само у циљу добијања 
хемодинамких параметара пре транскатетерског затварања дефекта. 

лечење

Одојчад са великим АСД и знацима конгестивне срчане инсуфицијенције лече 
се као и болесници са урођеним срчаним манама са лево-десним шантом. Антиа-
ритмици се примењују код одраслих особа са АСД и треперењем преткомора. 

Индикација за хируршку корекцију АСД или транскатетерско затварање 
се поставља код болесника са клинички значајним лево-десним шантом када 
је однос плућног према системском протоку већи од 1,5:1. Хируршко лечење 
се оптимално изводи од друге до четврте године и има оперативни морталитет 
мањи од 1% (4).

Предности транскатетерског затварања у односу на хируршку корекцију 
укљу чу ју њену минималну инвазивност, одсуство медијалне стернотомије и 
отва ра ња срца, избегавање кардиопулмоналног бајпаса и брзо време опора-
вка (5,6). 
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ток болести

Око 15% АСД типа ОС се спонтано затвори до четврте године, а неки од 
њих се смање и немају већи хемодинамски значај (7). Током времена, код не-
оперисаних болесника са већим АСД долази до пораста ПВР, што у одраслом 
добу резултује развојем опструктивне болести плућних крвних судова (8). 
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9.3. ОТВОРЕНИ АРТЕРИЈСКИ КАНАЛ

јасмина Кнежевић
Педијатријска клиника Клиничког центра, Крагујевац

Ортворени артеријски канал или перзистентни дуктус артериозус (ПДА) је 
васкуларна структура која спаја аорту и плућну артерију. У феталном животу 
кроз дуктус одлази највећи део крви из десне коморе у десцедентну аорту, за-
обилазећи високо резистентну плућну циркулацију. После рођења долази до 
функционалног затварања у првих 96 сати, а затим и анатомског, у периоду од 
1-3 месеца. Код терминске деце дуктус остаје отворен због поремећаја у хисто-
лошкој грађи зида, док је код превремено рођене деце структура зида нормал-
на, али је затварање одложено због хипоксије и незрелости дуктуса. 

Интраутерино дуктус је отворен захваљујући многим факторима, а најзна-
чајнији су низак парцијални притисак кисеоника и висок ниво простагландина 
(ПГЕ2 и ПГИ2). Након рођења долази до пораста парцијалног притиска кисе-
оника и пада концентрације простагландина што је стимулација за функцио-
нално затварање (1).

отворени артеријски канал код терминске деце 

Инциденција изолованог ПДА је око 1 на 2000 порођаја и чини 5-10% свих 
урођених срчаних мана. Чешће се јавља код мушке деце (2:1). Највећи број 
случајева ПДА је спорадичан и мултифакторијално условљен. Инфекција мајке 
у прва три месеца трудноће вирусом рубеолe удружена је са високом инциден-
цијом ПДА. 

Величину лево-десног шанта одређују: дијаметар и дужина ПДА, разлика 
у притисцима између аорте и плућне артерије и системска и плућна васкулар-
на резистенција. Крв из аорте преко ПДА одлази у плућа, оптерећује плућну 
циркулацију и повећава доток крви у леву преткомору и леву комору, па до-
лази до дилатације и даље до инсуфицијенције левог срца и плућног едема. 
Због повећаног протока кроз плућа медија крвних судова не иду у постнаталну 
регресију. Догађају се промене и у интими крвних судова, па долази до пораста 
плућне васкуларне резистенције и плућне васкуларне опструктивне болести.

Анамнеза је у распону од асимптоматских пацијената до изражене срчане 
инсуфицијенције или Eisenmenger-овог синдрома. 

Код случајно откривеног ПДА налаз је уредан. Типичан шум локомотиве се 
најбоље чује лево парастернално и на леђима. Удар срчаног врха је изражен, а 
пулсни притисак повећан. Периферни пулсеви су скоковити.
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Рендген може бити или нормалан или показује кардиомегалију са увећањем 
леве преткоморе и леве коморе и повећаном плућном васкуларном шаром. 
Трункус плућне артерије је често наглашен. 

На електрокардиограму (EКГ) могу се открити синусна тахикардија или 
фибрилација преткомора, хипертрофија леве коморе и увећање леве претко-
море. Код малог шанта ЕКГ је нормалан. 

Ехокардиографија је метода избора за дијагнозу и процену хемодинамике. 
Колор Doppler-ом се може приказати дуктус и измерити димензија. Мери се 
дијаметар леве преткоморе и упоређује са дијаметром аорте. Код ПДА овај од-
нос је већи од 1,2. Doppler-ом се добија карактеристичан проток кроз дуктус, 
региструје се турбулентан проток у плућној артерији и може се одредити пра-
вац и величина шанта и проценити релативна плућна и системска васкуларна 
резистенција.

Магнетна резонанција може бити корисна код необичног облика дуктуса, 
код удружених аномалија аортног лука и код одраслих пацијената. 

Терапијском катетеризацијом се процењује дијаметар дуктуса пре транска-
тетерског затварања. 

Независно од узраста, ПДА захтева хируршко или катетерско затварање. 
Код пацијената са малим ПДА затварањем се превенира бактеријски ендо-
кардитис. Код пацијената са средњим до великим ПДА затварањем се третира 
срчана инсуфицијенција и/или превенира развој плућне васкуларне болести. 
Мали ПДА се генерално затвара интравскуларним “coil”-oм. Срeдњи до велики 
дуктуси могу се затворити “catheter-introduced sac”са више coil-a, или уређајем 
у облику кишобрана. Хируршко затварање ради се стандардно левом торако-
томијом или употребом торакоскопских техника. Како је морталитет код ин-
тервенција или хирургије мањи од 1% затварање је индиковано и код асимпто-
матских пацијената и пожељно га је урадити пре прве године живота. Плућна 
хипертензија није контраиндикација за хирургију ако се током катетеризације 
покаже да је шант предоминантно лево-десни и да није присутна тешка плућ-
на васкуларна болест. После затварања губи се шум типичан за дуктус, али 
се може чути функционални систолни шум због турбуленције у дилатираној 
плућној артерији (2). 

отворени артеријски канал код Превремено рођене деце

Преживљавање ове деце је драматично повећано, а давање cурфактанта 
брже снижава плућну васкуларну резистенцију, па је шант кроз ПДА чешћи 
и раније се јавља. Код деце телесне масе на рођењу мање од 1200 г. ПДА се 
јавља у 80% случајева. Пролазни дуктус код ове деце доводи до срчане инсу-
фицијенције, плућног едема и хеморагије и склоношћу ка хроничној болести 
плућа. Проток кроз бубреге и гастроинтестинални тракт је компромитован, па 
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може доћи до акутне реналне инсуфицијенције и некротичног ентероколитиса. 
Хипоперфузија праћена реперфузијом повећава ризик за интравентрикуларну 
хеморагију. Додатни фактори ризика за ПДА су изостанак антенаталног давања 
кортикостероида мајци, сепса и прекомерно давање течности (3). 

Најчешћи клинички знаци за хемодинамски значајан ПДА су: широк пулс-
ни притисак (већи од 25 mmHg), изражене прекордијалне пулзације, скоковити 
пулсеви и пансистолни или континуирани шум. Радиографски знаци су неспе-
цифични. Ехокардиографија је позитивна 2-3 дана пре испољавања симптома. 
Ехокардиографски критеријуми за хемодинамски значајан ПДА су: дилатација 
леве преткоморе (лева преткомора: аорта >1.6), дијастолни турбулентни про-
ток у плућној артерији и дијаметар ПДА већи од 2mm.

Третман се спроводи само ако је ПДА хемодинамски значајан. Код ове деце 
треба смањити унос течности, лечити хипоксију и ацидозу, повећати енд - екс-
пиратoрни притисак (РЕЕР) и снизити инспираторно време. Фуросемид не би 
требало давати јер повећава ниво простагландина, што може да утиче на ус-
пешност медикаментозног затварања. 

Раније се за затварање дуктуса давао индометацин, перорално или интра-
венски. Успешност затварања је била и до 80%. Због недостатка индометацина 
на тржишту, даје се ибупрофен интравенски. Оба лека су инхибитори синтезе 
простагландина. Ефикасност ибупрофена је слична индометацину, али ређе 
доводи до олигурије и поремећаја реналне функције. Нађено је да ибупрофен 
има мањи ефекат на мезентерични и церебрални проток. Даје се 10 мг/кг у пр-
вој дози, па затим по 5 мг/кг још 2 дозе у 24-часовним интервалима. Хирурш-
ки третман се примењује када постоје контраиндикације за медикаментозни 
третман или када је исти неефикасан (4). 
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9.4. АРИТМИЈЕ ДЈЕЧЈЕ ДОБИ 
– ДИЈАГНОСТИКА И ЛИЈЕЧЕЊЕ

владимир ахел
Катедра за педијатрију, Медицински факултет у Ријеци,
Република Хрватска

Увод

Преваленција срчаних аритмија, у виду суправентрикуларних екстрасис-
тола креће се између 50 – 75% дјечје популације, а у 25% здраве дјеце запажају 
се вентрикуларне екстрасистоле. Најчешће се регистрирају у дјеце са струк-
турно здравим срцем (1,2). Ријеђе се срећу у дјеце с обољењима срца. Разли-
кују се од аритмија у одраслих, што је посебно важно у избору адекватних 
мјера лијечења. 

Основни принцип препознавања аритмије почива на анамнези, клинич-
ком прегледу и тумачењу електрокардиограма. По потреби се обрада може 
проширити на циљане «ритмолошке» претраге. Лијечење обухваћа широки 
спектар поступака: од праћења болесника без примјене лијекова, примјене ме-
дикамената или инвазивног лијечња катетерском аблацијом, уз пригодно хит-
но збрињавање. Лијечење мора бити утемељено на познавању механизама на-
станка дјечјих аритмија, познавању њихове еволуције и прогнозе те познавању 
сувремених могућности лијечења аритмија у дјеце (1,2,3). 

дијагностички ПостУПци

У данашње вријеме аритмије срца осим клиничке слике, проматрају се на 
основи патофизиолошког настанка, што је кључно у примјени усмјереног анти-
аритмијског лијечења. Основно лијечење аритмија у дјеце, уколико је потребно, 
још је увијек медикаментозно, али ће у будућности засигурно бити замијењено 
поступцима циљање и трајне елиминације (изљечења) аритмогеног супстрата 
путем интракардијалних аблација. Битни напретци у дијагностици и лијечењу 
срчаних аритмија у дјеце у задњим годинама су:

лијечење медикаментима који усмјерено дјелују на одређене јонске ка-•	
нале и рецепторе у разним фазама акцијског потенцијала при настанку 
аритмије (лијекови сврстани према V.Williamsu у 4 скупине према слич-
ностима у антиаритмијском дјеловању);
електрофизиолошка испитивања;•	
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радиофреквентна аблација акцесорних проводних путова и абнормал-•	
них аутоматских фокуса;
имплантација кардиовертер-дефибрилатора и усавршавање антибради-•	
кардијске електростимулације срца. 

Након клиничке процјене доноси се одлука о даљњем поступку: опсерва-
цији, дијагностичким поступцима, медикаментозном лијечењу или кардиовер-
зији (1, 2, 3, 4, 5, 6).

Када постоји сумња на присутност аритмије, потребно је учинити 12-ка-
нални ЕКГ. Уколико је аритмија свакодневна, али краткотрајна, потребно је 
учинити 24-сатни ЕКГ (Холтер). Ако се аритмија појављује још рјеђе, али није 
краткотрајна, стоје нам на располагању вањски снимачи (external event recorder) 
и телефонски ЕКГ. Такођер на располагању нам стоји имплантабилни кружни 
снимач (loop recorder) који се уграђује у тијело (обично супкутано у предњу 
прсну стијенку) и трајно биљежи болесников ЕКГ, записујући и краткотрајне 
догађаје који задовољавају програмиране критерије или им након појаве симп-
тома записивање активира болесник или родитељ. Такви уређаји остају у тије-
лу најдуље 12-14 мјесеци и послије се уклањају уз минимални ожиљак.

сУПравентрикУларне тахикардије (свт)

Јављају се с учесталошћу од 1:250 дјеце (1,2). Далеко су најчешћи клинички 
облик тахикардијске аритмије у дјеце (код одраслих је то атријска фибрила-
ција). Појам СВТ треба користити за тахикардије које настају и престају нагло 
«пароксизмално», у правилу имају узак QРС-комплекс, правилне су, те нај-
чешће немају јасно видљив П-вал, као ни валове ундулације. (Слика 1.).

Слика 1. Суправентрикуларна тахикардија. Уски QРС комплекси уз фреквен-
цију око 210/мин, без видљивих П валова.
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Клиничка слика овиси о доби дјетета, трајању тахикардије и њеној фреквен-
цији. Ако у дојенчади траје више сати, могу се запазити немир, бљедоћа, та-
хипнеја, знојење и хепатомегалија. Може се запазити брзо пулсирање артерија 
врата и брзо одизање прекордија. Јасни симптоми конгестивног затајења срца 
у дојенчади обично се виде након 12-24 сата трајања тахикардије, а није риједак 
случај да у дојенчади тахикардија фреквенције 300/мин траје сатима прије него 
настану описани симптоми. Код дужег трајања тахикардије у ЕКГ-у се виде 
СТ- и Т- промјене као знак субендокардне хипоксије. У веће дјеце најчешће 
се јавља само осјећај брзог рада срца, а рјеђе вртоглавица, умор или блага бол 
у прсишту. Синкопе су ријетке, а појава побуђује сумњу на постојање атријс-
ке фибрилације и антероградно отвореног акцесорног проводног пута. У тим 
случајевима постоји опасност кардијалног ареста и изненадне смрти, што је 
повезано с брзим вентрикуларним одговором, будући да аксецорни путови 
не посједују својство успоравајућег провођења. Опћенито су фреквенције код 
кружне тахикардије АВРТ више од оних код кружне АВНРТ, али постоји ва-
жна разлика у тежини и брзини наступа клиничких симптома. 

лијечење акутног напада суправентрикуларне тахикардије (Свт)

Лијечење акутног напада у правилу започиње подражајем н.вагуса. Под-
ражаји који настају стимулацијом вагуса (тзв. вагални маневар) успоравају 
провођење кроз атриовентрикулски чвор, и могу пригодно прекинути кру-
жење што је први избор у хемодинамички стабилног пацијента. Врши се задр-
жавањем даха или Валсалвиним маневром (нпр. симулација повраћања ради 
покретања цријева). Масажа каротидног синуса такођер је вагални маневар 
који може успорити АВ-провођење. Масажа се ради на страни недоминант-
не церебралне хемисфере. Овај поступак обично се проводи у дјеце и млађих 
пацијента. Забрањен је кад постоји шум у врату (стеноза аортне валвуле или 
стеноза каротиде код старијих). Не смије се вршити масажа каротиса обостра-
но. Исти се механизам може активирати гутљајем ледене воде, трљањем об-
раза ледом или стојем на глави. Уколико се нападај пароксизмалне атријалне 
тахикардије не успије зауставити овим захватима портебно је примјенити ме-
дикаментозно лијечење. Лијек избора је аденозин који се даје у болусу (0,1мг/кг). 
Аденозин дјелује на разини атриовентрикулскога чвора, и зауставља све та-
хикардије осим оних ријетких чији је извор испод АВ-чвора (антидромне или 
ПСВТ широких QРС-комплекса). Због тога реакција на аденозин има терапијс-
ку и дијагностичку вриједност. Уколико нема реакције на аденозин, потреб-
но је учинити трансезофагеалну стимулацију. Данас би то требало учинити у 
свим развијеним кардиолошким педијатријским центрима у свијету. Дјеци на-
кон прве године живота, када више не пријети опасност од хипотензије, може 
се дати верапамил. Њега се примијењује полако у дози 0,1 мг/кг ив. Верапа-
мил се не препоручује давати дјеци с WРW-синдромом. Кардиоверзија се мора 
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ријетко примијенити, уколико пацијент не реагира на аденозин, ако не постоји 
могућност езофагеалне стимулације и због било којег разлога када се нападај 
не може прекинути верапамилом. У хемодинамски нестабилне дјеце такођер 
треба примијенити кардиоверзију. Медикаментни поступник за заустављање 
нападаја суправентрикулске пароксизмалне тахикардије (СВТ) приказан је на 
слици 2 (1,2).

Слика 2. Поступник при супервентрикулској пароксизмалној тахикардији.

(Лијек избора за заустављање нападаја пароксизмалне суправентрикулске 
тахикардије (СВТ) јест аденозин. Даје се у дози од 0,1 до 0,2 мг/кг интравен-
ски, у болусу. Аденозин дјелује на све тахикардије чији је извор атриовентри-
кулскога чвора, па је стога и дијагностичко средство. Ако не дјелује, у дјеце 
млађе од једне године примјењује се трансезофагеална електростимулација. У 
хемодинамички нестабилне дјеце, млађе од једне године, треба учинити елек-
трокардиоверзију. У дјеце након прве године СВТ се зауставља интравенском 
ињекцијом верапамила, такођер у дози од 0,1 мг/кг, али полако. Не препоручује 
се дјеци с WПW-синдромом. У дјеце у које не дјелују ни аденозин ни верапамил 
потребно је учинити електрокардиоверзију.
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вентрикУларне тахикардије (вт)

Вентрикуларна тахикардија (ВТ) представља низ од 3 или више узастопних 
QРС-комплекса који трају ≥0,10 с, а изгледају као код вентрикуларне екстра-
систолије. Код тога се нађу дисоцирани П-валови, а фреквенција вентрикула 
је бржа од фреквенције атрија. Т-валови су дивергентни. Фреквенција срца је 
обично виша од 120/мин или је за најмање 10% виша од просјека синусног рит-
ма, код дјеце се креће најчешће од 170 до 250/мин, а код дојенчета може бити 
и знатно виша. Овакав болесник захтијева комплетну кардиолошку обраду 
(Слика 3.).

Слика 3. ЕКГ налаз вентрикуларне тахикардије (тахикардија «широких» 
комплекса)

Ријетко се јавља у новорођеначкој и раној дојеначкој доби. Процјењује се да је 
одговорна за синдром изненадне смрти дјечје доби у 1:100.000, а у 25% случајева 
узроком је изненадне смрти адолесцената тијеком спортских такмичења (9,10).

Лијечење вентрикуларне тахикрдије (ВТ). У акутном лијечењу дјетета које 
има клиничке знакове кардиогеног шока, односно код нестабилног стања, тре-
ба примијенити електрокардиоверзију синкронизираним електричним ударом 
0,5-1,5 Ј/кг. Захват се изводи у јединици интензивног лијечења из претходну 
седацију мидазоламом или фентанилом и.в. Ако је кардиоверзија неуспјешна 
или ВТ рецидивира, треба примијенити амиодарон и.в. у дози 5 мг/кг спорим 
болусом кроз 60 минута или бржим болусом 1 мг/кг кроз 5 минута. Традицио-
нално се користе још лидокаин (1 мг/кг и.в. сваких 5 мин, укупно 3 дозе, затим 
инфузијом) и прокаинамид (10-15 мг/кг у трајној инфузији кроз 1 сат). Прока-
инамид се не даје код интоксикације лијековима кинидинске скупине ИА, ами-
одароном или продуљеном Q-Т интервалу. Каткад се може давањем атропина 
и.в. 0,01 мг/кг повећати фреквенција синусног водича и тако супримирати ВТ 
(Таблица 1.).
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таблица 1. Лијечење вентрикуларне тахикардије

Акутно •   Медикаментозно: лидокаин, прокаинамид, амиодарон
•   Кардиоверзија 0,5 – 1,5 Ј/кг

Профилакса •   Медикаменти
•   Аблација
•   Кардиовертер-дефибрилатор

брадиаритмије

За брадиаритмије су одговорне сметње у настанку или проводњи подра-
жаја проводним суставом, а електрокардиографски се регистрирају различи-
тим ступњевима блокова. Блок може бити физиолошки, као нпр. код атријске 
фибрилације, гдје се само мали дио од неколико стотина импулса може проби-
ти корз А-В чвор према вентрикулима. Може бити пролазан, као резултат по-
већаног тонуса вагуса, или се може радити о рефрактерности проводног пута. 
Примјена антиаритмика може имати за посљедицу А-В блок I ступња. Пато-
лошки блок настаје због исхемије или постоперацијског едема унутар неког 
дијела проводног пута, затим инфаркције или фиброзе ткива срчаног мишића. 
Код конгениталног блока може се радити о развојном поремећају или цитоток-
сичном имунолошком процесу унутар А-В члора или Хисова снопа. Примјери 
брадиаритмија уз сметње проводње приказани су на Таблици 2.

таблица 2. Брадиаритмије уз сметње проводње

•   Синоатријски блок (С-А блок)
•   Атриовентрикуларни блок (А-В блок)
     -   А-В блок I ступња (продужен П-Q интервал)
     -   А-В блок II cтупња
     -   Weckenbachov блок или Мобитз тип I
         --   Мобитз тип II
         --   А-В блок III ступња (комплетни)
•   Блокови грана

Лијечење се у правилу проводи овисно о клиничкој слици и етиологији. Код 
А-В блока Iступња који се може евидентирати код прирођених грешака срца 
(А-В септум дефеката), електролитног поремећаја, реуматске грознице, ми-
окардитиса, прирођених мишићних обољења и у болесника под антиаритми-
цима лијечење није потребно.

А-В блок II ступња тип I (Мобитз I – Weckenbach) који се нормално може 
наћи у здраве дјеце тијеком спавања или здравих активних спорташа, сматра 
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се бенигним налазом осим у случајевима удружених са синкопалним кризама 
и у највећем броју случајева не захтијева лијечење. У случајевима А-В блока II 
ступња тип II или комплетног А-В блока при појави синкопалних криза, ови-
сно о фреквенцији вентрикула или знакова срчане инсуфицијенције предвиђа 
се имплантација «pacemakera» (1,2).
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10.1. ФАНКОНИЈЕВ СИНДРОМ

амира пецо-антић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Увод

Тридесетих година прошлог века, Фанкони (1), де Тони (2) и Дебре (3) су, 
независно један од другог, описали неколико деце која су имала удруженост 
рахитиса са гликозуријом и хипофосфатемијом, синдром који ће се касније 
назвати по именима сва три аутора (де Тони-Дебре-Фанкони), или много 
чешће, скраћено као Фанконијев синдром. Овај синдром је последица урође-
не или стечене, вишеструке или комплетне дисфункције проксималних тубу-
ла бубрега. Код деце најчешћи узрок Фанконијевог синдрома су хередитарни 
поремећаји метаболизма, а код одраслих болесника најчешћи узрок су лекови, 
односно егзогени токсини. Патофизиологија Фанконијевог синдрома није још 
сасвим разјашњена. Бројни механизми могу довести до дисфункције прокси-
малног тубула, укључујући мембранске, целуларне и енергетске поремећаје. 

знаци и симПтоми

Проксимални тубули реапсорбују целокупну количине филтриране глуко-
зе, аминокиселина и фосфата, највећи део бикарбоната (80%) и већину (60%) 
јона натријума и хлорида, одосно воде. Осим тога они су одговорни за реап-
сорпцију протеина мале молекулске тежине и тубулских ензима. Клиничке ка-
рактеристике Фанконијевог синдрома су представљене на табели 1.

табела 1. Клиничке карактеристике Фанконијевог синдрома

Ацидоза
Дехидратација
Гликозурија
Застој у расту
Хипераминоацидурија
Смањене концентрације карнитина у плазми

Хипокалијемија
Хипофосфатемија
Хипоурицемија
Полиурија
Протеинурија
Рахитис

Генерализована хипераминоацидурија је једна од главних карактеристика Фан-
конијевог синдрома јер се више од 98% аминокиселина из гломерулског ултрафил-
трата реапсорбује у проксималном тубулу. Она не изазива клиничке последице.
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Гликозурија је део оригиналног описа Фанконијевог синдрома. Настаје због 
сниженог реналног прага за реапсорпцију гликозе и јавља се и при нормалној 
концентрацији гликозе у плазми. Не изазива значајне клиничке последице.

Хипофосфатемија је резултат смањене тубулске респропције фосфата. Од-
говорна је за развој реналног рахитиса. 

Ацидоза је последица смањеног тубулског прага за реапсорпцију бикарбо-
ната. Око 30% филтрираних бикарбоната се губи урином тако да се њихова 
концентрација у плазми одржава на ниоу од 12-18 мЕq/л. Код дуготрајне хи-
покалијемије или нефрокалцинозе може бити праћена дефектом и у дисталној 
тубулској ацидификацији, док је у условима нормалне јачине гломерулске фил-
трације, амониогенеза нормална или повећана.

Натриуреза и калиуреза су узрок главних клиничких проблема код болес-
ника са Фанконијевим синдромом. Хипонатремија изазива снажну активацију 
система ренин-ангиотензин-алдостерон, а секундарни хипералдостеронизам 
појачава излучивање калијума урином што може изазвати по живот опасну 
хипокалиемију.

Дехидратација је примарно последица смањене реапсорпције натријума и 
воде, али код дуготрајног поремећаја на ово се надовезује смањење способности 
концентрисања урина услед дејства дуготрајне хипокалијемије. Код најмањих 
болесника дехидратација често изазива фебрилност која се неретко погрешно 
приписује инфекцијама.

Застој у расту настаје као последица хипофосфатемије, поремећеног мета-
болизма витамина Д, ацидозе, хроничне хипокалијемије и дехидратације. У Фан-
конијевом синдрому поремећен је метаболизам витамина Д јер хронична ацидо-
за смањује конверзију 25 хидроксивитамина Д у 1,25 дихидрокси витамин Д.

Хиперурикозурија може изазвати смањење концентрације мокраћне кисе-
лине у крви, али не доводи до уратне нефролитијазе јер истовремено постоји 
полиурија и бикарбонатурија.

Протеинурија је минимална и обухвата протеине мале молекулске тежине 
(од 1900 до 30 000). Од дијагностичког значаја су повишене концентрације ту-
булских ензима у урину попут ретинол-везујућег протеина, бета-2 микрогло-
булина, алфа-1 микроглобулина, N-ацетил глокозаминидазе, и аланин- амино-
пептидазе. 

етиологија

На табели 2 су престављени најчешћи узроци Фанконијевог синдрома. Ре-
тко се Фанконијев синдром код деце јавља као примарни, идиопатски, са раз-
личим начином наслеђа у различитим описаним фамилијама (4). 
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табела 2. Узроци Фанконијевог синдрома

Наследни идиопатски Наследне тубулопатије Стечене тубулопатије

Аутозомно доминантни

Аутозомно рецесивни 

X-наследни 

Цистиноза 

Галактоземија 

Гликогеноза 

Хередитарна 
инотеларнција фруктозе

 Ловеов (Lowe) синдром

 Митохондријалне 
цитопатије 

Тирозинемија 

Вилсонова (Wilson) болест 

Дентова (Dent) болест

Лекови и токсини

Ифосфамид 

Цисплатин

Стрептозоцин

Азатиоприн

Тетрациклини ван рока 
трајања 

Аминогликозиди

Ранитидин 

Натријум валпроат

Тешки метали

Олово

Кадмијум

Друга обољења

Амилоидоза 

Протеинурија лаких ланаца

Мезенхимски тумори 

Мултипни мијелом 

Сјогренов (Sjögren) 
синдром

цистиноза

Најчешћи хередитарни узрок Фанконијевог синдрома код деце је цистино-
за. У инфантилној нефропатској цистинози (ИНЦ) терминална бубрежна ин-
суфицијенција настаје до 10 године , а у јувенилном између 15-25 година. Трећи 
облик, бенигна или очна цистиноза, нема системски карактер јер се цистин 
нагомилава претежно у рожњачи.

Цистиноза настаје због дефекта у протеинском носачу, цистинозину, зах-
ваљујући којем цистин излази из лизозома ћелија. У просеку око 1-4% деце која 
се лечен хемодијализом, односно око 2% трансплантиране деце има цистинозу. 
У нашој земљи је ИНЦ ретка болест са преваленцом од 1% у деце са терминал-
ном бубрежном инсуфицијенцијом (5). 

Рана дијагноза ИНЦ омогућује благовремен почетак лечења којим се може 
одложити хронична болест бубрега и спречити развој екстрареналних комплика-
ција болести. Дијагноза се заснива на препознавању клиничких манифестација, а 
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после узимања фруктозе, али се због развоја нефрокалцинозе може појавити 
и дисфункција дисталног тубула. Хронични ток болести води ка застоју у раз-
воју, хепатомегалији, жутици, цирози јетре и нефрокалцинози. Највећи ризик 
од компликације ове болести имају одојчад.

Дијагноза се потврђује тестом толеранције фруктозе или мерењем актив-
ности ензима фруктоза-1-фосфат алдолазе у биоптату јетре. Болест се лечи 
елиминацијом хране која садржи фруктозу. 

гликогеноза

Ретка, аутозомно рецесивно наследна болест која се препознаје по масивној 
гликозурији, уз остале карактеристике Фанконијевог синдрома, хепатомегалији 
и епизодама хипогликемије, носи назив Фанкони-Бикелов (Fanconi-Bickel) синд-
ром. Последица је дефицијенције ензима GLUT2 (мутација гена SCL2А2) који 
омогућава излазак гликозе и других хексоза кроз базолатералну страну прок-
сималних тубулских ћелија, интестиналних ћелија, хепатоцита и β ћелија пан-
креаса (6). Нагомилавање гликогена у ћелијама проксималних тубула резултира 
Фанконијевим синдромом већ у првим месецима живота са последичним раз-
војем рахитиса, остеопорозе и застоја у расту. Деца су склона хипогикемији, од-
носно постпрандијалној хипергликемији. Ову болест карактеришу такође кето-
немија са кетонуријом, те повећање лактата, пирувита и липида у крви. Терапија 
је симптоматска, у виду надокнаде реналних губитака и чешћих оброка хране.

тирозинемија

Хередитарна тирозинемија типа I је аутозомно наследни поремећај метабо-
лизма тирозина услед генског дефекта (на дугом краку хромозома 15) ензима 
фумарил- ацетоацетатне хидролазе. 

Дисфункција јетре је главни и најранији знак болести. Јавља се већ у првим 
месецима живота као поремећај коагулације са мањим или већим повећањем 
трансаминаза, а може напредовати до тешке, смртоносне афункције, односно 
до макронодуларне цирозе и хепатоцелуларног карцинома. Периферна неуро-
патија је праћена боловима и/или пролазним парализама. Тубулска дисфунк-
ција се испољава генерализованом хипераминоацидуријом, реналном тубул-
ском ацидозом, фосфатуријом, благом протеинуријом и гликозуријом. Нефро-
калциноза и нефромегалија су честе. Временом се развија гломерулосклероза 
и хронична бубрежна инсуфицијенција.

Болест се препознаје на основу клиничке слике, повишених концентрација 
тирозина и метионина у плазми, непријатног задаха из уста болесника на ку-
пус, а потврђује се налазом повишених концентрација сукцинилацетона у крви 
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и у урину. Нема узрочног лечења болести, осим трансплантације јетре. Помаже 
дијетална рестрикција фенилаланина и тирозина уз нитизонон који се сматра 
првом линијом медикаментозне терапије.

вилсонова болест

Вилсонова (Wilson) болест је аутозомно рецесивно наследна болест мета-
болизма бакра. У основи поремећаја се налази дефицијенција П-транспортног 
АТП-азног система због чега се бакар нагомилава у ћелијама више органа, пре 
свега у јетри, проксималним тубулима бубрега, корнеји, мозгу и у еритроци-
тима. Ген за ензим се налази на хромозому 13q14.3 и до сада је описано много 
мутација које изазивају ову болест (7). 

Фанконијев синдром претходи инсуфицијенцији јетре. Карактерише се ин-
термитентном гликозуријом, аминоацидуријом, благом протеинуријом, фос-
фатуријом, хипофосфатемијом, рахитисом и остеомалацијом. Карактеристич-
на је појава хиперурикозурије која доводи до нефрокалцинозе и нефролитија-
зе, а удружена је са смањеним концентрацијама мокраћне киселине у крви. Уз 
проксималну, развија се и дистална тубулска дисфункција, а временом и бу-
брежна инсуфицијенција. 

На Вилсонову болест треба помислити код деце и адолесцената који имају 
неразјашњене неуролошке поремећаје, хронични активни хепатитис, акутне 
кризе хемолизе, психијатријске проблеме или поремећај понашања, односно 
код појаве Фанконијевог синдрома. За дијагнозу Кајзер-Флејшеровог прстена 
(зелено-браон обојеног прстена на корнеји) често је потребна процепна лам-
па. У 96% болесника снижен је ниво церулоплазмина, код већине су повећане 
концентрације бакра у урину, нарочито после теста са Д- пенициламином. Код 
нелечених болесника концентрације бакра су повећане у јетри. Лечење Д-пе-
нициламином, односно триентином смањује симптоме болести јетре, бубрега 
и неуролошке болести, али је дејство споро и бољег резултата када се започне 
раније. Тетратиомолибдат је снажан агенс који уклања бакар из ткива и лек 
је избора код неуролошких оштећења јер спречава погоршање симптома које 
настаје са пенициламином. Соли цинка које блокирају интестиналну апрорп-
цију бакра су користе за терапију одржавања. Трансплантација јетре је индико-
вана код болесника који имају инсуфицијенцију јетре.

LOWe-OB синдром

Окулоцереброренални или Lowe-ов (Lowe) синдром је рецесивно наслед-
ни поремећај ензима Голџијевог комплекса, фосфатазе фосфатидилинозитол 
бифосфатa, који се наслеђује везано за X хромозом (Xp24-p26). Болест је парви 
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потврђује се налазом повишених концентрација цистина у леукоцитима из крви, 
цистинских кристала у корнеји и коначно, мутацијом цистинозина. Екстраренал-
не компликације ИНЦ се јављају рано и код нелечених болесника напредују и по-
сле успешне трансплантације бубрега. 

Примена цистеамина од осамдесетих година прошлог века је револуционар-
но изменила судбину деце са ИНЦ. Нажалост, није могуће спречити развој Фан-
конијевог синдрома код одојчета, па је неопходна примена симптоматске тера-
пије којом се надокнађује губитак воде, електролита и бикарбоната урином.

галактоземија

Галактоземија је аутозомно-рецесивно наследни поремећај метаболизма га-
лактозе као последица мутације гена (на кратком краку хромозома 9) за ензим 
галактоза-1-фосфат уридил-трансферазу, који нормално претвара галактозу у 
гликозу. У недостатку овог ензима долази до нагомилавања галактоза-1-фосфа-
та у ћелијама јетре, проксималних тубула, јајника, мозга и сочива оштећујући 
њихову функцију. Болест се испољава после узимања млека које садржи лак-
тозу. Прво се јављају акутни поремећаји, повраћање и дијареја, затим слабо 
напредовање, жутица са некоњугованом хипербилирубинемијом и хемолиза, а 
после тога хепатомегалија, цироза и катаракта и ментална ретардација. У току 
неколико дана се развија дисфункција тубула са хипераминоацидуријом, албу-
минуријом и мелитуријом (последица галактозурије, а не гликозурије). 

Болест се дијагностикује налазом повећаних концентрација галактозе у 
крви и потврђује смањеном активношћу ензима трансферазе у еритроцитима, 
фибробластима, леукоцитима или хепатоцитима. Лечи се елиминацијом галак-
тозе из хране што резултира повлачењем акутних симптома и реналних поре-
мећаја у току неколико дана, али се катаракта слабије и непотпуно повлачи, 
док се застој у развоју и оваријална дисфункција задржавају, чак и после ране 
елиминације галактозе.

хередитарна интолеранција фрУктозе

Хередитарна интолеранција фруктозе је аутозомно- рецесивно наследно 
оболење које је последица мутације гена (на дугом краку хромозома 9) за ен-
зим фруктоза-1-фосфат-алдолазу Б која претвара фруктоза-1-фосфат у Д гли-
церилалдехид и дихидроксиацетон фосфат у ћелијама јетре, танког црева и 
проксималних тубула. Болест се испољава убрзо после узимање воћа и поврћа, 
односно хране која садржи фруктозу. Врло брзо настаје повраћање, дијареја, 
дехидратација, шок, ацидоза, конвулзије, акутно оштећење јетре, крварење и 
акутно оштећење бубрега. Дисфункција проксималних тубула настаје ускоро 
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пут описан 1952. [8], а ген OCRL1 1992. године (9). Болест се испољава већ у 
првим месецима живота конгениталном катарактом, глаукомом, тешком мен-
талном ретардацијом, хипотонијом и арефлексијом, Фанконијевим синдромом 
који прогредира у бубрежну слабост. Болест се јавља код дечака, али се код 
мајки може запазити катаракта. 

Лечење Ловеовог синдрома је симптоматско и састоји се у корекцији воде-
но-електролитних поремећаја, лечењу ацодозе и рахитиса, као и у психомотор-
ној рехаблитацији болесника.

дентова болест

Дентова (Dent) болест је последица мутације гена CLCN-5 или OCRL1 
која се наслеђује рецесивно везано за X хромозом (Xp11.22). Први пут је опи-
сана1964. године (10). Патогенеза још увек није до краја расветљена. У осно-
ви се налази поремећена активност реналног хлорног канала ClC-5, односно 
ендоцитног комплекса који обухвата и ендоцитне тубулске рецепторе про-
теина, мегалин и кубилин (4). Као последица развија се тубулска протеину-
рија, медуларна нефрокалциноза, нефролитијаза, рахитис, аминоацидурија, 
фосфатурија и гликозурија. Честа је и хипокалијемија. Код женских хеми-
зигота болест је блажа и препознаје се по тубулској протеинурији и благој 
хиперкалциурији, док мушка деца имају тежи облик болести која прогредира 
у бубрежну инсуфицијенцију.

Лечење је симтоматско и састоји се у повећаном уносу течности, пажљи-
вој рестрикцији калцијума (јер може погоршати обољење костију), опрезном 
давању витамина Д (може погоршати хиперкалциурију) и контролисаном да-
вању тијазида (опасност од дехидратације, хипотензије и хипокалиемије).

митохондријалне цитоПатије

Хетерогена група поремећаја која је последица абнормалности ДНК мито-
хондрија у различитим ткивима назива се митохондријална цитопатија. Опи-
сане су бројне мутације које се наслеђују преко митохондријалне ДНК. 

Уз неуролошке поремећаје (миопатија, миоклонус, атаксија, конвулзије, 
оптичка неуропатија, сензонеурално оштећење слуха) може бити присутна 
пигментна ретинопатија, дијабетес мелитус, егзокрина инсуфицијенција пан-
креаса, поремећаји спровођења у срцу и кардиомиопатија, дисфункција јетре, 
анемија, псеудоопструкција колона и обољење бубрега. С обзиром да су прок-
симални тубули место велике потрошње енергије, потребне за тубулске функ-
ције, они су веома богати митохондријама, па је разумљиво да је Фанконијев 
синдром најчешћа манифестација митохондријалних цитопатија.
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Поред полиморфне симптоматологије на ову болест треба помислити када 
се нађу повећане концентрације лактата у серуму и цереброспиналној течно-
сти удружене са поремећеним односом лактата и пирувата у серуму, мада се са 
развојем Фанконијевог сиднрома однос лактата и пирувата серума нормализује 
јер се органске киселине губе урином. За дијагнозу је важан налаз електронске 
микроскопије биоптата мишића, спектографска анализа ензима респираторног 
циклуса у изолованим митохондријама, ткивним хомогенатима, култивисаним 
фибробластима или лимфоцитима из циркулације, односно анализа митохон-
дријалне ДНК. Нема дефинитивног начина лечења ове болести. Лечење ренал-
них манифестација је симптоматско.

стечени фанконијев синдром

Различите супстанце, укључујући и лекове, као и различита оболења (Та-
бела 2) могу изазвати дисфункцију проксималног тубула. Најчешћи узрок су 
тешки метали међу којима код деце предњачи олово. Тежина болести је про-
порционална тежини интоксикације. Извесне органске супстанце могу такође 
изазвати Фанконијев синдром. Познато је да тетрациклини којима је истекао 
рок могу такође довести до генерализоване дисфункције проксималних тубу-
ла која је, на срећу, реверзибилна после прекида њиховог узимања. Токсично 
десјтво цисплатина је дозно зависно, а испољава се тубулском протеинуријом, 
аминоацидуријом, хиперкалциуријом, хиперфосфатуријом и хипермагнези-
уријом која је је често тешка за лечење.

лечење фанконијевог синдрома

Код познатог узрока болести, лечење је усмерено на избегавање узрочног 
агенса (галактоземија, хередитарна интолеранција фруктозе, тирозинемија), 
односно његовом инактивисању супстанцијама које га везују (пенициламин), 
што је у већини случајева успешно. У већини случајева лечење је симптоматско 
и састоји се у корекцији водено-електролитних и ацидобазних поремећаја (Та-
бела 2). Коштани поремећаји се лече било применом витамин Д без фосфата, 
или применом фосфата (1-3 г/24 ч) без витамина Д, а код хипокалцемије се уз 
витамин Д примењује и калцијум. Хипераминоацидурија, гликозурија и про-
теинурија обично не захтевају специфичне мере лечења. Код болесника који и 
поред свих примењених мера заостају у расту, примењује се и хормон раста.



10. Нефрологија

157

литератУра

De Toni G. Remarks on the relations between renal rickets (renal dwarfism) and 1. 
renal diabetes. Acta Paediatr 1933; 16: 479-484.
Debré R, Narie J, Cléret F, et al. Rachitisme tardif coexistànt avec une nephrite 2. 
chronique at une glycosuria. Arch Med Enf 1934; 37: 597-606.
Fanconi G. Die nicht diabetichen und hyperglykamien dec alterm kindes. Jahrb 3. 
Kinderhekld 1930; 133: 257-300.
Böckenhauer D, van’t Hoff W. Fanconi syndrome. In: Geary DF, Schaefer F (eds). 4. 
Comprehensive Pediatric Nephrology, Mosby Elsevier, Philadelphia, 2008, 433-449.
Peco-Antić A, Kostić M, Bogdanović R, Spasojević B, Paripović D, Kovačević D. 5. 
Cystinosis in Serbia. Srpski Arhiv, 2011: (u štampi)
Santer R, Schneppenheim R, et al. Mutations in GLUT2, the gene for the liver-6. 
type glucose transporter, in patients with Fanconi-Bickel syndrome. Nat Genет 
1997; 17: 324-326.
Bull PC, Thomas GR, Rommens JM, et al. The Wilson’s gene. Nat Genet 1993; 5: 7. 
327:337.
Lowe CU. Terrey M, et al. Organic-aciduria, decreased renal ammonia production, 8. 
hydrophtalmus, and mental retardation: a clinical entity. Am J Dis Child 1952; 
83: 164-184.
Attree O, Olivos IМ, Okabe I, et al. The Lowe’s oculocerebrorenal syndrome gene 9. 
encodes a protein highly homologous toinositol polyphosphate-S-phosphatase. 
Nature 1992; 358: 239-242.
Dent CE, Friedman H. Hypercalciuric rickets associated with renal damage. Arch 10. 
Dis Child 1964; 39: 240-249. 



158

Емилија Голубовић

10.2. БАРТЕРОВ И ГИТЕЛМАНОВ СИНДРОМ

емилија голубовић
Клиника за дечје интерне болести, Клинички центар Ниш

Хипокалемијску, салиуретску нефропатију уз алкалозу први пут описују1957 
године педијатри Rosenmaum и Highes код двомесечног одојчета. Пет година кас-
није ендокринолози Бартер и Гил приказују два болесника са хипокалемијом, ме-
таболичком алкалозом, хипералдостеронизмом, са нормаланим крвним притис-
ком и хиперплазијом ћелија јукстагломерулског апарата. По њиховом прецизном 
клиничком опису болест ових карактеристика носи назив Бартеров синдром /
БС/. У наредним деценијама бројна запажања бриљантних клиничара указују на 
велику шароликост испољавања ове болести са конфузном номенклатуром (1, 
2). Патофизиолошко просветљење дају молекуларна биологија и генетика, реша-
вајући загонетку фенотипске варијабилности Бартерових синдрома. У основи су 
то болести дебелог усходног крака Xенлеове петље (ДУХП) и почетног извијуга-
ног дела дисталног тубула (ПВДТ), а повезује их генетски дефект у транспорту 
електролита (доминантно хлорида и натријума). 

Патофизиолошки механизми трансПорта У 
хенлеовој Петљи и дисталном тУбУлУ

Дебели усходни крак Хенлеове петље је одговоран за ресорпцију 30% на-
тријума и 12% хлорида из гломерулског филтрата чиме се чува електролитна 
хомеостаза и одржава хипертоничност медуле и концентрациона моћ бубрега. 
Следствено, поремећаји у реапсорпцији соли у ДУХП доводе до губитка и соли 
и воде због смањења концентрационе способности. Реапсорпција натријума и 
хлорида се одвија на луминалној мембрани (ЛМ) преко фуросемид-сензити-
вног натријум-калијум-хлор котранспортера /NKCC2/. Као и у осталим дело-
вима тубула енергетску залиху за овај транспорт даје снажна Nа-К-АТP-азна 
пумпа на базолатералној страни тубула (БЛ), која доминантним избацивањем 
Nа+ из ћелије чува њену електронегативност и олакшава електронеутралну 
реапсорпцију NКСС2 котранспортером. Калијум, који у ћелију улази у овом 
комплексу, делом се враћа у лумен тзв. RОМК каналима, а делом на БЛ мем-
брани истим каналима одлази у интерстицијум. Рециркулација калијума чува 
електропозитивност лумена и олакшава парацелуларни транспорт натријума, 
калцијума и магнезијума. Калијум који рециркулише неопходан је за даљу ре-
апсорпцију натријума и хлорида у фуросемид- сензитивном котранспортеру 
(2). Генска контрола синтезе NКСС2 је на 15q, а RОМК на 11q хромозому.
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Хлорид из комплекса NКCC2 напушта ћелију кроз БЛ хлоридни канал (ClC-
Ка и ClC-Кb), који има алфа и бета подјединицу. Бета подјединица се назива бар-
тин. Генска инактивација хлоридног канала на БЛ делу и индиректно оштећена 
функција како NKCC2 или ROMK одговорни су за дефект транспорта хлорида. 
Овако нересорбовани натријум, калијум, хлориди и калцијум стижу у дистални 
тубул, где ће се део натријума реапсорбовати у замену за ћелијски калијум, што 
још више продубљује хипокалемију. Губитак електролита, праћен губитком воде, 
доводи до констрикције ЕЦТ и активације система РАAС. Алдостерон у главним 
ћелијама дисталног тубула стимулише реапсорпцију натријума и излучивање ка-
лијума, чиме потенцира хипокалемију а у споредним ћелијама стимулише измену 
ћелијског водоника за луминални калијум, чиме потенцира алкалозу.

Дистални вијугави канал тубула у почетном делу има DCT1 ћелије. Реап-
сорпција натријума се овде одвија преко електронеутралног тијазид-сензити-
вног котранспортера (NCCT), преко којег у ћелију уђу по један јон натријума и 
хлорида. На ЛМ ове ћелије имају канале за реапсорпцију магнезијума (TRPM6) 
уместо ROMK калијумових канала, а на БЛ мембрани постоје хлоридни CLC- 
Ка и CLC-Kb канали. Дакле DCT1 ћелије су одговорне за ресорпцију натријума, 
хлорида и магнезијума. Завршни део дисталног вијугавог канала има DCT2 ће-
лије које експримирају ткз епителне амилорид-сензитивне канале за натријум 
(ENaC) и калцијумове канале (ECaC) (Схема). 

клиничко-генетски фенотиП бартерових синдрома

Губитак способности тубула да реапсорбује натријум и хлорид доводи до 
синдрома губитка соли, смањеног волумена ЕЦТ и активације система РААС 
са секундарним хипералдостеронизмом, хипокалемијом и алкалозом. Шаро-
ликост клиничке презентације БС везује се за бројне инактивационе генске 
мутације јонских транспортних механизмима који се наслеђују аутозомно 
рецесивно (2, 3). Уз бројне варијетете у номенклатури и појави тзв. синдрома 
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клиничког преклапања, углавном се описују тешки облици са раним почетком 
(антенатални Бартеров или хиперпростагландин Е синдром), каснији облик 
(класични Бартеров синдром) или, пак, благи облик са каснијим испољавањем 
/Гителманов синдром/, а према генској подели антенатални Бартеров синдром 
дели се на тип 1, 2 и 4, класични је тип 3, а Гителманов синдром је тип 4.

антенатални бартеров синдром

Овај облик БС се на основу генског дефекта дели на БС тип 1, услед инак-
тивације NKCC2 котранспортера, тип 2 услед мутације ROMK, и тип 4, са му-
тацијом у гену за бартин. 

Бартеров синдром типа 1 и 2 (мутације у NKCC2 и ROMK), испољава се већ 
in utero, у другом триместру гестације, појавом полихидрамниона због полиу-
рије фетуса, уз повишен ниво хлора у амнионској течности. Дете се рађа као пре-
матурно, испољава изражену полиурију, некада диуреза надмаши телесну масу 
детета. Осмоларност урина је веома ниска, склоност дехидрацији изражена, не-
напредовање у тежини и застој у расту су облигатни. Због изражене хиперкалци-
урије веома брзо се развија нефрокалциноза. Може се срести карактеристичан 
фенотип, лице троугластог облика, високо проминентно чело, крупне очи, нека-
да знаци умерене менталне ретардације. У БС типа 2 у првим данима по рођењу 
присутна је хиперкалемија, хипонатремија и ацидоза, што асоцира на псеудо-
хипоалдостеронизам типа 1. Хипокалемија ће се се испољити након неколико 
недеља, мање је изражена у односу на БС типа 1. Транзиторна хиперкалемија се 
објашњава инактивацијом ROMK и у кортикалним сабирним каналима (2, 3, 4).

Мутације у гену бартин, (бета подјединица хлоридног канала) прекида 
транспорт хлорида кроз БЛ мембрану и изазива клинички најозбиљнији облик 
губитка соли која је праћен глувоћом (тип 4). Овај облик БС нема изражену хи-
перкалциурију, те није праћен нефрокалцинозом, али има хипермагнезиурију 
и хипомагнезијемију. 

Инактивационе мутације у наведеним јонским каналима доводе до губит-
ка соли, хиповолемије, стимулације РАС система, са хипокалемијом и метабо-
личком алкалозом. Хронична хиповолемија, висок ангиотензин II и ћелијски 
дефицит хлорида стимулишу продукцију простагландина, PGE2. Присуство 
високог PGE2 у урину погоршава губитак соли и воде и додатно стимулише 
систем РААС, а системски ефекти високог PGE2 су дијареја, фебрилност, осте-
опенија, застој раста (3, 4, 5).

Класични бартеров синдром (тип 3)

Мутација гена за хлоридни канал CLC-Kb, на БЛ мембрани ћелија ДУХП, 
DCT1 и алфа интеркаларним ћелијама сабирног канала, онемогућава излазак 
хлорида из ћелије, а последично смањује реапсорпцију натријума и хлорида. 
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Болест има различиту клиничку експресију, некада подсећа на неонатални 
Бартеров синдром а некада има благ ток који личи на Гителманов синдром. По-
лихидрамнион није облигатан, болест се најчешће открива крајем одојачког пе-
риода услед ненапредовања и склоности дехидрацији. Оболели могу делом да 
концентришу урин што полиурију чини умереном. Лабораторијски доминира 
хипохлоремија, хипонатријемија, метаболичка алкалоза, повишена активност 
ренина у плазми, ниво алдостерона је умерено повишен. Хиперкалциурија и 
нефрокалциноза нису карактеристике овог облика обољења.

Терапија БС је усмерена ка кориговању хиповолемије и електролитног дисба-
ланса. Доживотна надокнада калијума (као KCl 1-3ммол/кг/24h), некада уз спи-
ронолактон, и инхибиција простагландинских ефеката помоћу НСАИЛ су основ 
терапије. Најчешће се користи индометацин (1-3мг/кг), уз обавезну претходну 
корекцију хиповолемије.

гителманов синдром

Гителманов синдром даје блажу клиничку слику, са умереним губитком 
соли, у којој доминира замор, умерена полиурија, мишићна слабост, некада 
грчеви, и то због метаболичке алкалозе, хипокалемије, хипомагнезиемије, хи-
покалциурије. Може се наћи међу адолесцнтима са асимптоматском хипока-
лемијом. У дисталном тубулу око 7% филтрованог Nа+ реапсорбоваће се кроз 
тијазид-сензитивни NCCT канал у DCT1 ћелијама или амилорид-сензитивни 
епителни канал за натријум у DCT2 ћелијама. Надаље, DCT1 ћелије експри-
мирају TRPM6, магнезијумов канал, а DCT2 ћелије калцијумов, ECaC канал. 
Инактивационе мутације NCCT довешће већу количину нересорбованог на-
тријума и хлорида у медуларни дистални тубул и сабирни канал, где главне 
ћелије реапсорбују натријум и воду а секретују калијум, а уметнуте секретују 
водоник за ресорбовани натријум, чиме ће се у замену за очување натријума 
јавити хипокалемија и алкалоза. Инактивација NCCT у DCT1 ћелије потен-
цира дејства DCT2, те је доминантни налаз смањена елиминација калцијума 
и магнезиурија са хипомагнезијемијом. Терапија подразумева доживотну на-
докнаду магнезијума (као MgCl2) и калијума. Од помоћи у одржавању калемије 
могу бити дати спиронолактон и амилорид (6).

Синдроми који су слични бартеровом синдрому

Биохемијске измене типа хипокалемијске метаболичке алкалозе могу се 
срести у бројним другим станима и обољењима. Истиче се употреба диурети-
ка (фуросемид са блокадом NKCC2 или тијазида који блокира NCCT), затим 
цистична фиброза, циклично повраћање, хлоридна дијареја. 
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10.3. ПОРЕМЕЋАЈИ РЕГУЛАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОЛИТА У 
ДИСТАЛНОМ ДЕЛУ НЕФРОНА

радован богдановић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд

У дисталном делу нефрона, који обухвата дистални вијугави тубул (DCT, 
од енгл. distal convoluted tubule), везни тубул (CNT, connecting tubule) и сабир-
ни дуктус (CD, collecting duct) реапсорбује се око 5-10% Na из гломерулског 
филтрата. У овом делу нефрона алдостерон испољава своје деловање па се оту-
да назива и алдостерон-сензитивни дистални нефрон (АСДН). Почетни део 
овог дела нефрона, DCT, састоји се од два различита сегмента између којих 
нема оштре границе: проксималног (DCT1), у коме су претежно експримовани 
котранспортер за Na и Cl (NCCT) и канал за магнезијум (TRPM6), и дистал-
ног (DCT2), у коме су претежно експримовани епителни канал за Na (ENaC) 
и канал за калцијум (TRPV6, ECaC). Деловање алдостерона више је изражено 
у DCT2. Дуж целог дисталног нефрона експримовани су и канали за калијум 
(ROMK, од енгл. renal outer medullary potassium channel) (1). Битни транспор-
тери у DCT су приказани у схеми.

У овом раду биће укратко приказани поремећаји регулације транспорта 
електролита у АСДН који настају због мутација у генима који кодирају синтезу 
или регулишу активност канала за натријум и калијум.

За опширнија излагања о овим поремећајима заинтересованог читаоца 
упућујемо на скорашњу публикацију (2,3). 

Поремећаји фУнкције еПителног канала за натријУм

Поремећаји функције ENaC (мутације у ENaC), доводе до два типа поре-
мећаја: мултиорганског облика примарног псеудохипоалдостеронизма типа I и 
Лидловог (Liddle) синдрома (фамилијарног псеудохипералдостеронизма).
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мУлтиоргански облик Примарног 
ПсеУдохиПоалдостеронизма тиПа I

Мултиоргански облик примарног псеудохипоалдостеронизма типа I је ау-
тозомно-рецесивна болест проузрокована мутацијама у једном од три гена за 
подјединице ENaC (алфа, бета или гама). ENaC је експримован, осим у АСДН, 
и у апикалним мембранама епителних ћелија које облажу дисајне путеве, колон 
и пљувачне и знојне жлезде. Клиничка слика је тешка и одликује се ненапредо-
вањем, повраћањем и дехидрацијом до шока, рекурентним атацима интеркос-
талних ретракција, тахипнеје, цијанозе и повишене телесне температуре. Због 
обилне секреције у дисајним путевима и повећане концентрације Na у зноју и 
пљувачки подсећа на цистичну фиброзу. Губитак соли може да буде опасан по 
живот. Тежина клиничке слике зависи од резидуалне функције ENaC. Лабора-
торијски налази: хипонатремија, хиперкалемија, метаболичка ацидоза, хипер-
ренинемија и хипералдостеронизам, као и натриурија и снижен транстубулски 
градијент калијума. Терапија се састоји у енергичној надокнади воде и соли и 
корекцији хиперкалемије. Доживотно су потребне велике дозе Na (20-50 mmol/
kg/24h), дијета без калијума и јоноизмењивачке смоле, а некада су од користи 
кортикостероиди и индометацин (1,4). До сада нисмо поставили дијагнозу ове 
болести код наших пацијената. 

ренални облик ПсеУдохиПоалдостеронизма тиПа I

Ренални облик псеудохипоалдостеронизма типа I је аутозомно-доминант-
ни поремећај проузрокован мутацијама у минералокортикоидном рецептору 
(MKP). Манифестује се само са реналним симптомима који се спонтано повла-
че до 4. године (4). Болест може да почне in utero, појавом полихидрамниона или 
се манифестује у току прве две недеље живота повраћањем, ненапредовањем 
и губитком у тежини, хипотензијом и циркулаторном инсуфицијенцијом. Ла-
бораторија: хипонатремија, хиперкалемија, метаболичка ацидоза, хиперрени-
немија и хипералдостеронизам, уз натриурију. Симптоми су током детињства 
све блажи. Терапија се састоји у узимању Na у дози од 3-20 mmol/kg/24h све до 
узраста када потреба за натријумом престаје. Ниво алдостерона остаје трајно 
повишен. Од више болесника са овим карактеристикама, које смо до сада лечи-
ли, генско-молекулска дијагноза недавно је постављена код једнога од њих.
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лидлов синдром

Лидлов синдром је аутозомно-доминантни поремећај који се одликује 
тешким обликом хипертензије, хипокалемијом и метаболичком алкалозом, уз 
веома ниске концентрације ренина и алдостерона у плазми. Настаје као резул-
тат активационих мутација у бета или гама подјединици ENaC, што доводи до 
конститутивне активације ENaC, тј. до неконтролисане реапсорпције натрију-
ма, уз појаву описаних поремећаја. Клинички и биохемијски поремећаји могу 
да постоје већ у првим годинама живота али се дијагноза обично поставља из-
међу 10. и 30. године. Хипертензија је већином тешка, уз честу појаву озбиљних 
хипертензивних компликација и преране смрти код нелечених особа. Терапија 
се састоји у обавезној рестрикцији уноса соли и узимању инхибитора ENaC, 
амилорида или триамтерена. Ова терапија доводи до нормализације крвног 
притиска и кориговање бихемијских неонормалности (1,5).

Овај синдром смо недавно доказали у једној породици, са оболелима у че-
тири генерације, од којих је код четворо наступио смртни исход између 16. и 
30. године живота. Адекватна терапија код троје оболелих (14, 32 и 34 године) 
довела је до нормализације крвног притиска и биохемијских поремећаја.

синдром sesAMe/еAsT

Синдром SeSAME/EAST, сличан Гителмановом синдрому, резултат је инак-
тивационих мутација у базолатералном каналу за калијум. Синдром SeSAME/
EAST (seisures, sensorineural heаring loss, ataxia, mental retardation, electrolyte 
imbalance/epilepsy, ataxia, sensorineural hearing loss, tubulopathy) се испољава код 
одојчади конвулзијама а потом и другим поремећајима из сензорне и неуроп-
сихичке сфере, а ренални фенотип се састоји од хипокалемије, метаболичке ал-
калозе и појачане секреције Na, K и Mg урином, уз нормокалциурију. Разликује 
се од других облика реналног губитка соли са метаболичком алкалозом по пра-
тећој неуролошкој симптоматологији. Базолатерални канал за калијум, Kir4.1 
(KCNJ10) експримован је у CNT и CCD и у другим ткивима, укључујући ЦНС. 
Смањена активност овог канала на базолатералној мембрани ремети рецикло-
вање калијума које је неопходно за функцију Na-K-ATP-азе, па се тиме смањује 
трансепителни транспорт натријума. Смањена реапсорпција Na у DCT доводи 
до повећања нивоа ренина и алдостерона и до појачаног прилива натријума у 
остали део АСДН, са последично појачаном активношћу ENaC и са појачаном 
секрецијом калијума и водоника (6,7). 
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Примарни ПсеУдохиПоалдостеронизам 
тиПа II (фамилијарна хиПертензија са 
хиПеркалемијом) или гордонов синдром

Примарни псеудохипоалдостеронизам типа II (фамилијарна хипертензија 
са хиперкалемијом) или Гордонов синдром јесте ретко, аутозомно-доминантно 
обољење које се одликује хипертензијом, хиперкалемијом и хиперхлоремијском 
метаболичком ацидозом, уз очувану глобалну функцију бубрега. Метаболички 
поремећаји се могу регистровати већ у првим недељама живота а касније се ис-
пољава ниски раст (због ацидозе), мишићна слабост или периодичне парализе 
(хиперкалемија), а тек после 10-20 година и хипертензија. Активност ренина је 
ниска а ниво алдостерона је варијабилан (1).

 Узрок Гордоновог синдрома су мутације у генима за киназе без лизина, 
WNK киназе (од енгл. with no K = lysine), WNK1 i WNK4. WNK4 инхибише 
NCCT и ROMK и повећава пропустљивост чврстих интерцелуларних спојни-
ца. WNK1 постоји у облику специфичном за бубрег и у облику дугог ланца, а од 
односа ова два облика зависи њена дефинитивна функција. WNK1 инхибише 
WNK4 и ROMK а стимулише ENaC. Инактивационе мутације у гену за WNK4 
и активационе мутације у гену за WNK1 доводе до биохемијских и клиничких 
поремећаја карактеристичних за Гордонов синдром. Хиперкалемија је последи-
ца појачаног инхибиторног деловања мутираних WNK киназа (7). WNK кина-
зе имају, осим наведених, и бројне друге функције и представљају мрежу која 
повезује хормоне, као што су ангиотензин II и алдостерон, са транспортом Nа 
и К у тубулима бубрега (8).

Лечење Гордоновог синдрома састоји се у рестрикцији уноса соли и узи-
мању малих доза тиазида (1).

мУтације У генУ за „cALcIuM-sensInG“ рецеПтор (casR)

Мутације у гену за „calcium-sensing“ рецептор (CaSR) могу да се испоље 
клиничком сликом која личи на Бартеров синдром или сликом која има одлике 
и Бартеровог и Гителмановог синдрома. CaSR је у бубрегу експримован у ба-
золатералним мембранама дебљег дела усходног крака Хенлеове петље (TAL, 
thick ascending limb) и у DCT, где врши инхибиторни утицај на NKCC2 i ROMK, 
odnosno na Kir1.4. Активационе, аутозомно-доминантне мутације у CaSR у TAL 
доводе до клиничке слике Бартеровог синдрома уз симтомску хипокалцемију, 
хиперкалциурију и нефрокалцинозу, тј. типа 5 Бартеровог синдрома. У DCT, 
CaSR нормално инактивише базолатерални Kir1.4. Активационе мутације у 
CaSR инактивишу Кир1.4 и тако смањују рецикловање калијума које је потреб-
но за нормалну функцију Na-K-ATP-азе и нормалан трансепителни транспорт 
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натријума. Смањена реапсорпција натријума у DCT доводи до хиповолемије, 
активације система ренин-ангиотензин-алдостерон, појачане реапсорпције 
натријума и појачане екскреције калијума и водоника. Биохемијски фенотип, 
осим хипокалемијске метаболичке алкалозе, одликује се и хиперкалциуријом и 
хипермагнезиуријом. Клинички се, осим слике због електролитног дисбаланса, 
испољавају неуролошке манифестације које се налазе код мутација у гену за 
Кир1.4. Клиничка слика губитка соли испољава се само код најпотентнијих ак-
тивационих мутација, а код других мутација се може изазвати провокационим 
тестовима (7). 

синдром Привидног сУвишка минералокортикоида

Синдром привидног сувишка минералокортикоида (ПСМ; АМЕ, од енгл. 
apparent mineralocorticoid excess) јесте редак аутозомно-рецесивни поремећај, 
сличан Лидловом синдрому, којиi се одликује тешким обликом хипертен-
зије, хипокалемијом, метаболичком алкалозом, хиперренинемијом и ниском 
концентрацијом алдостерона у серуму. Синдром ПСМ је резултат интакти-
вационих мутација у гену за 11-бета-хидроксистероид-дехидрогеназу типа 2 
(BHSD11B2), ензим који се налази у ткивима сензитивним на алдостерон, а 
нарочито је експримован у АСДН. BHSD11B2 претвара кортизол у кортизон 
и тиме штити МКР од деловања кортизола, који има подједнак афинитет за 
МКР као и алдостерон, али 100-1000 пута већу концентрацију у плазми. Афи-
нитет кортизона према МКР је мали. Губитак ензимске активности BHSD11B2 
резултује стањем које имитира сувишак менталокортикоида, тј. нерегулисану 
стимулацију реапсорпције натријума и секреције калијума и водоника.

Синдром ПСМ се клинички презентује рано у детињству полиуријом, по-
лидипсијом, ненапредовањем, хипертензијом, са доцније честим кардиоваску-
ларним компликацијама и наведеним биохемијским поремећајима.

Дијагноза се поставља одређивањем односа концентрације кортизола и 
кортизона у плазми и њихових метаболита у урину.

Терапија блокаторима МКР, спиронолактоном и еплереноном, доводи до 
нормализације крвног притиска и биохемијских поремећаја (1,5). 
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Схема. Есенцијални транспортери у DCT. NCC је примарни апикални транс-
портер NaCl у DCT1 а у апикалној мембрани DCT2 налазе се и NCC и ЕNaC. У 
базолатерлним мембранама DCT1 и DCT2 експримовани су ClC-Кb, CaR, Kir4.1 
и Na, K-ATP-аза. WNK1 и WNK4 су приказане и у DCT1 и у DCT2, у којима 
мутације WNK1 и WNK4 примарно повећавају активност NCC (Гордонов синд-
ром). Инактивационе мутације (LOF, loss of function) доводе до смањеног уласка 
NaCl у тубулоцит; инактивационе мутације Kir4.1, по свој прилици, смањују ак-
тивност Na, K-ATP-азе преко смањеног рецикловања К+; активационе мутације 
(GOF, gain of function) CaR инактивишу Kir4.1. WNK киназе повећавају експре-
сију NCC у апикалној мембрани и тако повећавају реапсорпцију NaCl. ClC-Кb = 
хлоридни канал; CaR = калцијум „sensing receptor“; Kir4.1 = базолатерални канал 
за К+; остале скраћенице у тексту. (преузетео из реф. 7).
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10.4. РЕНАЛНА ТУБУЛСКА АЦИДОЗА

Мирјана Костић 
Универзитетска дечја клиника, Београд

Ренална тубулска ацидоза (РТА) означава клиничка стања хиперхлоремијс-
ке метаболичке ацидозе са нормалним анјонским зјапом и нормалном или бла-
го сниженом гломерулском филтрацијом. Метаболичка ацидоза у РТА настаје 
као последица или недовољне регенерације бикарбонатних јона из филтрата у 
проксималном тубулу, или недовољне секреције водоникових јона у дистал-
ном сегменту нефрона, или из оба разлога. 

У патофизиолошком смислу, у основи клиничких синдрома означених као 
РТА налази се дефекти у транспорним механизмима одговорних за ацидифи-
кацију урина.

физиолошка основа реналне ацидификације

У физиолошким условима дневно настаје приближно 1 mmol/kg јона во-
доника (H+) као продукт метаболизма или из унете хране. Интра- и екстраће-
лијски пуферски механизими пуферизују настале јоне водоника чиме одржа-
вању ацидобазну хомеостазу. Без регенерације пуферских система, дошло би 
до њиховог брзог трошења, што би за последицу имало метаболичку ацидозу. 

У процесу регенерације пуферских система бубрегу припада кључна улога 
коју он остварује процесима регенерације филтрованог бикарбоната (HCO3

-

) и екскреције вишка водоникових јона, као амонијака (NH4
- ) (80%) или 

филтрацијом пуфера (фосфати и креатинин) (1).

регенерација бикарбоната

При pH урина < 6 концентрација HCО3
- у урину је веома ниска (< 0.1 mEq/L). 

Бикарбонатни јони се слободно филтрују у гломерулима (приближно 4500 mmol 
HCO3

-/d). Концентрација HCО3
- у тубулској течности је еквивалентна оној у плазми. 

Процес реабсорбције HCО3
- се одвија највећим делом у проксималним тубулима 

80-90%. У Хенлејевој петљи 10-15% а у дисталним тубулима и кортикалним сабир-
ним каналићима реабсорбује се 3-5% филтрованих HCO3

-. Екскреција вишка H+, на 
нивоу дисталног нефрона, као амонијак или фосфат, регенерише додатних 1 mmol/
kg/d HCО3

-. Реапсорбција HCO3
- у проксималним тубулима врши се индиректно, 

секрецијом H+. Процес секреције H+ и реапсорпције HCО3
- је неутралан (слика 1).
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Слика 1. Механизам реапсорпције бикарбоната у проксималним тубулима и 
Хенлејевој петљи

H+ i HCO3
- настају у ћелији из CO2 i H2О , процесом регулисаним угље-

ном анхидразом (CA) тип II. Две трећине H+ излази из ћелије у лумен путем 
(Na+)/H+ измењивача (NHE-3), а остатак путем H+-ATPаза пумпе. Енергију за 
NHE-3 обезбеђује Na+/K+-ATPаза базолатералне мембране која одржава нис-
ку интрацелуларну концентрацију Na+ и негативан интраћелијски потенцијал, 
што омогућава улазак Na+ у ћелију путем NHE-3. У лумену, секретовани јон 
H+ i филтровани HCО3

- асоцорају у H2CO3 која, у присуству луминалне CA тип 
IV, дисоцира у H2О i CО2 који се дифузијом враћају у ћелију, чиме се цео про-
цес одржава активним. Јон HCО3- из ћелије путем Na+-HCО3

- котранспортера 
(NBC-1) и у мањој мери (Cl-)-HCО3

- измењивача прелази у крв. 
 Реапсорпција HCO3

- на нивоу ћелија проксималних тубула стимулисана је 
снижењем ћелијског pH и ангиотензином II. Низак pH у ћелији симулише екс-
пресију NHE-3 измењивача и NBC-1 котранспортера. Високе концентрације 
ангиотензина II стимулишу NHE-3 (1,2).

секреција вишка јона водоника

Секреција вишка H+ се у највећој мери одвија у α интеркаларним ћелијама 
кортикалних сабирних каналића, мада се секреција вишка H+ одвија и у меду-
ларним сабирним каналићима (слика 2.). Главне ћелије кортикалних сабирних 
каналића су одговорне за реапсорпцију Na+ и секрецију K+, а β интеркаларне 
ћелије за секрецију HCO3

- у физиолошким условима. 
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Слика 2. Механизам секреције јона водоника у α интеркаларним ћелијама 
кортикалних сабирних каналића 

Од примарног значаја за екскрецију H+ су H+- K+-ATPаза и H+-ATPаза на луми-
налној страни ћелијске мембране. По изласку у лумен H+ се везује за NH3 i HPО4

2- 

при чему настају амонијак (NH4
+ ) и титрабилна H2PО4

-. Њиховом уринарном 
екскрецијом уклања се H+ чиме се стимулише даља секреција H+ у лумен. HCО3

- 
настао унутар ћелије излази из ћелије у крв путем Cl--HCО3

- измењивача (AE1).
Главни уринарни пуфер који одржава ацидо-базну равнотежу је NH4.
NH3 настаје катаболизмом глутамина у ћелијама проксималних тубула и је-

дини се са H+ у NH4
+. NH4

+ се секретује у лумен путем Nа+-H+ (или NH4
+) (NHE-

3) измењивача.Луминални NH4
+ се делом реапсорбује у широком делу асце-

дентног крака Хенлејеве петље путем луминалног NH4
+-Nа+2Cl контранспор-

тера. Путем базолатералног Nа+-H+ измењивача (NHE-4) NH4 излази из ћелије 
и дисоцира на NH3 и Н+ . NH3 рециркулише и достиже високе концентрације 
интерстицијуму које омогућавају прелаз NH3 у лумен сабирних каналића где 
везује секретован H+. Тако настао NH4

+ екскретује се финалним урином. Транс-
порт NH3 и NH4

+ кроз мембране ћелија дисталних тубула и сабирних каналића 
се одвија посредством специфичних протеина ( Resus glikoproteini B и C). (1,3)

улога алдостерона у реналној ацидификацији

Сабирни каналићи су главно место активности алдостерона. Алдостерон 
стимулише реапсорпцију Nа+ и секрецију K+ од стране главних ћелија и секре-
цију H+ у α интеркаларним ћелијама.

Алдостерон доприноси реналној ацидификацији тако што: (1) фаворизује 
секрецију H+ и K+ повећењем транспорта Nа+ активирајући амилорид сензи-
тивне канале за Nа+ у луминалној мембрани сабирних каналића; (2) повећа-
ва активност H+-ATP-азе сабирних каналића; (3) утиче на синтезу и секрецију 
NH4

+ (1,4).
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тиПови рта

Три су основна типа РТА: проксимална РТА (тип II), дистална РТА (тип I) 
и РТА са хиперкалемијом (тип IV) (3,4).

проксимална ренална тубулска ацидоза (прта) - тип II рта

Патогенеза
Могући су дефекти следећих механизама: (1) NHE-3; (2) NBC- 1; (3) ензим CA 

тип I и тип IV; (4) поремећај у одржавању ниске интраћелијске концентрације Nа+.
Поремећај транспортних механизама NHE-3, NBC-1 и ензима CA имају за 

последицу селективан поремећај ацидификације, док поремећај у одржавању 
ниске интраћелијске концентрације Nа+ може да утиче на све транспортне про-
цесе везане за Nа и да има за последицу Фанконијев синдром.

Етиологија
Проксимална РТА може бити последица:

изолованог дефекта реабсорпције бикарбоната (а) дефект NBC-1; (б) ау-1. 
тозомно доминантни; (в) аутозомно рецесивни са аномалијама на очима
генерализоване тубулске дисфункције, као у Фанконијевом синдрому 2. 
који може бити: (а) конгенитални (галактоземија, митохондријалне 
болести, тирозинемија, фруктоземија, цистиноза, Fаnconи-Bickel синд-
ром, Lowe синдром, Dent-ов синдром, Willson-ова болест) и (б) стечени: 
лекови и токсини; и бубрежне болести - тубулоинтерстицијски nefrиtиs, 
мембранозна нефропатија са анти TBM атителима.

Изоловани дефект у реапсорбцији бикарбоната је редак. Највећи број бо-
лесника са пРТА има мултипле дефекте у функцији проксималних тубулских 
ћелија (1).

Основне метаболичке абнормалности 
Концентрацију бикарбоната у плазми углавном већа од 15 mEq/l.•	  Тешка 
метаболичка ацидоза се ретко развија јер се у условима снижене кон-
центрације бикарбоната у плазми, практично целокупна количина фил-
трованих бикарбоната реапсорбује, а ацидификација урина на нивоу 
дисталног нефрона је очувана. У условима оптерећења бикарбонатима, 
услед снижене реапсорпције бикарбоната на нивоу проксималних тубу-
ла долази до бикарбонатурије.
Хипокалијемија•	 . Повећана калиуреза је последица повећаног оптерећења 
дисталног нефрона натријумбикарбонатом и хипералдостеронизма 
који настаје као последица смањења циркулишућег интраваскуларног 
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волумена. Повишен је и ниво ренина у плазми. Калиуреза је пропорцио-
нална оптерећењу дисталног нефрона бикарбонатима као и концентра-
цији бикарбоната у плазми. У условима оптерећења бикарбоната, у циљу 
корекције ацидозе, долази до повећења калиурезе и последичног про-
дубљивања хипокалијемије.
Болесници са pRTA могу имати хиперкалциурију•	 , али нефрокалциноза и 
ренална калкулоза су ретки, вероватно због релативно очуване екскре-
ције цитрата.

Деца са pRTA најчешће имају заостатак у расту, рахитис, остеомалацију и 
поремећај у метаболизму витамина D (3,4).

дистална тубулска ацидоза (дтра) - тип I рта

Патогенеза 
дРТА настаје као последица поремећаја финалне секреције H+ у дисталном 

нефрону. У патогенетском смислу дRTA се може класификовати у следеће под-
типове. 

Секреторни•	  (одсуство секреције), или поремећај у степену секреције 
Дефект базолатералног измењивача Cl-/HCO3

-, AE1 или интрацелуларне 
CA (који може бити стечен или конгениталан) доводи до секреторног 
дефекта . Дефект у једној од две протонске пумпе H+ –ATPазе or K+ -H+ 
–ATPазе , који могу бити стечени или конгенитални, могу довести до 
потпуног отсуства секреције или смањеног степена секреције H+.

Поремећај градијента концентрације •	
Повратна дифузија H+из лумена парацелуларно (оштећење интегритета 
интерћелијских веза) или трансцелуларно (повећење пермеабилности 
апикалне мембране) доводи до дефекта у градијенту концентрације и 
повећања повратне дифузије H+ (примена амфотерицина Б и др.).

Поремећај градијента електричног набоја •	
Дефект у реапсорбцији Nа+ у сабирним каналићима може довести до поре-
мећаја секреције H+ због дефекта градијента електричног набоја (опструк-
тивне уропатије, анемија српастих ћелија, примена амилорида и др.) (3).

Етиологија
дРТА код деце је најчешеће примарни, наследни поремећај. 
Примарне генетске форме:

Аутозомно доминантна1. : 
хетерозиготна мутација AE1, има за последицу доминантну форму 
дРТА са нефрокалцинозом и остеомалацијом. Фенотипска експресија 
је хетерогена од релативно асимптоматских форми до тешке болести у 
детињству. 
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Аутозомно рецесивне:2.  
хомозиготна мутација у β субјединици H+ -ATP-азе је удружена са сензо-
неуралном глувоћом, а хомозиготна мутација у акцесорној N1 субједи-
ници H+ -ATP-азе у α интеркаларним ћелијама није удружена са сензоне-
уралном глувоћом . Хомозиготна или везана мутација у AE1 доводи до 
рецесивне форме дРТА која се у детињству манифстује застојем у расту и 
нефрокалцинозом која може довести до реналне инсуфицијенције. 

Узроци стечене РТА: индукована применом лекова (аналгетици, анфотери-
цин Б); у аутоимуним болестима: СЛЕ, хронични активни hepаtиtиs, Sjogren-
ов синдром, РА, примарна билијарна цироза; везано за друге сиситемске бо-
лести: анемија српастих ћелија, хиперпаратиреоидизам, болест лаких ланаца, 
криоглобулинемија, Wиlson-ovа болест, Fаbry-јева болест; у тубулоинтерсти-
цијским болестима: опструктивне уропатије, криза одбацивања транспланти-
раног бубрега, медуларна цистична болест бубрега, хиперкалциурија.

Основне метаболичке абнормалности:
pH урина већи од 5,5 •	 без обзира на степен корекције системске ацидозе; 
снижење•	  серумских HCO3

- је различитог степена, некад и испод 10 mEq/l;
серумски K•	 + је обично низак; 
серумски ниво K•	 + може бити и повишен. Овај тип дРТА означава се као 
хиперкалијемиски тип дРТА а последица је поремећаја у градијенту елек-
тричног набоја

Болесници са дRTA развијају нефрокалцинозу и нефролитијазу због констант-
ног одслобађања калцијум фосфата из костију у настојању пуферовања екстра-
целуларног H+. Истовремено смањена реапсорпција калцијума и фосфата доводи 
до хиперкалциурије и хиперфосфатурије, а релативно алкалан урин омогућава 
преципитацију калцијум фосфата. Метаболичка ацидоза и хипокалијемија имају 
за последицу хипоцитратурију, што је фактор ризика за формирање калкулуса.

ренална тубулска ацидоза тип IV

Патогенеза
Основни патогенетски супстрат РТА тип IV је дефицијенција алдостерона 

или резистенција сабирних каналића на алдостерон. Хипоалдостеронизам има 
за последицу смањену реапсорпцију Nа + у сабирним каналићима, хиперкалије-
мију, измењену уринарну екскрецију NH4

+ и метаболичку ацидозу. Корекција 
хиперкалијемије доводи до истовремене корекције и метаболичке ацидозе код 
највећег броја болесника, што говори у прилог кључне улоге хиперкалијемије у 
патогенези овог типа РТА (2,3).
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Етиологија
хипоренински хипоалдостеронизам (дијабетес мелитус, CKD2-3, хро-1. 
нични интерстицијски нефритис, примена нестероидних антиинфла-
маторних лекова или бета блокатора и др.);
хиперенински хипоалдостеронизам (примарни адренални дефект - из-2. 
олован: конгенитални или генерализовани: Адисонова болест, адрена-
лектомија, инхибиција секреције алдостерона: хепарин, АСЕ инхибито-
ри, AT1 блокатори);
резистенција на алдостерон изазвана лековима: диуретицима (амило-3. 
рид, триамтерен, спронолактон), калцинеуринским инхибиторима и 
неким антибиотицима (триметоприм)
генетски условљена резистенција на алдостерон: псеудохипоалдостеро-4. 
низам (ПХА) тип I и тип II:

аутозомно рецесивни ПХА тип I, настаје као последица a) 
хомозиготне мутације α, β или γ субјединице канала за Nа + 
епителних ћелија сабирних каналића (SCNN1A, SCNN1Б, и 
SCNN1G), а клинички се испољава у периоду одојчета тешким 
губитком соли, хипотензијом, хиперкалијемијом и ацидозом. Код 
неких болесника присутан је и плућни синдром;

б) аутозомно доминантни ПХА тип I, настаје као последица 
хетерозиготне мутације минералокортикоидног рецептора, са 
благом фенотипском експресијом (абнормалности на нивоу 
бубрега) и побољшањем клиничке слике са узрастом;

в) ПХА тип II (Гордонов синдром), настаје као последица 
хетерозиготне мутације једне од 2 киназе (WNK1 или WNK4), 
а клинички се испољава хипертензијом, хиперкалијемијом и 
различитим степеном метаболичке ацидозе.

Метаболичке карактеристике рта типа IV 

Основне метаболичке карактеристике РТА типа IV су: (1) блага хиперхлоре-
мијска метаболичка аидоза и (2) хиперкалијемија.
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диференцијална дијагноза рта у односу на тип рта (табела 1)

табела 1. Диференијална дијагноза РТА у односу на тип РТА

Карактеристике пРТА (Тип II)
дРТА (Тип I)
РТА тип IV

Примарни дефект Смањена проксимална реапсорпција HCO
3

-

Смањена дистална секреција H+

Смањена амониогенеза

pH урина ≤ 5,5 при ниском нивоу серумских HCO
3

-

≥ 5
≤ 5

Ниво серумског 
HCO

3
-

≥ 15 mEq/L
Може бити < 10 mEq/L
>15 mEq/L

Фракциона 
екскреција 
HCO

3
 - (FEHCO

3
)

>15-20% при оптерећнеју са HCO
3
 -

< 5% (може бити и10% код деце)
< 5%

Серумски К+ Нормалан или благо снижен
Умерено или јако снижен*
висок

Терапија 
алкалијама

Високе дозе
Ниске дозе
Ниске дозе

Компликације Остеомалација и рахитис
Нефрокалциноза, нефролитијаза

Дијагностички 
тестови

FEHCO
3

- >15% у условима оптерећења алкалијама
Тест оптерећења NH

4
Cl, фуросемидом и/или флудрокортизоном**

ТTKG ≤5 у присуству хиперкалијемије
* К+ може бити висок у дехидрацији, FEHCO3

- фракциона екскреција HCO3
-, **инкомлетна форма 

дРТА; ТTKG транстубуларни градијент калијума
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тераПија рта

Terаpиjа пртА - тип II рта

Деца и одојчад са пРТА захтевају корекцију ацидозе алкалијама због негати-
вног утицаја ацидемије на раст. Просечна доза алкалија (натријум бикарбоната 
или цитрата) је 5-15 mEq/kgtt/24h. Примена ове терапије захтева и супститу-
циону терапију калијумом. Код болесника са рахитисом и хипофосфатемијом 
потребна је терапија витамином D и фосфатима.

терапија дтра - тип I рта

Просечна доза натријум цитрата или натријум бикарбоната је 1-2 mEq/
tt/24h. Примена калијум цитрата са или без натријум цитрата је индикована 
због перзистентне хипокалијемије или калкулозе. Код болесника са хиперка-
лијемијском формом дРТА, неопходна је дијета богата натријумом, а сиромаш-
на калијумом уз додатак тијазида или диуретика Хенлејеве петље.

терапија рта - тип IV

Терапија и прогноза зависе од основног поремећаја. У хипоренинском хи-
поалдостеронизму може бити од користи терапија флудрокортизоном у ком-
бинацији са диуретицима Хенлејеве петље. 
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11.1. ЕПИЛЕПСИЈА КОД ДЕЦЕ СА ЦЕРЕБРАЛНОМ 
ПАРАЛИЗОМ И МЕНТАЛНОМ РЕТАРДАЦИЈОМ

никола димитријевић
Универзитетска дечја клиника, Београд

церебрална Парализа и еПилеПсија

епидемиологија

Преваленца церебралне парализе (ЦП) у развијеним земљама износи 2-2 на 
1.000 живорођене деце, а у земљама у развоју 1,5-5,6/1.000 деце (1). Код превре-
мено рођене деце учесталост је знатно већа. Преваленца епилепсије у дечјем уз-
расту је 3-10/1000. Учесталост двојног хендикепа, епилепсија/ЦП, износи 1/1000 
живорођене деце. У популацији деце са ЦП учесталост епилепсије је 15-55%. Ри-
зик је већи уколико је присутна и ментална ретардација (МР) - 71-94% (2).

дефиниција цп

ЦП не представља «једну дијагнозу» већ означава непрогресивно мождано 
оштећење, које доводи до моторних и постуралних поремећаја у раном пери-
оду развоја. Моторним поремећајима су често придружени сензорни и когни-
тивни дефицити, поремећаји говора, комуникације, перцепције, понашања и 
појава епилепсије (3).

етиологија цп

Етиологија може да буде мултифакторијелна, а у већини случајева је непо-
зната. Епидемиолошке студије указују на предоминацијом пренаталних ризи-
ко-фактора (4).

дијагноза епилепсије

Епилептични напади се клинички разнолико испољавају. Понекад је теш-
ко направити разлику између епилептичних напада и невољних покрета код 
дистонично/дискинетичне или атаксичне форме ЦП. Такође, деца са ЦП могу 
да имају и неепилептичне пароксизмалне поремећаје (афективне спазме, вазо-
вагалне синкопе и рефлексне аноксичне нападе). Код деце са МР је тешко разли-
ковати тоничне, атоничне и миоклоничне нападе од дискинезија и стереотипних 
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покрета. Мада постоји могућност да се код једног детета јавља више врста напа-
да, «клинички образац» је исти или веома сличан. Снимци видео камером у кући 
или видео-ЕЕГ снимање значајни су за разликовање епилептичних и неепилеп-
тичних напада.

типови епилепсије и епилептичних синдрома код деце са цп

Ретко је испитивана корелација типа епилепсије и ЦП. Хемиплегична ЦП - 
парцијални напади 69-73%, ГМ напади, миоклонични/атонични/астатски 17% 
dece, West синдром 2% (2); Квадриплегична ЦП - апсанс епилепсија 8%, миокло-
нична 13%, ГМ 50%, , парцијална 22%, West синдром - 27% деце (2); Диплегична 
ЦП - апсанс напади 6%, ГМ 54%, миоклонични 5%, парцијални 24%, West син-
дром 13% (5). Уколико не може да се одреди тип ЦП најчешће се јављају генера-
лизовани напади, али је претпоставка да су напади парцијални са секундарном 
генерализацијом, јер увек постоји „органска подлога“. West синдром се јавља 
код 28%, a Laennox-Gastaut синдром код 18% деце. Неонаталне конвулзије је 
имало 48% деце (6). 

узраст деце при појави епилепсије

Просечни узраст је био: квадриплегична ЦП - 6 месеци, хемиплегична - 18 
месеци, диплегична 24 месеца. Код 73% деце напади су се јавили у првој години 
живота, а 91% епилепсија се јавило у првих 6 година живота (6). 

ментална ретардација и еПилеПсија

Израз МР се традиционално употребљава за децу са сниженим интелектуалним 
и адаптивним способностима. Психометријски тестови су важни у постављању 
дијагнозе и одређивању тежине МР. Класификација МР: лака IQ 55-70, умерена 
IQ 40-54, тешка IQ 25-39, дубока IQ<25. Нове дефиниције МР се разликују од 
традиционалног поистовећивања IQ и МР, наглашавајући значај функционалности 
у социјалном смислу и степена неопходне помоћи за “нормалан живот”. 

Мада се посматра као посебан, јединствен ентитет, популација деце са МР 
је хетерогена група, јер је етиологија врло различита. У неким случајевима МР 
је саставни део епилептичног синдрома, а у неким се епилепсија ретко јавља. 
Учесталост и тежину епилепсије/епилептичног синдрома ближе одређује ети-
ологија, а не тежина МР.

патофизиологија

Епилепсије и МР су у корелацији са етиологијом можданог оштећења.
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учесталост

Преваленца МР је 0,3-0,8%, а 20-30% деце са МР има епилепсију. У попула-
цији деце са епилепсијом 30-40% има МР (7).

узраст 

Узраст првог епилептичног напада корелира са етиологијом МР, а клинички 
ток епилепсије је повољнији када се први напади јављају у старијем узрасту.

етиологија епилепсије и IQ

Етиологија епилепсије је најбољи предиктор когнитивних функција (код 
већине деце је непозната). Дескриптивна класификација епилептичних напада 
и синдрома има значајно мању прогностичку вредност у односу на менталне 
фукције. Основна болест, а не епилепсија, има најјачи первазивни ефекат на 
иктелектуалне способности и понашање. Популационе студије су потврдиле да 
епилепсија пер се не доводи до интелектуалних дефицита (осим неких „епилеп-
тичних енцефалопатија“). Уколико је МР тежа учесталост епилепсије је већа: 
IQ>70 1%, IQ 50-70 15%, IQ <50 47%.

епилептични синдроми и IQ

Епилептични синдроми су дескриптивне фенотипске групе, неспецифич-
не у у односу на етиологију. Око 50% деце са епилепсијом може да се сврста у 
неки од епилептичних синдрома. Етиологија је различита, често и непозната 
(симптоматски и идиопатски синдроми). Већина деце са идиопатским синдро-
мима има бољу прогнозу за контролу напада, остваривање ремисије и ментал-
ни развој. Неповољан когнитивни развој се јавља код синдрома: West, Laen-
nox-Gastaut, Landau-Kleffner и Rett. Повољан когнитивни развој имају деца са 
фебрилним конвулзијама, дечјом апсанс епилепсијом, бенигном парцијалном 
и јувенилном миоклоничном епилепсијом. Око 20-30% деце и адолесцената са 
аутизмом развија неке форме епилепсије.

Симптоматске епилепсије повећавају ризик за појаву МР и када етиоло-
гија није позната. Најчешћи узроци симптоматских епилепсија које оштећују 
глобалне когнитивне фунције су: перинатална асфиксија, развојне аномалије 
ЦНС, неурокутани синдроми, хромозомске/генске аберације, урођени поре-
мећаји метаболизма, прогресивне миоклоничне епилепсије, инфекције ЦНС.
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исПитивања

ЕЕГ је комплементарна метода у дијагнози епилепсије. Може да буде пато-
лошки и без клинички потврђених епилептичних напада. Невољни покрети у 
склопу ЦП или МР нису праћени ЕЕГ променама. Уколико је епилептогено жа-
риште удаљено од површине мозга, интериктална, а понекад и иктална актив-
ност, не може да се региструје ЕЕГ снимањем са површине главе. Зато је потреб-
на опрезност и искуство у интерпретацији ЕЕГ налаза код сумњивих епилептич-
них напада, у постављању или одбацивању дијагнозе епилепсије и епилептичних 
синдрома. Патолошки ЕЕГ код деце са ЦП и МР значајно корелира са лошим ког-
нитивним способностима и поремећајем понашања. Континуирано пражњење 
шиљак-талас комплекса у сну доводи до поремећаја когнитивних функција (8).

Неурорадиолошка испитивања. Кранијална ултрасонографија се изводи 
у неонаталном и периоду одојчета, може да пружи прецизне информације о 
структурним аномалијама и прикаже постојање интракранијалне хеморагије 
или хипоксично-исхемичне секвеле. ЦТ главе пружа прецизније податке. Не-
урорадиолошка метода избора за структурне поремећаје је магнетна резо-
нанца (МРИ). Прецизна неурорадиолошка дијагноза је важна и са генетског 
и прогностичког аспекта. Присуство анатомских промена не указује обавезно 
и на епилептично жариште. МРИ спектроскопија је од одређеног значаја за 
откривање неурометаболичких болести, а функционална МРИ (фМРИ) је од 
важности код деце са епилепсијом где се разматра неурохируршко лечење (9).

Од великог су значаја неурометаболичка и генетска испитивања.

тераПија

Лечење епилепсије код деце са ЦП и МР је углавном медикаментозно, а при-
мењују се и кортикостероиди, имуноглобулини, кетогена дијета и неурохируршко 
лечење. Код појаве првог напада у већини случајева је потребно медикаментозно 
лечење. Нема пуно разлога за одлагање терапије, јер је вероватноћа за понављање 
напада велика, нарочито уколико су присутне и специфичне ЕЕГ промене.

Прогноза

Прогноза код деце са епилепсијом и ЦП/МР је у целини неповољна. Непо-
вољни прогностички фактори су симптоматска епилепсија, рана појава напа-
да, велики број и врста напада, епилептични статуси, тежина менталне заоста-
лости и моторног хендикепа. Код 30% деце се може остварити трајна ремисија, 
а код трећине је епилепсија фармакорезистентна (10). 
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11.2. МИОКЛОНИЧНЕ ЕПИЛЕПСИЈЕ 
ДЕЧЈЕГ ДОБА

Слободан обрадовић
Педијатријска клиника Клиничког центра, Крагујевац

Увод

Миоклонизми су појединачни или серијски муњевити трзаји, који су гене-
рализовани или захватају поједине мишиће или мишићне групе (фрагментар-
ни или сегментни миоклонус).

Миоклонични епилептични напади сврставају се у примарно генерализо-
ване епилепсије и удружени су са билатерално синхроним шиљак-мултипни 
шиљак променама у ЕЕГ-у. Јављају се у стањима удруженим са хиперексцита-
билношћу сиве масе многих делова ЦНС (кортекс, базалне ганглије, мождано 
стабло, кичмена мождина). Миоклоничне епилепсије обухватају разне синд-
роме у којима су миоклони напади доминантна компонента. Појава и других 
типова напада је честа и погоршава прогнозу (1).

етиоПатогенеза

Све форме миоклоничних епилепсија су генетски детерминисане. Недо-
вољно је разјашњен механизам појаве напада и менталне детериорације (која 
прати прогресивне типове миоклоничних напада).

Класификација (клиничка слика и етиологија)

идиопатске1. 
Бенигна миоклонична епилепсија раног детињства•	
Јувенилна миоклонична епилепсија•	

Криптогене или симптоматске2. 
Вестов синдром (West sy)•	
Ленокс – Гастоов синдром (Lennox – Gastaut sy)•	
Епилепсија са миоклонично - астатским нападима•	
Епилепсија са миоклоничним апсансима•	
Тешка инфантилна миоклонична епилепсија•	
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Симптоматске3. 
Неспецифичне етиологије (енцефалопатије, фокалне мождане лезије, ме-•	
таболички поремећаји, дегенеративна обољења, васкуларне лезије, тумо-
ри мозга, постнаталне инфекције)
Рана миоклонична енцефалопатија•	
Рана инфантилна епилептичка енцефалопатија (Ohtahara sy)•	

Према клиничкој слици, узрасту, неуролошком налазу, породичној анам-
нези, току болести и прогнози миоклоничне епилепсије се деле на:

I Mиоклоне епилепсије новорођенчади, дојенчади и мале деце
II Миоклоне епилепсије касног детињства и адолесценције
III прогресивне миоклоне епилепсије код прогресивних 

дегенеративних болeсти

а. типичне прогресивне миоклоничне епилепсије
Лафорина болест•	
Unverricht-Lundborg-ова миоклона епи•	
Епи током митохондријалних болести•	
Цероид липофусциноза•	

б. атипичне прогресивне миоклоничне епи
Неспецифична полидистрофија и лактична ацидоза•	
Јувенилна неуропатска Gaucher-ова болест•	
Мукополисахаридоза тип I•	
Јувенилна неуроаксонална дистрофија•	
Хантингтонова хореа (миоклонична варијанта)•	
Вилсонова болест•	

ц. врло атипичне прогресивне миоклоничне епи
Некетотска хиперглицинемија•	
Д-глицерична ацидурија•	
Дефицит биоптерина•	
Инфантилна дефицијенција хексозаминидазе: Tay-Sachs болест•	

особености Појединих миоклоничних 
еПилеПтичких синдрома

рана (неонатална) миоклонична енцефалопатија је аутозомно рецесив-
но наследна болест везана за церебралне дисгенезије или урођене метаболичке 
поремећаје. Трзаји по типу фрагментарног (парцијалног) шетајућег миоклону-
са почињу првих дана живота на лицу или екстремитетима. Често се понављају 
померајући се брзо, асинхроно и анархично, са једног на други део тела. Масив-
ни билатерални миоклонус јавља се у раној фази болести, затим се испољавају 
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једноставни парцијални напади (девијација очију), а од три месеца и инфантил-
ни спазми тоничног типа. Неуролошки статус је измењен већ после првих напа-
да (хипотонија осовине уз хипертонију мишића екстремитета, касније децереб-
рациону ригидност и микроцефалију). Ментална ретардација је изражена. ЕЕГ 
показује пароксизме високо волтираних тета и делта таласа, са интерпонираним 
шиљцима и оштрим таласима (1-5/секунди), уз постпароксизмалну супресију 
основне активности („burst supression pattern“). Ово је терапијски резистентан 
епилептични синдром, већина деце умире у првим месецима живота или прежи-
ви уз тешке психомоторне секвеле са упорним нападима.

бенигна миоклонична епилепсија раног детињства почиње у узрасту од 
четири месеца до три године, при чему су неуролошки и психомоторни развој 
нормални. Напади су по типу генерализованог миоклонуса: нагло климање 
главом, подизање и ширење руку, савијање ногу, колутање очима. У току на-
пада који трају 1 до 3 секунде дете прекида дотадашњу активност. ЕЕГ корелат 
миоклоничних напада су генерализовани шиљак-талас комплекси (штк) или 
мултипли штк (3 Hz), док је основна активност ван напада, као и организација 
сна нормална. Напади се добро контролишу валпроатима, мада се код малог 
броја болесника у адолесценцији могу јавити гранд мал напади.

тешка инфантилна миоклонична епилепсија (Dravet, 1978.) почиње 
између четвртог и једанаестог месеца живота, а до сада нису откривени узроци, 
осим наследне склоности фебрилним конвулзијама или епилепсији (око 25%), 
што указује на генетску основу синдрома. После дуготрајних генерализова-
них или унилатералних фебрилних клоничних конвулзија јављају се миокло-
нични афебрилни напади, који се комбинују са другим типовима конвулзија 
(парцијални напади, статус) уз развој психомоторне ретардације (посебно 
говора). ЕЕГ је нормалан до друге године, када долази до појаве пароксизама 
(генерализовани, брзи >2,5 Hz шиљак-талас или мултипли штк). Дијагноза се 
обично поставља касно. Напади су резистентни на терапију. 

епилепсија са миоклонично-астатским нападима (Doose, 1970.) почиње 
у узрасту од седам месеца до шест година, чешћа је у дечака. Хередитет је од 
значаја (преко 30% чланова породице има неки епилептични синдром), а 
такође и ЕЕГ маркери (фотосензитивност, ритмови од 4-7 Hz, шиљци и таласи). 
Сматра се да је генетска предиспозиција за миоклонично–астатску епилепсију 
полигенетског типа. Овај тип епилепсије се одликује комбинацијом генерали-
зованих напада: миоклоничних, астатских и миоклонично-астатских. Они се 
понекад комбинују са апсансима, генерализованим клонично-тоничним или 
тоничним нападима. Може се јавити и миоклонични епилептични статус. Ми-
оклонични напади се испољавају симетричним трзајима руку и рамена, често 
уз истовремено климање главе. Астатски напади који се манифестују наглим 
губитком мишићног тонуса уз пад болесника, мада понекад у блажој форми 
могу да се манифестују клецањем колена и климањем главе (парцијални астат-
ски напади). У почетку ЕЕГ показује мономорфне тета ритмове (4-7 Hz) са 
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парцијалном атенуацијом. Перзистирање мономорфне активности означава 
неповољну прогнозу, не само у погледу рецидива напада, већ и у погледу мен-
талног развоја. Код миоклоно-астатских напада на ЕЕГ-у предоминирају штк 
од 2-3 Hz и варијанте штк. На примену терапије, или након неколико месеци, 
миоклони и миоклоно-астатски напади могу спонтано престати. Неповољна је 
прогноза ако болест почне у прве две године живота фебрилним или афебрил-
ним гранд мал нападима или се јави дуготрајни миоклонични статус. Развија 
се деменција, атаксија, говорни поремећаји и оштећење фине моторике.

јувенилна миоклонична епилепсија (Janz синдром, 1955.) је генетски де-
терминисан синдром. Припада групи идиопатских генерализованих епилепсија 
(ген је локализован на кратком краку 6. хромозома, тип наслеђивања јe дис-
кутабилан). Болест се јавља између 12. и 18. године. Миоклонични напади су 
краткотрајни, билатерални, симетрични и синхрони, захватају екстензоре вра-
та, раменог појаса и руку (ретко ногу) и јављају се углавном после буђења. Ређе 
се јављају генерализовани тонично-клонични напади, обично након миокло-
ничних, такође после буђења. Ретко се јаве апсанси. Нападе преципитирају: 
депривација спавања, алкохол, кафа, умор. Микродисгенезија (поремећај 
миграције неурона) примећен је код извесног броја оболелих. ЕЕГ показује 
симетричне, синхроне мултипне штк од 4-6 Hz током напада. Применом вал-
проата и/или ламотригина постиже се добра контрола напада. Не препоручује 
се укидање терапије због учесталих рецидива.

прогресивне миоклоничне епилепсије (пМе) обухватају разнородну гру-
пу ретких генетских поремећаја, које се клинички карактеришу миоклонусом, 
епилептичним нападима и прогресивним неуролошким поремећајима (доми-
нирају деменција и атаксија).

тераПија

Примењује се медикаментна терапија (валпроати, етосуксимид, бензодиазе-
пини, ламотригин, леветирацетам, хормони), кетогена и олигоантигенска дијета, 
интравенска примена имуноглобулина. Може се говорити о смањењу броја и те-
жине напада, ретко о потпуној контроли, јер сами синдроми често имају спонта-
ни променљив ток, са спонтаним ремисијама и егзацербацијама (2). 

Прогноза

Код већине миоклоничних епилепсија прогноза је лоша, како контрола на-
пада, тако и когнитивни развој (посебно је лоша код прогресивних миоклонич-
них епилепсија). 
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11.3. НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ У ДИЈАГНОСТИКОВАЊУ 
ЕПИЛЕПСИЈА КОД ДЕЦЕ

Марија Кнежевић-поганчев
Институт за здравствену заштити деце и омладине Војводине, Нови Сад

Заступљеност грешака у дијагностиковању епилепсије код деце је висока, 
јер нема поузданог дијагностичког теста којим се брзо и лако може потврдити 
или искључити дијагноза епилепсије (1). Дефинитивна дијагноза епилепсије 
почива на аутоанамнестичким и/или хетероанамнестичким подацима о напа-
ду, опсервацији епилептичких напада и иктусном електроенцефалографском 
запису (2). 

грешке У дијагностиковањУ еПилеПсије

Грешке у дијагностиковању епилепсије могу бити комплетне или парцијалне. 
Комплетне грешке: 1. комплетно погрешно постављање дијагнозе епилепсије, 

код деце која не болују од епилепсије. 2. непостављање дијагнозе болести уопште 
(непрепознавање напада као епилептичких). 3. исправно али касно постављање 
дијагнозе епилепсије (због претходне грешке или немогућности спровођења 
дијагностичке процедуре, чиме се неоправдано одлаже започињање лечења).

парцијалне грешке: 1. погрешна дијагноза типа епилептичких напада/
синдрома, код исправно постављене дијагнозе епилепсије, са лошим ефектом 
на терапију и прогнозу болести. 2. непрепознавање потенцијалних комплика-
ција епилепсије / епилептичког синдрома, које је неопходно претпоставити при 
постављању дијагнозе основне болести (заостајање у психомоторном развоју, 
когнитивно пропадање). 3. непрепознавање основне болести, када епилептич-
ки напади нису клиничка манифестација епилепсије, већ симптомски напади у 
склопу друге болести (хипоксичко исхемичка енцефалопатија, хипогликемија, 
хипокалцемија, електролитни поремећаји, Rаy синдром, генске/ензимске неу-
родегенеративне болести). 4. непрепознавање медикације као основног узрока 
напада/болести (злоупотреба лекова, стимулативних средстава и наркотика са 
променама понашања и стања свести). 5. неоткривање компликација основне 
болести која узрокује епилептичке нападе и потенцијалних компликација које 
се развијају током лечења основне болести (когнитивно пропадање, губитак 
вида и/или слуха код неурометаболичких болести и факоматоза). 6. неразма-
трање нежељених ефеката терапије (леуко/тромбо/панцитопенија, аплазија 
костне сржи, лезија јетре, алергијске/идиосинкратске реакције). 7. непрепозна-
вање друге болести коју дете има, а која не утиче директно на епилепсију.
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Последице грешака У дијагностиковањУ 
еПилеПсија код деце

Уобичајена стања, чак и потпуно нормални феномени у обрасцу понашања 
деце, могу да личе на знаке/симптоме епилептичких напада. Различити типови 
епилептичких напада код деце имају знаке/симптоме који се не диференцирају 
од знакова/симптома бројних других болести. Грешке у дијагностици епилеп-
сије код деце могу имати лоше последице, као што су: 1. увођење антиепилеп-
тичке терапије деци, којој је погрешно дијагностикована епилепсија. 2. про-
пуштање увођења специфичне терапије основне болести, понекад неопходне и 
за преживљавање (менингитис, енцефалитис, метаболичко/електролитни по-
ремећај). 3. пропуштање увођења антиепилептичке терапије и појаву рецидива 
напада код деце са непрепознатом епилепсијом (3,4,5). 

Најчешћа диференцијално дијагностичка дилема је између епилептичких 
напада и пароксизмалних неепилептичких догађаја, синкопе и психогено уз-
рокованих напада (6). Обзиром на преклапање њихових симптома, присуство 
или одсуство изолованих симптома/знакова не може бити прихваћено као по-
тврда или негација дијагнозе. Диференцијална дијагноза се клинички може 
поставити само када индивидуални клинички догађај комплетно следи позна-
те клиничке карактеристике квантитетом, квалитетом, локализацијом, начи-
ном испољавања, иницијацијом, током, брзином, прогресијом и трајањем (7). 

значај анамнеситчких Података за 
Постављање дијагнозе еПилеПсије

Епилептички напади су ретко директно опсервирани од лекара који по-
ставља дијагнозу. Иктусни електроенцефалографски записи као златни дијаг-
ностички стандард су ретки. Иницијално постављање дијагнозе епилепсије и 
диференцирање епилепсије од епилепсији сличних неепилептичких догађаја 
почива на хетеро/ауто анамнестичким подацима (8). Прецизни анамнестич-
ки подаци о нападу, личној и породичној анамнези су неопходни лекару да 
диференцира епилептичке од неепилептичких напада, дефинише тип напада, 
планира антиепилептичку терапију, процени ризик за појаву рецидива напада 
и дугорочну прогнозу, у складу са синдромском дијагнозом. Најчешћи узрок 
грешака у дијагностиковању епилепсије код деце је недовољно детаљно и пре-
цизно узимање анамнезе о нападу и података личне и породичне анамнезе.
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диференцијална дијагноза еПилеПтичких наПада

Неепилептички напад је дескриптивни термин, користи за различите па-
роксизмалне неепилептичке догађаје, који личе на, али нису епилептички на-
пади. Погрешна дијагноза епилепсије се поставља код 20-30% деце са парокси-
змалнм неепилептичким догађајима, а око 30% деце са епилепсијом има и па-
роксизмалне неепилептичке догађаје, што отежава и прoлонгира постављање 
дијагнозе (9).

Дифренцијална дијагноза епилепсије обухвата све поремећаје стања свести и 
будности, промене менталних функција, пад, сензорне и/или моторне феномене 
различитог испољавања, све до генерализованих тоничко-клоничких конвулзија.

нееПилеПтички наПади

Неепилептички напади се могу поделити на: физиолошке или органске и 
психогене неепилептичке нападе.

органски неепилептички напади чине врло широк клинички спектар који 
обухвата од нормалних феномена (хипнагогни трзаји, халуцинације, илузије) 
до бројних пароксизмалних патолошких феномена, било да су они последица 
поремећаја мождане функције и/или последица системског поремећаја (афек-
тивни респираторни спазми, синдром избегнуте дојеначке смрти, синкопа, 
вртоглавица, нестабилност, бенигни пароксизмални вертиго, циклично по-
враћање, мигрена, цереброваскуларни инсулт, транзиторни исхемички атак, 
рецидивни абдоминални бол, гастроезофагеални рефлукс, кинетоза, ноћни 
страх, сомнабулизам, брзи покрети булбуса у спавању, хиперплексија, неепи-
лептички миоклонус, епизодичке атаксије, тик, епизоде зурења, Минхаузенов 
синдром и друге) (10).

психогени неепилептички напади су ређи у педијатријском узрасту. Нај-
чешћи су конвулзивни психогени неепилептички напади код адолесцената.

еПилеПтички наПади који имајУ карактеристике 
Пароксизмалних нееПилеПтичких догађаја

Епилептички напади најчешће имају карактеристике: синкопе, психогених 
напада, мигрене, поремећаја спавања и латерализованих васкуларних инзулта. 
Фронтални напади из суплементарних моторних ареа најчешће личе на поре-
мећаје спавања. Иктус еметикус и неконвулзивни епилептички сатус код деце 
често су погрешно дијагностиковани као неепилептички догађај, јер клинички 
личе на мигрену, поремећај понашања или енцефалитис. Визуелни епилептички 
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напади се најчешће дијагностикују као базиларна мигрена са визуелном ауром, 
на коју личе клиничком сликом. Једноставни жаришни напади са епигастрич-
ном ауром се најчешће годинама лече као рецидивни абдоминални бол, обзиром 
да он доминира клиничком сликом. Једноставни жаришни напади са паничним 
атацима импонују као поремећаји понашања, често се годинама третирају од 
психолога као поремећај понашања.

ПостУПак дијагностиковања еПилеПсија код деце

При постављања дијагнозе епилепсије код деце је увек неопходно раз-
мотрити сва медицинска стања која која импонују као епилепсија и стања која 
су релевантна за постављање дијагнозе епилепсије.

Поступак дијагностиковања епилепсија код деце може се схематизовати у 
пет нивоа: 1. диференцирање епилептичких од неепилептичких напада, према 
иктусној феноменологији на основу дескриптивне иктусне терминологије; 2. 
одређивање типа напада према листи епилептичких напада, са дефинисањем 
мождане локализације и дефинисање преципитирајућег стимулуса код ре-
флексних напада; 3. постављање синдромске дијагнозе епилепсије, према листи 
епилептичких синдрома, уз прихватање чињенице да синдромска дијагноза не 
може бити увек постављена; 4. постављање етиолошке дијагнозе, према позна-
тој класификацији болести које су удружене са епилептичким нападима или 
епилептичким синдромима, дефинисање специфичног патолошког супстрата 
(генског, метабочичког, ензимског или структуралног можданог дефекта); 5. 
дефинисање епилепсије према важећој (ICIDH-2) класификацији болести.

Превенција грешака У дијагностиковањУ 
еПилеПсија код деце

Побољшање дијагностичке процедуре је императив у дечјој епилептологи-
ји. За превенцију грешака у дијагностиковању епилепсија код деце неопходно 
је обезбедити: 1. адекватну едукацију лекара практичара који прате дете, као 
и специјалисте епилептолога који мора бити последња карика у постављању 
дијагнозе епилепсије код деце и доношењу одлуке о увођењу континуиране 
антиепилептичке терапије; 2. комплетну сарадњу лекара са дететом и роди-
тељима/старатељима детета и доступност свих релевантних информација о 
симптомима и знацима болести, као и личној и породичној анамнези детета; 3. 
доступност свих лабораторијских, неурофизиолошких, неурорадиолошких и 
других дијагностичких метода потребних за дијагнозу етиологије и типа епи-
лепсије; 4. укључивање родитеља/старатеља и детета у све дијагностичке и те-
рапијске процедуре и одлучивања. 
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12.1. МЕТАБОЛИЧКИ АСПЕКТИ АКТИВАЦИЈЕ 
ИМУНСКОГ СИСТЕМА

борислав Каменов
Клиника за дечје интерне болести, Клинички центар Ниш

Увод

Постоје бројни докази о међусобној интеракцији метаболизма и имунског 
система. У току активације имунског система под дејством ТНФ-а долази до 
липолизе, а ако процес дуго траје и мршављења. Гојазност је редовно праћена 
активацијом имунског система и инфламацијом. Хроничне болести су праћене 
анемијом и смањењем нивоа гвожђа. Метаболичке болести попут дијабетеса, 
поремећаја функције штитасте жлезде, гладовање, хипоксија, делују на имун-
ски систем (1). 

стрес метаболизам и имУнски систем

Акутни стрес промовише адаптацију и преживљавање одговором нервног, 
кардиоваскуларног, аутономног, имунског и метаболичког система. Хронични 
стрес промовише и егзацербише патофизиолошке поремећаје истих система. 
Хронични стрес допуњен променама у личном понашању попут пушења, пре-
комерног конзумирања хране и пића, лошег спавања, које се често означавају 
заједничким називом “стил живота”, уводе организам у хроничну болест. Хи-
покампус, префронтални кортекс и амигдала одговарају на акутни и хронични 
стрес доводећи до морфолошких и биохемијских промена у организму, које 
су реверзибилне, али ако стрес дуго траје и нарочито ако је праћен промена-
ма стила живота промене могу бити трајне. Адаптивни механизми хроничног 
стреса подразумевају промене бројних медијатора попут глукокортикоида, 
аминокиселина, ендогених фактора попут неуротрофичног фактора мозга 
(БДНФ), полисиалације адхезионог молекула нервних ћелија (ПСА-НЦАМ) 
и активатора ткивног плазминогена (тПА). Улога овог стресом индукованог 
ремоделовања нервног система није само на нивоу развоја психијатријских бо-
лести, већ има шири холистички значај у развоју хроничних болести који се 
глобално одликују поремећајем метаболизма, хроничном инфламацијом, алер-
гијом, малигном алтерацијом (2). 
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аПоПтоза и инфламација

Познато је да је оштећење епитела и повећање његове пропустљивости 
значајан фактор нарушавања физичке баријере, повећане пропустљивости и 
активације инфламације. Фактори који потенцирају резистенцију епитела на 
апоптозу, највероватније ће смањити пропустљивост епитела и редуковати ин-
фламацију. Познато је да интрацелуларни ниво цинка утиче на апотозу регу-
лацијом каспазне активности. Показујући инхибитирну активност на каспазе 
цинк је значајан регулатор апоптозе епителних ћелија, пропустљивости епи-
тела и инфламације. Снижење цинка локализованог у апикалном делу епител-
них ћелија доводи до промене нивоа прокаспзе-3 и каспазе-3 доводи до актива-
ције апоптозе, промоције пропустљивости епитела и инфламације (3). 

метаболички синдром и инфламација

Интегрално сагледавање фактора ризика за развој метаболичких, кардио-
васкулаторних и инфламаторних фактора означава се термином метаболички 
синдром, који се базира на генетској предиспозицији, гојазности и неактив-
ном стилу живота. Типичан пацијент се одликује абдоминалном гојазношћу, 
глукозном интолеранцијом, дислипидемијом и хипертензијом, који су праћени 
поремећејем у функцији имунског система (астма, инфламација) (4). 

молекУларна веза измеђУ хроничне 
инфламације и инсУлинске резистенције

Позната је клиничка чињеница да болесници који болују од тешких ин-
фекција и неинфективних инфламаторних болести, попут сепсе и СИРС-а, 
развијају инсулинску резистенцију. Све је више података који потврђују ко-
релацију и узрочну везу резистенције на инсулин, дијабетеса типа 2, висце-
ралне гојазности са инфламацијом. Висцерална гојазност се може сагледава-
ти као хронична инфламација ниског степена. Пошто и инфламација и висок 
ниво слободних масних киселина могу да индукују инсулинску резистенцију 
и пошто активација ТЛР4 ЛПС-ом или слободним масним киселинама у ад-
ипоцитима генеришу инсулинску резистенцију адипоцита, ТЛР4 се може 
сматрати потенцијалним рецептором који повезује инфламацију са инсулин-
ском резистенцијом. 

Све ово указује да урођени имунитет регулише генералну и орган специ-
фичну осетљивост на инсулин, а тиме и директно баланс енергије. Са еволуцио-
ног аспекта одбрана и метаболизам вероватно представљају базичне, прастаре и 
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високо конзервисане механизме, који су регулисани од малог броја плеотроп-
них молекула, а који су се даљи развили у велике фамилије лиганада и рецепто-
ра са химеричним функцијама у одбрани и метаболизму (4).

гојазност и инфламација

Разумевање функције масног ткива еволуира од органа метаболичког де-
позита у органе где се луче хормони, цитокини, хемокини и фактори раста 
који утичу на метаболизам, васкуларне и ендокрине функције, апетит и си-
тост, имунитет, плодност, инфламацију, раст тумора и бројне друге проце-
се. ТНФ је први проинфламаторни медијатор за који је показано да се лучи 
од стране адипоцита. Секреторни продукти масног ткива који се налазе у 
серуму су означени заједничким именом адипокини где спадају лептин, ад-
ипонектин, висфатин, ресистин, картонектин, оментин и други. Већина од 
ових адипокина показује плеотропне ефекте, у зависности од профила ћелија 
и експресије рецептора. Највећи број резултата досадашњих истраживања 
масног ткива се односи на метаболичке функције, а затим на функционисање 
имунског система. 

Постоји пет линија факата који указују на удео масног ткива у функциони-
сању имунског система:

Адипоцити су моћни произвођачи проинфламаторних цитокина попут 1. 
ИЛ-6, ТНФ, хемокина као што је моноцитни хемоатрактантни протеин 
1 (МЦП-1)
Адипоцити луче велике количине адипокина као што су лептин, ади-2. 
понектин и ресистин који регулишу функције моноцита и макрофага и 
делују на различите ћелије урођеног и адаптивног имунског система.
Преадипоцити се могу трансформисати у ћелије сличне макрофагима, 3. 
повезујући тако масно ткиво са урођеним имунским ситемом.
Адипоцити производе молекуле из суперфамилије C1q/TNF i C1q/TNF-4. 
сличне протеине (ЦТРП), који сви припадају урођеном имунском систему.
Преадипоцити адипоцити експримирају читав спектар функционалних 5. 
Толл-лике рецептора (ТЛР).

Исхрана полинезасићеним масним киселинама мења састав ћелијске мем-
бране, а метаболизам арахидонске киселине доводи до стварања антиинфлама-
торних простагландина. Такође се мења читав низ функција ћелије: пролифе-
рација, диференцијација, инзулинска ресистенција, инфламација и канцероге-
неза активацијом ППАР гама (4).
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витамин д, метаболизам и имУнски систем

Недовољна суплементација витамином Д одговорна је за развој хронич-
них инфламаторних, дегенеративних и малигних болести, указујући да вита-
мин Д остварује широку регулаторну платформу на функционисање наших 
ћелија, која повезује ендокрине, метаболичке и имунорегулаторне ефекте, 
али и регенерацију, пролиферацију, диференцијацију ћелија као и старење. 
Суплементација витамином Д трудницама редукује ризик од астме код деце 
за 40% у узрасту 3-5 година, делујући на развој плућа ин утеро и остварујући 
имунорегулаторне ефекте. Недостатак витамина Д је повезан са гојазношћу, 
указујући на комплексност деловања витамина Д повезујући метаболизам и 
имунски (5)

анемија и имУнски систем

Анемија је значајан индикатор озбиљности инфекције и инфламације. Зна-
чајна продукција цитокина типа I, лежи у основи анемије хроничних болести, 
где постоји поремећај баланса између еритрофагоцитозе и еритропоезе, што 
доводи до поремећаја хомеостазе, укључујући и поремећај рециклирања гвожђа 
од стране макрофага где се гвожђе секвестрира. Перзистенција продукције ци-
токина типа I код хроничних болести доводи до хиперактивације М1 ћелија у 
јетри, што продубљује степен анемије. РТ-ПЦР анализе ткива јетре откривају 
површинске рецепторе који су одговорни за интернализацију еритроцита и 
молекула богатим гвожђем. Долази до активације гена који су одговорни за 
процесирање гвожђа и повећања феропортина-1 (ФПН-1), трансферина (Тф) и 
церулоплазмина (ЦП) само у акутној фази, указујући да је експорт гвожђа ос-
лабљен у хроничној фази болести. У хроничној фази болести процес процеси-
рања гвожђа скреће у правцу секвестрације гвожђа што је праћено повећањем 
експресије феритина и повећаним уносом еритроцита и молекула који садрже 
гвожђе у макрофаге (6).
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12.2. ЈУВЕНИЛНИ ИДИОПАТСКИ АРТРИТИС

Срђан пашић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд

Јувенилни идиопатски артритис (ЈИА) је хетерогено обољење са више раз-
личитих клиничких испољавања. Артритис дефинише оток и/или присуство 
ексудата у зглобу са два или више додатна клиничка знака: а) бол на палпацију 
и/или при покретима; б) ограничен обим покрета; ц) локална топлота зглоба. 
Дијагноза ЈИА је клиничка и захтева присуство артритиса једног или више згло-
бова, трајања дуже од шест недеља са почетком болести пре навршене 16. године 
живота уз претходно искључење других обољења у којима артритис може бити 
део клиничке слике (1). Критеријуми за класификацију ЈИА Интернационалне 
лиге за борбу против реуматизма (ИЛАР) су приказани у табели 1 (2).

табела 1. Критеријуми за класификацију јувенилног идиопатског артритиса 
(ИЛАР, 2004)

Системски артритис 
Артритис удружен са (или коме претходи) свакодневно повишеном температуром 
> 38°С трајања > 2 недеље (документовано 3 узастопна дана) и најмање један од 
следећих критеријума:
- пролазна, еритематозна оспа која се појављује у току фебрилности на предилекцио-
ним местима
- генерализована лимфаденопатија
- хепатомегалија и/или спленомегалија
- серозитис

Полиартритис-РФ негативан
Артритис 5 и више зглобова током првих 6 месеци трајања обољења

Полиартритис-РФ позитиван

Олигоартритис
1. Трајни олигоартритис 
2. Олигоартритис са прогресијом у полиартритис после 6 месеци трајања 
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Ентезитис са артритисом 
Артритис и ентезитис или
Артритис или ентезитис и најмање 2 од следећих критеријума: - осетљивост 
сакроилијачних зглобова и/или спинални бол запаљењског карактера (бол у 
мировању који попушта након мобилизације);- присуство ХЛА Б 27 антигена; - дечак 
старији од 6 година на почетку болести; - акутни предњи увеитис удружен са болом, 
црвенилом или фотофобијом; - анкилозирајући спондилитис, ентезитис са артрити-
сом, сакроилиитис са инфламаторним болестима црева, Рајтеров синдром, или акутни 
предњи увеитис код сродника првог степена;

Псоријазни артритис 
Артритис и псоријаза, или артритис и бар два од следећих критеријума: - породична 
анамнеза о псоријази код родитеља или сродника;- дактилитис (оток прста који пре-
лази границе зглоба - кобасичаст изглед); - промене ноктију (тачкаста удубљења–
феномен напрстка и/или онихолиза - раслојеност ивице нокатне плоче)

Некласификовани артритис
Артритис који траје најмање 6 месеци и:
1. не испуњава услов ни за једну категорију, или
2. има услов за више од једне категорије

системски облик јУвенилног идиоПатског артритиса

Системски облик ЈИА (СоЈИА) је обољење непознате етиологије (3.4). Од 
осталих облика ЈИА овај облик значајно се разликује у етиопатогенези, кли-
ничкој слици, компликацијама и прогнози (3). СоЈИА је редак, и среће се код 
10 до 15% оболелих од ЈИА. Учесталост овог облика је подједнака код дечака и 
девојчица, што га разликује од олигоартритиса и полиартритиса који су веће 
учесталости код женског пола у односу 3:1. 

Повишена телесна температура је доминантни симптом, интермитентног је 
типа са наглим скоковима (≥ 41°С) једном до два пута током једног дана, и епизо-
дома које трају неколико сати. Оспа је макулозна, бледо црвена или ружичаста, 
миграторног типа, појављује се у фебрилности и локализована је на екстензор-
ним странама екстремитета и трупу. Хепатоспленомегалија или спленомегалија 
су присутне само код једне трећине болесника са СоЈИА и означавају актива-
цију ретикулоендотелног система. Лимфаденопатија је само понекад изражена. 
Серозитис се најчешће испољава као перикардитис са умереним перикардним 
изливом, а ретко је испољен плеуритис. Бол у трбуху, који може да подсећа на 
„акутни абдомен“, настаје услед перитонитиса или мезентеријалног лимфадени-
тиса. Артритис код болесника са СоЈИА не мора бити испољен у самом почет-
ку болести. Артралгије су на почетку болести повремено присутне. Родитељи 
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наводе да је у току фебрилне епизоде дете „болно“ и не дозвољава ни пасивно 
померање екстремитета или трупа. Артритис цервикалне кичме је типичан знак 
код СоЈИА.

ПолиартикУларни облик јУвенилног 
идиоПатског артритиса

Полиартикуларни облик ЈИА означава артритис пет и више зглобова то-
ком првих шест месеци трајања болести (2). Ово је најчешћи облик ЈИА у де-
тињству и појављује се код око 50% свих болесника. Реуматоидни фактор (РФ), 
аутоантитело ИгМ или ИгГ класе усмерено против Фц фрагмента болеснико-
вих серумских имуноглобулина је одлика реуматоидног артритиса одраслих 
особа, а позитивно је само код 5 до 10% болесника са ЈИА. Код 10% ових болес-
ника позитивна су антинуклеарна антитела у серуму (АНА). Овај облик ЈИА 
почиње постепено, боловима, јутарњом укоченошћу и симетричним отоцима 
малих зглобова шака и стопала, ручја, колена и скочних зглобова.

олигоартикУларни облик јУвенилног 
идиоПатског артритиса

Олигоартритис означава упалу од једног до четири зглоба, и појављује се 
код 40-50% болесника (1, 2). Најчешћи је артритис зглоба једног колена, затим 
скочног, лакатног или зглоба ручја. Појава овог облика је најчешћа између треће 
и пете године, а женски пол предоминира. Јутарња укоченост са отежаним хо-
дом је најчешћи симптом, а последица дуготрајне инфламације је флексиона 
контрактура коленог зглоба са хипотрофијом бутних мишића. Лабораторијска 
карактеристика овог облика артритиса је позитивност АНА у серуму, код више 
од 80% болесника. 

Хронични иридоциклитис, који се уочава код 40 до 90% болесника, најо-
збиљнија је компликација овог облика ЈИА. 

ентезитис са олигоартритисом

Ентезитис (инфламација места инсерције тетива) са олигоартритисом је 
други, посебан облик олигоартритиса са захватањем великих зглобова доњих 
екстремитета и сакроилијачних зглобова. ХЛА Б27 антиген је позитиван код 25 
до 50% болесника. 
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тераПија јУвенилног идиоПатског артритиса

Основу терапије чини примена нестероидних антиинфламаторних лекова 
(НСАИЛ) као што су ибупрофен или напроксен, понекад у комбинацији са 
кортикостероидима. 

Лекови друге линије који се користе у лечењу ЈИА су антималарици (хидро-
ксихлороквин) или сулфасалазин. Примена метотрексата у имуносупресивним 
дозама од 10 до 15 mg/m2 једном недељно у последњих две деценије представља 
значајан напредак у терапији. 

Биолошка терапија се заснива на примени хуманизованих моноклонских ан-
титела усмерених против цитокина или цитокинских рецептора и резервисана је 
за болеснике без адекватног одговора на стандарну медикаментозну терапију. 

Физикална терапија и рехабилитација, редовне офталмолошке контроле, 
праћење раста и развоја, хируршка корекција деформитета, као и учешће со-
цијалног радника и психолога су од изузетног значаја код деце са ЈИА. 
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12.3. ИМУНОРЕГУЛАТОРНИ МЕХАНИЗМИ У 
ЦЕНТРАЛНОМ НЕРВНОМ СИСТЕМУ У ТОКУ 
ВИРУСНЕ ИНФЕКЦИЈЕ

христина Стаменковић
Клиника за дечје интерне болести, Клинички центар Ниш

Међу оболелом децом се могу уочити, она која су и поред високе темпера-
туре немирна и хиперактивна и оне која су апатична, депресивна, не ретко и 
гојазна у односу на прву групу. Многобројна истраживања, која су поред пе-
дијатара укључила и психологе и неуропсихијатре, допринела су другачијем 
приступу патолошким стањима и болестима.

ЦНС се одликује особеностима које га разликују од других ткива пре свега 
због постојања хематоенцефалне баријере која онемогућава уобичајену рецир-
кулацију лимфоцита као што је то случај са осталим ткивима. Са друге стране, 
ЦНС располаже специјализованим ћелијама које могу индуковати ефекторску 
активност имунокомпетентних ћелија као у осталим ткивима. Све то указује 
на чињеницу да је ЦНС само на први поглед заштићен од имунских реакција и 
да под одређеним условима ЦНС представља орган у коме се одигравају имун-
ске реакције, па чак и орган контроле и модулације имунских механизама.

Резидентни макрофаги ЦНС-а представљени су ћелијама микроглије. Ма-
нифестације на ЦНС-у (конвулзије, главобоље, енцефалопатије) су често удру-
жене са поремећајима у осталим системима и органима. У стањима активације 
имунског система долази до промене на нивоу хематоенцефалне баријере, про-
мене активности глијалних и нервних ћелија и продукције цитокина одговор-
них за одређене клиничке манифестације као што су: конвулзије, епи напади и 
рецидивантне главобоље.

Посредовањем специфичног транспортног система хематоенцефалне баријере 
IL-1 може доспети у ЦНС, што је битан елемент активације системског инфламатор-
ног одговора (повишена телесна температура и др.). IL-1α дилатира пиалне артери-
оле, стимулише стварање ПГЕ2 (простагландин Е2) и повећава експресију ICAM-1 
на ендотелним ћелијама крвних судова ЦНС-а у in vitro условима. TNF-α повећа-
ва пропустљивост хематоенцефалне баријере за албумине у току бактеријског ме-
нингита, док TGF-β скраћује паралитичку фазу и утиче на побољшање исхода код 
алергијског експерименталног енцефалитиса. IFN-γ повећава експресију MHC мо-
лекула II класе на ћелијама хематоенцефалне баријере (ендотелне ћелије, периваску-
ларни макрофаг, глаткомишићне ћелије-перицити). За ендотелне ћелије, периците, 
микроглијалне ћелије и астроците ЦНС-а показано је да продукују бар један од сле-
дећих цитокина: IL-1α/β, IL-2, IL-3, IL-6, IL-8, M-CSF, GM-CSF, TGF-α (1,2). 
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вирУсна инфекција и централном нервном системУ

Латентна инфекција HSV-1 је најчешће у неуронима. У латентној инфекцији, 
функционални вирусни геном је у ћелији домаћина, без стварања инфективних 
вириона. Дефиниција HSV-1 латенце на молекуларном нивоу је још увек диску-
табилна. Неки аутори објашњавају латенцу као потпуно одсуство продукције 
вирусног протеина, док други износе мишљење по коме је латенца лимитирање 
експресије вирусног гена.

HSV се може активирати из латентног стања стимулацијом спољашњим 
факторима као што су: експозиција ултравиолетним зрацима или стрес. То су 
фактори који могу да утичу на реактивацију HSV-1 из латенце али и инхибирају 
функцију Т ћелија, па тако пацијенти који су имунокомпромитовани (инхи-
бирани трансплантационом реакцијом или као резултат терапије канцера) су 
предиспонирани да повећавају фреквенцу реактивације HSV-1 и дисеминације 
болести (3).

регУлаторни механизми У централном нервном системУ

Регулација Т-ћелијског одговора у ЦНС-у, се остварује преко антиген-
презентујућих ћелија: микроглије и астроцита. Активирана микроглија мења 
баланс између Th1 и Th2 одговора. Регулаторну улогу имају анти-инфламаторни 
медијатори: PGE2, TGF-α, IL-10. Њих продукују микроглија и астроцити (4).

адхезиони молекУли

Адхезиони молекули који се експримирају на ендотелним ћелијама ЦНС-
а не разликују се од оних на крвним судовима ван ЦНС-а и реагују са одго-
варајућим рецепторима леукоцита. То су: ICAM-1, ICAM-2, LFA-3, VCAM-1, 
VLA-6, CR3. Најважнија адхезиона интеракција се одвија посредовањем VLA-4 
интегрина која онемогућава миграцију Th-ћелија у мозак што успешно преве-
нира развој инфламације ЦНС-а.

антигени

Најзначајнији антигени ЦНС-а су са аутоантигениским потенцијалом 
мијелин-базични протеин (МБП) и протеолипидни протеин (ПЛП). За ћелије 
микроглије се зна да под утицајем IFN-γ експримирају MHC молекулу II класе 
и постају антиген презентујуће ћелије у in vitro условима. Чињеница да се ове 
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ћелије могу открити у свим лезијама експерименталног алергијског енцефали-
тиса, указије на могућност да ове ћелије играју значајну улогу у развоју ауто-
имунских болести ЦНС-а. За астроците је такође показано да експримирају 
MHC антигене I и II класе и да могу да презентују МБП спечифичним Т-ће-
лијским клоновима, а да се индукцијом експресије ових молекула значајно по-
већава могућност развоја ЕАЕ (експреименталног алергијског енцефалитиса). 
У лезијама које се карактеришу демијелинизацијом, доминантну популацију 
чине ћелије сличне макрофазима, док је број Т-лимфоцита знатно мањи. Улога 
Т-лимфоцита се највероватније остварује у продукцији цитокина неопходних 
за дејство ћелија сличних макрофазима као ефекторних ћелија и АПЋ (анти-
ген-презантујућих ћелија). Показано је такође да се гликопротеин олигоденд-
роцита директно препознаје од стране аутореактивних CD8+ Т ћелија (код 
ЕАЕ и МС-мултипла склероза) (5).

инфекција и медијатори

У инфекцији или имунопатолошким стањима ЦНС-а, IL-12 продукован од 
микроглије може усмерити имунски одговор ка Th1-типу, док Т-ћелијски зави-
сна продукција ПГЕ2 од стране микроглије може покренути негативан feedback 
механизам који би лимитриао прогресију Th1 одговора.

Испитивање ослобођеног α -хемокина на експреименталним моделима је 
показало да исти могу да редукују секрецију простагландина, превенирајући 
егзацербацију инфламације и неуротоксичност.

Парра и сар. 1998 указују да CTL преко перфорина могу да контролишу 
репликацију вируса у астроцитима и микроглији. У току инфекције ЦНС-а 
IFN-γ повећава експресију молекула MHC у многим ткивима па и у мозгу пре 
свега на астроцитима и периваскуларним макрофазима.

IL-10 показује снажне имуносупресивне ефекте на имункомпетентне ћелије 
ЦНС-а. Овај цитокин инхибише секрецију свих цитокина на нивоу mRNA. 
IFN-γ повећава експресију молекула MHC у многим ткивима па и у мозгу пре 
свега на астроцитима и периваскуларним макрофазима.(6)

Пренос инфекције

Прва линија преноса вируса у ЦНС је на нивоу неурон-неурон. Манифес-
тације од стране ЦНС-а узроковане репликацијом вируса могу имати благи 
ток, попут главобоља, а клиничка слика енцефалитиса може бити веома тешка 
и некада са фаталним исходом.
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ексПериментални модели

Многи модели вирусне болести ЦНС имају тежак и комплексан клинич-
ки ток. Најчешћи модели су: Theiler енцефаломијелитис пацова и модел LCMV 
(leptomeningitis мишева).

Познати су експериментални модели демијелинизационе болести које су 
узроковане вирусном инфекцијом. У основи патогенезе болести Т-зависног 
демијелинизирајућег енцефалитиса је демијелинизација ткива мозга и кичме-
не мождине. Код Theiler-encefalitisa (TMEV), присутна је инфекција беле мож-
дане масе. Имунопатолошка реакција против вируса укључује CD4+Т-ћелије. 
Пример перзистентне инфекције на експерименталном моделу мишева инфи-
цираних Theiler-овим вирусом са развојем демијенизационог синдрома који је 
личио на аутоимунску болест-ЕАЕ.(1)

Механизам оштећења укључује CD4+ Т ћелије које продукују цитокине 
Th1 типа. Код експерименталног модела вирусне инфекције, Theiler-вирусом, у 
нервном систему хронично су стимулисане CD4+ Т ћелије да секретују цитоки-
не. Процес демијелинизације је објашњен деловањем цитокина на олигодендро-
ците. У процесу демијелинизације важну улогу има (азот-моноксид)-NO (6).

Патогентски механизми вирусних инфекција ЦНС подразумевају целу-
ларну интеракцију и продукцију цитокина. Тако код МС активиране мијелин-
специфичне CD4+ Т ћелије које делују на инфламаторне ћелије унутар ЦНС 
и активирају глију и инфламаторне ћелије, да продукују токсичне факторе за 
олигоденроците. IL-10 има важну улогу у превенцији процеса демијелиниза-
ције, код експерименталног модела инфицираних мишева, јер додавањем IL-
10 мишевима смањују број инфламаторних мононуклераних ћелија миша, што 
указује да овај цитокин има протективну улогу.

Последице континуираног презентовања вирусног генетичког сигнала од 
стране репликативног вируса (TMEV инфекција) или перзистентног RNA ви-
руса, је хронична инфламаторна реакција код ових модела (7).
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13.1. КЛИНИЧКА СЛИКА НАЈЧЕШЋИХ ПОРЕМЕЋАЈА 
КОАГУЛАЦИЈE

драгана јанић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Диференцијална дијагноза поремећаја коагулације често представља про-
блем за педијатре у примарној здравственој заштити, јер је механизам хемоста-
зе изузетно сложен. Уз то, дијагноза и лечење урођених и стечених коагулацио-
них поремећаја код деце захтева разумевање специфичности процеса хемоста-
зе у дечјем узрасту. За адекватну интерпретацију коагулационих анализа неоп-
ходно је барем делимично познавати начин њиховог извођења. Ипак, уколико 
педијатар овлада узимањем анамнезе крварења, интерпретацијом анализа које 
спадају у скрининг коагулационог статуса и упозна клиничку слику и ток нај-
чешћих поремећаја коагулације, моћи ће да разреши највећи број ситуација са 
којима се среће у пракси (1). 

Анамнеза крварења је кључни елемент за процену хемостазе. Најпре је не-
опходно утврдити да ли се ради о урођеном или стеченом поремећају. Уколико 
у анамнези постоје претходни хируршки захвати протекли без неуобичајено 
интензивног или дуготрајног крварења, коагулациони поремећај је мало веро-
ватан. Породична анамнеза је такође важна, с тим што негативна породична 
анамнеза не искључује наследни поремећај коагулације - на пример, хемофи-
лија је у око 30% случајева резултат нове мутације, а у фон Вилебрандовој (von 
Willebrand) болести, најчешћем урођеном поремећају коагулације, постоји ве-
лика варијабилност у тежини крварења у оквиру исте породице. Поред тога, 
у аутозомно рецесивним дефектима FVII, FVIII и фибриногена, породична 
анамнеза је негативна (2). 

Уколико су подаци нађени у анамнези били везани за одређене типове 
крварења чији су узроци често независни од поремећаја хемостазе, треба се 
потрудити да се поновним разговором са родитељима и увидом у дотадашњу 
медицинску документацију дилема разреши. Типови крварења о којима је 
реч су епистакса, крварење након тонзилектомије и појава модрица на екс-
тремитетима. 

Епистакса, нарочито унилатерална, најчешће је проузрокована лезијом Ки-
селбаховог (Kiesselbach) локуса, која често настаје код деце у просторијама са 
сувим ваздухом, након чачкања носа или услед назалне конгестије и артеријске 
хипертензије. За болеснике са коагулационим поремећајем карактеристично је 
да се учесталост епистаксе повећава са узрастом, док је изван коагулопатије 
учесталост највећа код млађе деце и временом опада.
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За тонзилектомију се сматра да сама по себи представља тест за урођене 
поремећаје хемостазе. Ако је ова интервенција протекла без значајног посто-
перативног крварења, може се сматрати да болесник нема озбиљнији урође-
ни поремећај коагулације. Са друге стране, крварење након тонзилектомије 
се често зауставља хируршком ревизијом, што се не може сматрати позитив-
ним анамнестичким податком за поремећај хемостазе.

Модрице на екстремитетима су најчешће резултат трауме и у том смислу 
треба пажљиво евалуирати анамнестичке податке. Појава модрица са квржи-
цом у центру, чак и у вези са траумом, треба да наведе да се посумња на урође-
ни поремећај коагулације.

У скрининг коагулације обавезно спада испитивање броја тромбоцита, 
протромбинског времена (РТ) и парцијалног тромбопластинског времена 
(РТТ). Неки аутори сматрају да овим анализама треба додати и одређивање 
концентрације фибриногена у плазми, али то није универзално прихваћено, 
превасходно због тога што су урођени поремећаји фибриногена веома ретки. 
Изyетак представља ситуација у којој се ради о акутно оболелом детету ло-
шег општег стања код кога постоји сумња на ДИК. Време крварења, тест који 
одражава функцију тромбоцита, не треба уврстити у скрининг коагулације 
у деце, јер је код деце овај тест веома тешко адекватно извести. Осим тога, 
овај тест је бесмислено радити када болесник има снижене тромбоците, јер 
ће свакако време крварења бити продужено. Време крварења има значаја код 
сумње на фон Вилебрандову болест и тада се изводи у специјализованим ла-
бораторијама. 

Приликом узимања крви за тестове коагулације, од огромног је значаја да 
се поведе рачуна о преаналитичким чиниоцима који потенцијално утичу на 
поузданост резултата. То је, пре свега, одговарајући однос запремине крви и 
антикоагуланса (цитрат), по потреби уз прилагођавање вредности хематокри-
та по МекГановој или Инграмовој формули, као и одговарајућа техника узи-
мања крви (искључиво венска крв, без насилног цеђења из крвног суда; при 
узимању крви из брауниле или централног венског катетера, неопходно је од-
бацити првих 5 ml крви). Такође је важно да узорак крви буде свеж и адекватно 
транспортован (3). 

Да би се брзо проценио тип коагулационог поремећаја, од користи је имати 
на уму следеће карактеристике клиничке слике (1,2) код појединих поремећаја 
коагулације:

Дете у добром општем стању са пурпуром на кожи и слузницама, са или •	
без епистаксе, уз анамнезу о претходној вирусној инфекцији – акутна 
идиопатска тромбоцитопенијска пурпура (ИТП).
Епистакса, крварење из десни и обилна или продужена менструална кр-•	
варења – тромбоцитопенија, фон Вилебрандова болест, (ређе) поремећај 
функције тромбоцита, хередитарна хеморагијска телангиектазија или 
дисфибриногенемија.
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Болни отоци зглобова и хематоми у мишићима, нарочито у одојчета које •	
почиње да хода – хемофилија А и Б.
Болесник у шоку са пупуром на кожи и слузницама – ДИК у сепси.•	
Хемолитичко-уремијски синдром (ХУС) – тријада коју чине тромбо-•	
цитопенија, микроангиопатска хемолизна анемија и бубрежна инсуфи-
цијенција, чему најчешће претходи дијареални поремећај.
Хеморагијска болест новорођенчета – крварења која најчешће захватају •	
пупчани патрљак, слузнице, гастроинтестинални тракт и места вене-
пункције или трауме.

Најважније је препознати обољења која захтевају хитну дијагнозу и тера-
пију, а то су ДИК, ХУС и хеморагијска болест новорођенчета. Такође је значајно 
искључити системска обољења јетре и бубрега. 

Од претходно наведених поремећаја педијатар у примарној здравственој 
заштити најчешће ће имати прилику да види дете са ИТП. Дете са акутном 
ИТП је, по правилу, у одличном општем стању. Из анамнезе се сазнаје да су 
се петехије на кожи и, евентуално, мање модрице појавиле нагло, у трернутку 
када је дете било потпуно здраво, често 1-2 недеље након вирусне инфекције 
или имунизације. Аденопатија и спленомегалија су одсутне. Крвном сликом 
доминира изолована, често тешка, тромбоцитопенија.

Детету код ког се сумња на поремећај коагулације не треба давати ацетил-
салицилну киселину. Интрамускуларне инјекције су такође контраиндикова-
не. Такође ваља имати на уму да се клиничка слика поремећаја коагулације у 
великој мери подудара са променама које се срећу код злостављања деце, те се 
и ова могућност мора узети у разматрање.
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13.2. ХЕМОФИЛИЈА И 
ФОН ВИЛЕБРАНДОВА БОЛЕСТ

гордана Костић
Клиника за дечје интерне болести, Клинички центар Ниш

хемофилија

 Хемофилија је наследна коагулопатија. Поремећај хемостазе у хемофилији 
се заснива на недостатку или снижењу коагулационе активности фактора VIII, 
односно фактора IX, а последица је мутације гена на Х хромозому. Дефицит 
фактора VIII је хемофилија А или класична хемофилија. Хемофилија Б или 
Christmas-ова болест представља дефицит фактора IX.

Инциденција оболевања је 1:10000 новорођене мушке деце за хемофилију А, од-
носно 1:60000 за хемофилију Б. Код хемофилије је смањена синтеза фактора VIII:C, 
односно фактора IX, или се синтетише функционално неактиван молекул (1).

генетика

Хемофилија је Х-везана болест, a настаје мутацијом гена који кодира осми 
или девети фактор коагулације. Фенотипско испољавање је рецесивно, тако да 
од хемофилије скоро искључиво оболевају мушке особе које имају мутирани 
ген на свом једином Х хромозому. Након клонирања гена за FVIII и FIX утврђен 
је велики број мутација које доводе до хемофилије, што отежава директну ДНК 
дијагностику ове болести. Индиректна ДНК дијагностика применом полимор-
физма у дужини рестрикционих фрагмената ДНК (RFLP) представља алтерна-
тивни приступ и дијагностичку методу избора за већину породица код којих је 
индикована генетичка дијагностика хемофилије. Молекуларна испитивања де-
финисала су генетске промене као што су инверзије и транслокације, тачкасте 
мутације и мутације са померањем оквира читања ДНК (frameshift). Најчешће 
су инверзије интрона 22 и 1. Постоје и спонтане мутације, где су оболеле особе 
без хемофилије у породичној анамнези (2).

Мајке су преноситељке болести, при чему се болест преноси на синове, а 
статус преноситељке на кћери. Одређени број жена-преноситељки има смањен 
ниво фактора, као и продужено трајање крварења. Неопходно је да се утврди 
генотип у породицама оболелих од хемофилије. Када се нађе одређена „поро-
дична“ мутација, она може да се користи у сврху пренаталне дијагнозе. У 12. 
недељи гестације може да се изврши ДНK анализа биопсијом хорионских чу-
пица. Значајно је да пре зачећа детета родитељи буду информисани и посаве-
товани у вези ризика да дете оболи од хемофилије (2,3).
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клиничка слика

Клиничка слика је истоветна код хемофилије А и Б. Јављају се периодична, 
продужена крварења која се често понављају на једном или више места. Крва-
рења настају спонтано или после незнатне трауме. Код тежих форми симптоми 
могу да се јаве још у неонаталном периоду. 

Тежина клиничке слике, изражена тежином крварења, сразмерна је степе-
ну смањења FVIII:C, односно FIX код оболеле особе. Према томе се разликују 
тешка, умерена и лака форма хемофилије.

табела 1. Класификација хемофилије А

Тежина
FVIII коагулациона 
активност

Симптоми
Узраст и 
дијагноза

Тешка <1%
Честа спонтана крварења; 
крварења после малих повреда, 
операција и вађења зуба

1. година 

Умерена 1-5%
Спонтана крварења су ретка; 
крварења после малих повреда, 
операција и вађења зуба

пре 5. године 

Лака >5-35%
Крварење после великих повре-
да, операција или вађења зуба 

касније у животу

хемартрозе

Крварење се може јавити у разним органима и системима, али је карактеристич-
но крварење у зглобовима и мишићима. Пацијент обично предосети да ће доћи до 
крварења у зглоб и има осећај укочености и пецкања. Сматра се да је у том стадијуму 
крварење ограничено на синовију. Када крв испуни зглоб, он постаје топао, отечен 
и болан. Покрети су ограничени и јавља се спазам мишића. Рана терапија зауставља 
крварење и симптоми брзо нестају. Ако се понављају крварења у одређени зглоб, 
настају хроничне промене карактеристичне за хемофилијску артропатију (4).

хематоми У мишићима

Хематоми су обично смештени у поткожном и мишићном ткиву. Крварења 
у мишићима могу довести до фиброза и контрактура. Тешка клиничка слика 
настаје због крварења у мишић илиопсоас, sa оштећењем феморалног нерва.
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Животно угрожавајућа крварења су крварења у централни нервни систем 
(ЦНС), гастроинтестинални и уринарни систем.

крварење У централном нервном системУ 

Крварење у ЦНС представља ургентно стање и праћено је главобољом, кон-
вулзијама или губитком свести. Повећан интракранијални притисак угрожава 
виталне функције - дисање и рад срца. 

Хематурија представља озбиљан проблем. Може се појавити спонтано или 
после трауме. Ретрофарингеално крварење може довести до асфиксије (1).

дијагноза

Дијагноза хемофилије се поставља на основу клиничке слике и анамнестич-
ких података о крварењу. Коагулационе анализе које потврђују хемофилију су: 
продужено активирано парцијално тромбопластинско време (аPTT) и смањен 
ниво фактора VIII или IX. 

фон вилебрандова болест

Фон Вилебрандова болест (Von Willebrand, vWB) је најчешћи наследни поре-
мећај коагулације. Представља групу аутозомно-доминантних болести, a најтеже 
форме наслеђују се и рецесивно. У етиологији овог обољења је квалитативни или 
квантитативни поремећај фон Вилебрандовог фактора (vWF), који има важну 
улогу у адхезији и агрегацији тромбоцита и спречава убрзану протеолизу факто-
ра осам. Овај протеин учествује у примарној хемостази и коагулацији. Синтети-
ше се у ендотелу, гранулама тромбоцита и субендотелном вазивном ткиву (5).

квантитативни Поремећаји vWf

Тип I vWB је најћешћи облик болести и обухвата 70-80% оболелих. Наслеђује 
се доминантно. Представља парцијални дефицит фактора. У новије време 
утврђено је више подтипова болести. Дијагноза је тешка, јер је лабораторијски 
фенотип поремећаја веома хетероген. Правилно постављање дијагнозе је важно 
због адекватног третмана десмопресином (DDAVP), који је лек избора (6).

Тип III vWB је редак и праћен је умереним или тешким крварењем у зглобове 
и мишиће. Крварење у кожи и слузницама је типично. Наслеђује се рецесивно, 
оболевају хомозиготи. Карактеристичан је дефицит vWF и FVIIIc у плазми. 
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квалитативни Поремећаји vWf

Тип II vWB је заступљен код 15-20% болесника. Ова варијанта болести има 
примарни квалитативни дефект vWF. Може се јавити као аутозомно доми-
нантна или рецесивна болест. Описују се четири подтипа ове болести, а то су 
IIA, IIB, IIC и IIN.

Дијагноза се тешко поставља због хетерогености болести. Квантитативно 
одређивање vWF врши се помоћу имунолошких и функционалних тестова. 
Ристоцетином индукована агрегација тромбцита се корити код диференци-
рања подтипа болеsти IIB у односу на друге подтипове. У лечењу се примењује 
DDAVP или супституција концентрата FVIII са високим садржајем vWF (7).
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13.3. ЛЕЧЕЊЕ ХЕМОФИЛИЈЕ И КОМПЛИКАЦИЈЕ

нада Константинидис
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

Хемофилија је коагулопатија која настаје услед урођеног дефицита коагу-
лационе активности фактора осам (FVIII), када говоримо о хемофилији А, или 
фактора девет (FIX), када говоримо о хемофилији Б. Хемофилија А се јавља са 
учесталошћу од једног на 5000 мушке новорођенчади, а хемофилија Б је око пет 
пута ређа. Не постоје географски, етнички или расно условљене варијације у 
учесталости болести.

лечење хемофилије

Иако се хемофилија још увек не може излечити, крварење се може спречи-
ти и ефикасно зауставити применом супституционе терапије, концентратима 
FVIII и FIX, који могу бити припремљени из људске крви или рекомбинантном 
технологијом, али императив је да концентрати буду високог степена ефикас-
ности и сигурни од преноса инфекција.

Ипак, све до шездесетих година прошлог века и примене криопреципитата, 
лечење хемофиличара је било неадекватно и неефикасно. Концентрати FVIII и 
FIX постају доступни болесницима тек седмадесетих година прошлог века, а 
високопречишћени концентрати почињу да се примењују тек после 1984. годи-
не. Прва генерација рекомбинантног фактора VIII на располагању је од среди-
не деведесетих година, а друга генерација тек после 2000. године.

У лечењу болесника са хемофилијом примењују се два модалитета: про-
филакса са циљем спречавања крварења и примена концентрата у случају већ 
насталог крварења (1,2).

Профилакса

Циљ профилактичке терапије је спречавање будућих крварења превођењем 
тешког облика хемофилије у блажи, чиме се смањује интензитет и учесталост 
крварења. Ово се постиже регуларном и континуираном применом концентра-
та фактора у одређеним временским интервалима. На овај начин се постиже 
подизање нивоа фактора на око 1-2%. Профилакса је за сада једини доказани 
начин превенције крварења и трајних секвела у коштано-зглобном систему. 
Успешном профилаксом се сматра снижење учесталости крварења на мање од 
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12 епизода годишње, али оно што је свакако непроцењиво јесте „нормалније“ 
функционисање детета и породице и „слободнији“ живот.

Постоје четири основна модела профилаксе, а њихове карактеристике су 
приказане у табели 1.

табела 1. Профилакса, модалитети

Модел
Дефиниција (ревизија)
Berntorp et al. Haemophilia 2003

Примарна профилакса 
детерминисана узрастом

Дуготрајна континуирана* супституциона терапија која 
почиње пре 2. године и пре евидентног крварења у зглоб

Примарна профилакса 
детерминисана првим 
крварењем

Дуготрајна континуирана* супституциона терапија која 
почиње пре оштећења зглоба без обзира на узраст

Секундарна профилакса Дуготрајна континуирана* супституциона терапија која не 
испуњава услове за примарну профилаксу

Краткотрајна профилакса Краткотрајно профилактичко лечење за превенцију 
крварења

* Да би се профилакса могла дефинисати као дуготрајна и континуирана потребно је да се 
спроводи минимално 46 недеља током једне године.

Профилактички режими варирају у зависности од региона, земље и центра 
за лечење болесника са хемофилијом. Примењују се углавном два режима:

Високодозни режим (Шведска) који подразумева примену FVIII у дози 1. 
25-40 IЈ/kg ТТ три пута недељно;
Интермедијарни/нискодозни режим са применом FVIII у дози 15-25 IЈ/2. 
kg ТТ три пута недељно.

За хемофилију Б доза FIX износи 40-100 IЈ/kg ТТ два пута недељно (3).

лечење крварења

Количина концентрата који се примењује у случају крварења зависи од 
типа, локализације и озбиљности крварења, а предлог за дозирање приказан 
је у Табели 2. 
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табела 2. Препоруке за дозирање FVIII и FIX

Тежина крварења
Препоручени 
ниво фактора 

(%)

Доза FVIII
(jeд/kg ТТ)

Доза FIX
(јед/kg ТТ)

Благо
- крварење из зуба
- крварење уз носа
- мања крварења у зглобове

20-40 10-20 30

Умерено
- већа крварења у зглобове и мишиће
- крварења у органима за варење
- повреде главе без неуролошких испада

30-60 15-30 50

Тешко
- интракранијално крварење
- велике хируршке интервенције

75-100 40-50 75-100

физикална тераПија

Основни циљеви физикалне терапије су да уз супституциону терапију 
допринесе бржој ресорпцији крвних излива, ојача мишиће око великих, но-
сећих зглобова и да се на тај начин смање секвеле крварења односно побољша 
мобилност. Технике које се користе су различите и подразумевају кинезите-
рапију, термотерапију, електротерапију, ласерску терапију, хидротерапију и 
терапију ултразвуком.

комПликације хемофилије

Компликације хемофилије се могу поделити на компликације болести и 
компликације лечења.

Као компликације болести јављају се трајно оштећење и деформитети згло-
бова, што је познато под називом „зглобови хемофиличара“. 

Од компликација лечења треба споменути крвљу преносиве вирусне 
инфекције као што су болести изазване вирусом хепатитиса Б (HBV), виру-
сом хумане имунодефицијенције (HIV) и вирусом хепатитиса Ц (HCV). Зах-
ваљујући строгој контроли крви даваоца и инактивацији вируса разним мето-
дама, после 1986. године није се догодио ни један документовани случај пре-
носа HIV путем концентрата фактора, а после 1996. године није забележен ни 
пренос HBV и HCV.
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Друга значајна компликација лечења је појава антитела - инхибитора FVIII/
IX. На појаву инхибитора би требало да се посумња када изостане одговор на 
адекватну супституциону терапију, јер ова антитела неутралишу активност 
FVIII/IX. Јављају се у 10-30% болесника са тешком и умереном хемофилијом А 
и у око 5% болесника са хемофилијом Б.

Инхибитори се изражавају у Bethesda јединицама (BU). Болесници са 
ниским титром инхибитора (< 5 BU) се у случају крварења могу лечити FVIII 
и IX, али у много већим дозама од уобичајених, док се болесници са високим 
титром инхибитора морају лечити другим концентратима фактора коагула-
ције као што су концентрат протромбинског комплекса (prothrombin complex 
concentrate – PCC и активирани PCC - APCC) и рекомбинантни FVIIа. Као те-
рапија ерадикације инхибитора примењује се индуковање имунотолеранције 
(ITI) (4,5).

основни ПринциПи лечења и савети 
болесницима са хемофилијом

Спровођење профилаксе која је, за сада, једини доказани начин превен-•	
ције крварења и трајних секвела у коштано-зглобном систему
Рано започињање терапије акутног крварења (унутар 2 сата)•	
Ако се особа са хемофилијом повредила или је несигурна у погледу пр-•	
вих симптома крварења, треба да добије супституцију према принципу 
“ако се двоумиш, дај терапију“
Болесници са хемофилијом не смеју да добијају интрамускуларне •	
инјекције; као аналго-антипиретик дозвољен је само парацетамол, а не 
аспирин или нестероидни антиинфламаторни лекoви
Физичка активност се препоручује. Од спортова се препоручује пли-•	
вање, као и други спортови, осим контактних спортова који носе велики 
ризик повређивања.
Савремено лечење болесника са хемофилијом подразумева принцип •	
свеобухватног збрињавања болесника, а тим који у томе учествује чине 
особе различитих специјалности: педијатри хематолози, физијатри, ор-
топеди, стоматолози, психолози и социјални радници, јер је потребно 
континуирано праћење како физичког, тако и психичког здравља болес-
ника и целе породице (6).
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13.4. ДИСЕМИНОВАНА ИНТРАВАСКУЛАРНА 
КОАГУЛАЦИЈА

драгана вујић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд

Дисеминована интраваскуларна коагулација (ДИК) је клиничко-патолошки 
синдром који се јавља као компликација других болести и стања. Одликује се 
системском интраваскуларном активацијом коагулације, што доводи до крва-
вљења (услед потрошње тромбоцита и фактора коагулације) и тромбозе (због 
таложења фибрина у циркулацији), чиме се компромитује снабдевање органа 
крвљу и настаје мултиорганска дисфункција. Повећано стварање угрушака, 
супресија физиолошког антикоагулантног система, нарушена фибринолиза и 
активација инфламаторних путева доводе до системске тромбозе (1,2) (Табела 
1, Табела 2).

Ниједан појединачни лабораторијски тест или скуп тестова није довољ-
но специфичан нити сензитиван за дефинитивну дијагнозу ДИК. Дијагноза 
ДИК заснована је на клиничкој презентацији и резултатима лабораторијских 
испитивања (1).

Клинички налаз код ДИК је врло различит, зависно од основног обољења 
у склопу кога се ДИК развила. Може бити без икаквих клиничких знакова или 
се испољава сликом тешког крвављења и тромбозе. Код болесника са ДИК нај-
чешћи знак болести је крвављење, било на месту пункције крвних судова и 
хируршких или траумом изазваних рана, или, чешће, у виду раширених пете-
хијалних крвављења, пурпуре, хематома, крвављења у слузницама, хематурије, 
хемоптизије, гастроинтестиналног крвављења и интракранијалног крвављења. 
Тромбоза код болесника са ДИК не мора бити подједнако клинички јасна као 
крвављење. Стварање фибринских микротромба доводи до дисфункције орга-
на. Често је присутна акутна бубрежна некроза и, посебно, акутна тубуларна 
некроза. Тромбоза малих крвних судова мозга доводи до кортикалне дисфунк-
ције и поремећаја стања свести различитог степена. Акутни респираторни 
дистрес-синдром настаје због плућне хеморагије и тромбозе. Некада је ДИК 
удружена са пурпуром фулминанс, што се испољава појавом зона хеморагичне 
некроза на кожи и гангреном дисталних фаланги прстију, што је последица 
стварања микротромба у артеријским крвним судовима. Најчешће се јавља у 
сепси која је изазвана Грам-негативним бактеријама и повезана је са сниженим 
вредностима протеина С и S (1-3).
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Класичан лабораторијски налаз у ДИК подразумева продужено протром-
бинско време, активирано парцијално тромбопластинско време и тромбин-
ско време, повишене вредности деградационих продуката фибрина (Fibrin 
Degradation Products, FDP) и Д-димера (ДД), снижене вредности тромбоцита, 
фибриногена, фактора коагулације (V и VII) и инхибитора коагулације (анти-
тромбин III и протеин С). Сензитивност и специфичност вредности фибрино-
гена, FDP и ДД је мала, пошто је фибриноген реактант акутне запаљењске фазе 
и обично су вредности фибриногена у границама референтних вредности, док 
су вредности FDP и ДД повишене и после траума, великих хирурших интер-
венција и тромбоза вена (1,5).

 Лечење ДИК засновано је на лечењу основног обољења, потпорној терапији, 
надокнади потрошених факора коагулације и тромбоцита и контроли коагула-
ционих механизама. Супституциона терапија (плазма, криопреципитат и тром-
боцити) индикована је код болесника са акутним крвављењем и када су под ри-
зиком за појаву компликација услед крвављења. Тромбоцити се дају у дози од 
1-2 јединице/10 kg телесне масе, када су вредности тромбоцита испод 20x109/l и 
код болесника са великим крвављењима и при вредностима тромбоцита испод 
50x 109/l. Када су вредности фибриногена испод 1 g/l, примењују се свеже замрз-
нута плазма у дози 15-20 ml/kg телесне масе или криопреципитата у дози 1 једи-
ница/10 kg телесне масе. Улога хепарина као антикоагулантне терапије у лечењу 
ДИК и даље је контрoверзна. Контролисане студије потврдиле су делотворност 
хепарина код болесника са акутном ДИК и тромбоемболизмом, што је присут-
но код болесника са пурпуром фулминанс. Нефракционирани хепарин даје се у 
дози од 5-10 јединица/kg/сат у континуираној инфузији. Може се примењивати 
и супкутано нискомолекуларни хепарин. Делотворност других антикоагулантих 
лекова, као што је нискомолекуларни хепариноид, испитује се у рандомизира-
ним студијама фазе II/III. Антитромбин III и рекомбинантни активирани проте-
ин С важни су за опоравак антикогаулантног пута. Активирани рекомбинантни 
фактор VII и антифибринолитички лекови (ε-аминокапронска киселина), делот-
ворни су у лечењу рефракторних крвављења у току ДИК (1-4). 

табела 1. Клиничка стања удружена са ДИК

Стање Узрок

инфекција/септикемија Грам-позитивне и Грам-негативне бактерије, протозое, 
спирохете, вируси и гљивице

траума политраума, опекотине, масна емболија, повреде главе, 
краш-повреда, хипотермија, хипертермија

малигнитет акутна промијелоцитна леукемија, акутна мијелобластна 
или моноцитна леукемија, солидни тумори 
(дисеминовани неуробластом)
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Стање Узрок

стања у акушерству абрупција плаценте, плацента превија, емболија 
амнионском течношћу, токсемија мајке, некротизирајући 
ентероколитис, конгениталне вирусне инфекције

токсичне реакције ујед змије, ујед/убод инсекта

имунолошке реакције хемолизна трансфузијска реакција, одбацивање 
трансплантата

дисфункција органа фулминантни панкреатитис, фулминантни хепатитис

васкуларна стања велике анеуризме, Kasabach-Merritt-ов синдром – 
гигантски хемангиоми

микроангиопатске болести тромботичка тромбоцитопенијска пурпура, хемолитичко-
уремијски синдром

урођене болести дефицит антитромбина III, хомозиготни дефицит протеина Ц

табела 2. Патогенеза ДИК у сепси

Механизми Патофизиологија

повећано стварање тромба првенствено покренуто ткивним фактором /пут 
фактора VIIa

супресија физиолошког
антикоагулантног система
- смањен ниво АТ III

- смањена синтеза

- недовољност инхибиторног 
пута ткивног фактора

резултат повећане потрошње, ослобађања ензима, 
неадекватне синтетске функције јетре, повећане 
пропустљивости крвних судова

резултат повећане потрошње, неадекватне синтетске 
функције јетре, субрегулације тромбомодулина и 
повећане пропустљивости крвних судова

нарушена фибринолиза покренута ослобађањем активатора плазминогена из 
ендотелних ћелија

акт. запаљењског пута покренута активираним коагулационим протеинима 
и смањеном синтезом у систему протеина Ц
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14.1. ИДИОПАТСКИ НИЗАК РАСТ 
– МОГУЋНОСТ ТЕРАПИЈЕ

јован влашки, драган Катанић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

Увод

Раст представља динамички процес и његово праћење даје нам увид како у 
физиолошка тако и у патолошка збивања у организму.

У свакодневном раду далеко се више сусрећемо са ниским растом него са 
проблемом високог раста (1).

идиоПатски низак раст

Дијагноза идиопатског ниског раста (ИНР) први пут је употребљена 1975. 
године.

Идиопатски низак раст представља низак раст непознатог узрока, хетеро-
гене етиопатогенезе и карактерише га нормалан одговор хормона раста у току 
стимулационих тестова (већи од 10 нг/мл или 20 мЈ/л), без других поремећаја, 
са нормалном телесном масом и дужином на рођењу. Дефицит хормона раста 
(ДХР) искључује ИНР.

Скор стандардне девијације (ССД) или Z-сkoр износи < -2,25 (-2 до -3) или 
< 1,2 перцентила. То су између осталог критеријуми за почетак терапије, од-
носно ауксолошки параметри дефиниције ИНР (2,3,4,5).

Сматра се да 60–80% деце чија је ТВ испод -2 СДС припада групи ИНР, али 
која укључује породично низак раст и успорено сазревање (5).

Дете са ниским растом представља дијагностички “пазл”, у коме клинички 
фенотип, ендокринолошке карактеристике и генетски чиниоци могу допринети 
категорисању болесника у специфичне дијагностичке групе. Развој молекуларне 
генетике много је допринео унапређењу дијагностичке ендокринологије (1,4,5 6).

По многим ауторима одређивање нивоа IGF-I и IGFBP-3 није од велике по-
моћи као код ДХР и неосетљивости на хормон раста (NHR). IGF-I може бити 
нормалан или висок и може помоћи у класификацији подгрупа (недостатак 
хормона раста или резистенција) (5,6). 

Генетичка анализа мутације једног гена имала је огроман допринос разуме-
вању физиологије регулације раста.

Описују се следеће мутације гена које се доводе у везу са идиопатски ни-
ским растом:
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SHOX ген1. 
Витамин Д рецептор (VDR) полиморфизам2. 
NPR2 ген3. 

SHOX ген – Званичан назив гена је: „short stature homeobox”. SHOX ген је 
локализован на Xp22.33; Yp11.3. SHOX ген даје инструкције за синтезу протеина. 
SHOX протеини су есенцијални у развоју скелета и одговорни су за око 4 % 
случајева ИНР (6).

VDR ген – званичан назив гена: „витамин Д (1,25 дихидрокси витамин Д3) 
рецептор“. Локализован је на хромозому 12:12q13.12. Може бити одговоран за 
34 % случајева идиопатски ниског раста (6). 

NPR2 ген – званичан назив гена: natriuretic peptid receptor B. Локализован 
је на хромозому 9:9p21-p12. Хетерозиготне мутације овог гена удружене су са 
ИНР - 1:30 особа са ИНР (6,7).

тераПија

хормон раста 

У САД (2003; ФДА) и седам других земаља терапија се спроводи када је ТВ 
испод -2,25 ССД (1,2 перцентила). Распон је од -2 до -3 ССД. Најбољи почетак 
терапије је после 5. године, а најкасније у раном пубертету.

Ауксолошки и психосоцијални аспекти су примарни у одређивању и почет-
ку терапије, а не биохемијски.

Доза је 0,025–0,05–0,07 мг/кг/д.
Праћење теапије ХР (3–6 месеци) подразумева мерење ТВ, ТМ, пубертет-

ског развоја, метаболизма глукозе (HgbA1c), кардиоваскуларни ризик, онкоге-
но дејство, сколиозу, тонзиларну хипертофију, епифизиолизу фемура и др.

Свакако, значајно место у праћењу терапије заузима одеђивање IGF-I и 
IGFBP-3. Повећање IGF-I изнад 2,5 ССД свакако значи да терапију ХР треба 
смањивати.

Терапија ХР је дозно зависна и средњи прираст у ТВ износи 1,3 СДС (око 8 цм). 
Креће се од потпуног терапијског изостанка до највишег – 3 ССД (око 20 цм).

Поједини аутори износе повећање ССД од 1,52 до 1,85 за 4,4 године тера-
пије (6). Породично низак раст има слабији терапијски одговор, за разлику од 
успореног сазревања (2,3,5,9).

Критеријуми за прекидање терапије хормоном раста су коштана старост 
код дечака > 16 година, код девојчица > 14 година, и брзина раста, на годишњем 
нивоу, испод 2 цм или позиција у стандардима раста изнад 10 (Аустралија) или 
више перцентила. Свакако је неопходно узети у обзир задовољство детета, 
односно његове породице (1,5).
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тераПијске алтернативе

IGF-I /рекомбинантни/

Његова примена је индикована код јаке дефицијенције IGF-I, са нормалном 
секрецијом ХР или ХР инсензитивитетом.

Даје се у дози 40–80 µг/кг дневно, подељено у две дозе. Подаци говоре о 
повећању раста од 3,8 до 7,3 цм годишње, са нормализацијом IGFBP-3, супре-
сијом ХР секреције и нормализацијом инсулинске сензитивности.

Нежељења дејства су бројна и најчешће се наводе: хипокалијемија, едем па-
пиле н. оптикуса, парализа н. фацијалиса, повећање ТМ, акромегалична кли-
ничка слика и сл. (5,8).

Комбинација рекомбинантних IGF-I и IGFBP-3 у односу 1:1 s.c. 1 x дневно 
0,5–1 мг/кг (што је доза еквивалентна 100–200 мг/кг IGF-I) (5,8).

инхибитори ароматазе 

Могу бити селективни и неселективни, стероидни (ексеместан) и нестеро-
идни (анастрозол, летрозол). Потпомажу раст инхибишући естрогену продук-
цију. Нису показали јединствени, потврдни, позитивни ефекат. Комбинација 
са ХР раста показаће, у будућности, резултате.

Код девојчица примена и позитивна дејства ових лекова нису потврђени 
због малобројности студија, и они се махом не дају (2).

Поједина истраживања наводе добијање 5,1 цм у ТВ за 18 месеци терапије (2,8).

анаболички стероиди

Оксандролон повећава брзину раста у краћем временском периоду, али 
нема сигнификантних доказа о повећању адултне висине. Треба конролисати 
коштану старост. Постоји ризик од хепатотоксичности.

Такође мале дозе тестостерона доводе до краткотрајног убрзања раста (код ус-
пореног сазревања), али је непромењен или смањен адултни потенцијал за ТВ (5).

агонисти гонадотропина

Новији подаци говоре о сигнификантном порасту адултне ТВ (0,6 СД; 4,2 
цм за 3,5 године терапије) и повећању ССД (8). Већина аутора сматра да ова 
терапија има мање значајне ефекте и да је генерално не треба препоручити. За 
успорени пубертетски развој, психолошке проблеме и повећање густине кос-
тију, заједно са терапијом ХР, у будућности се може узети у обзир (5,8).
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психосоцијална подршка

Низак раст може бити фактор за настанак психосоцијалних проблема (као 
што су: социјална незрелост, инфантилизам, ниско самопоуздање, малтрети-
рање од вршњака и сл). Значај ове терапије је и у томе што адултна висина виша 
за 5 цм смањује суицид за око 9 % (3,5).

бУдУће стУдије

Развијаће се у три области: 
молекуларна генетика, протеомика, фармакогеномика и боље одређи-1. 
вање и мерење осетљивости ХР и IGF-I.
психосоцијални аспекти и отвореност студија и истраживања и2. 
трећа област одговориће на питања фармакотерапије, као што је нпр. 3. 
комбинација ХР, GHRH, инхибитора ароматазе или IGF-I.

У овом делу сматрамо да треба поново указати на значај епигенетике, која 
не представља новину, јер је на њу указано још 1942, али у последње време 
везује се и за овај ентитет (5)

закљУчак

На основу досадашњих клиничких искустава других аутора, а делом и на-
ших, које у овом раду нисмо изнели, препоручујемо терапију ИНР хормоном 
раста, уз досадашње мере опреза и изнетих ауксолошких и биохемијских пара-
метара. Поглед у будућност је гарантовано оптимистичан са, вероватно, мул-
титерапијским приступом.

Значајно је напоменути да 1 цм кошта 10.000–20.000 $, али је бенефит у бу-
дућности непознат, како за појединца тако и за друштво у целини (5).
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14.2. АДОЛЕСЦЕНТНИ ПОЛИЦИСТИЧНИ 
ОВАРИЈАЛНИ СИНДРОМ

Саша Живић
Клиника за дечје интерне болести, Клинички центар Ниш

Полицистични оваријални синдром (ПЦОС) подразумева стање хрони-
чне хиперандрогенемије и ановулације, онда када су други узроци искључени 
(КАХ, хиперпролактинемија, адренални или оваријални тумори). Ово је синд-
ром варијабилне удружености менструалних ирегуларности, хирзутизма и 
гојазности: око 66% има менструалне ирегуларности по типу ановулације, око 
66% има хирзутизам или еквиваленте хирзутизма и око 50% је гојазно. Само 
33% њих има потпуну клиничку слику! 

етиологија

Бројни генетски фактори, али и они околине, имају утицај на развој овог 
синдрома.

наслеђе

Око 50% сестара адолесценткиња са ПЦОС има хиперандрогенемију, са 
или без ановулације, што сугерише могући аутозомно доминантни начин 
наслеђивања. Настанак ПЦОС највероватније је у вези са CYP 17 генима и ге-
нима инсулинског рецептора. CYP 17 детерминишу активност текалног ензима 
цитохрома Р450с17 који има 17α-хидроксилазну и 17,20-лиазну активност. Генетске 
абнормалности у стероидогенези погађају примарно гонаде (тека ћелије), али и 
надбубрег. Акција инсулина је посредована тирозин киназном активношћу ин-
сулинских рецептора. 

Основна генетска абнормалност, када су у питању обе групе гена, веро-
ватно је у вези мутације ензима серин-киназе што условљава повећану серин 
фосфорилацију. Ово условљава фосфорилацију ензима цитохрома Р450с17 и 
повећану активност 17α-хидроксилазе и 17,20-лиазе уз консекутивну хиперан-
дрогенемију (1). Такође, ово инхибира активност тирозин киназе инсулинских 
рецептора, што доводи до прекида метаболичких ефеката инсулина и настанка 
инсулинске резистенције.
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фактори околине

Гојазност је главни пермисивни фактор настанка и одржавања овог синд-
рома. Вишак телесне масе праћен инсулинском резистенцијом доводи до по-
већане продукције андрогена. Инсулин преко сопствених рецептора на тека 
ћелијама, путевима који се разликују од оних метаболичких, има директан 
стимулативни ефект на Р450с17 ензиме, додатно делује и синергистички са LH 
у стимулацији тека ћелија да синтетишу андрогене, понашајући се као „ко-го-
надотропин“ а такође и инхибира продукцију SHBG у јетри и тиме увећава 
биоавиабилност андрогена (2). 

Интраутерина ретардација раста у правилу носи ризик за инсулинску ре-
зистенцију, хиперинсулинемију, тип 2 дијабетеса, оваријалну хиперандроге-
немију и ановулацију – значајан број адолесценкиња са ПЦОС управо се ре-
грутује у групи деце која су се родила мала за датум (3). 

Патогенеза

Оваријална хиперандрогенемија је последица аутохтоне – „интризинг“ по-
већане активности тека ћелија (4). Доказано је да у оваријалним тека ћелијама 
оболелих активност ензима 17β-хидроксистероид дехидрогеназе, који анд-
ростендион преференцијално преводи у тестостерон, неколико пута већа од оне 
у јајницима здравих. Дакако, оваријална хиперандрогенемија је и гонадотропин 
зависна – терапија полним стероидима негативном повратном спрегом супри-
мира гонадотропине, примарно LH, што промптно нормализује ниво андроге-
на у крви. LH регулише андрогену синтезу у тека ћелијама а FSH продукцију 
естрогена у гранулоза ћелијама – када год је LH релативно већи од FSH, јајници 
преференцијално стварају андрогене. Што већи нивои LH то је вероватнији 
ризик од ановулације (5). Иако неспорно гонадотропин зависна хиперандро-
генемија у ПЦОС је иницијално условљена интризинг дефектом тека ћелија и 
подстакнута хиперинсулинемијом и инсулинском резистенцијом.

клиничка слика

ПЦОС карактерише широки и често непредвидљиви спектар поремећаја 
нормалног менструалног циклуса и манифестације хиперандрогенемије на 
кожи, ређе на другим ткивима (6). Симптоми обично почну око менархе, мада 
се еквивалентом ПЦОС сматра и појава прематурне пубархе у првој деценији 
живота. Ирегуларности менструалног циклуса могу се манифестовати било по 
типу дисфункционалних крварења, било као олиго- или аменореја. Хирзутизам 
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подразумева присуство терминалних длака у андроген зависним зонама тела. 
Хирзутизам ваља разликовати од хипертрихозе (маљавости). Није свака хипе-
рандрогенемична адолесценкиња са ПЦОС облигатно и хирзутна – постоји раз-
личита осетљивост рецептора пилосебацеалног апарата на андрогене. У неких 
постоји веома мала осетљивост рецептора - зато се и хирзутизам јавља у ПЦОС 
са учесталошћу од око 66% а не 100%. Аналогно, некада и оне са нормалном кон-
центрацијом циркулишућих андрогена могу бити хирзутне - овај се ентитет оз-
начава идиопатским хирзутизмом. Еквивалентом хирзутизма сматра се појава 
акни или других знакова себореје, каква је појава интензивног машћења косе 
са алопецијом. Акне се у ПЦОС јављају са мањом инциденцом од хирзутизма. 
Ретко, у случајевима екстремне хиперандрогенемије јављају се и други знаци: 
хипотрофија дојки, хипертрофија клиториса, типична мушка гојазност и дефи-
нисање мушког хабитуса, дубока боја гласа...

дијагноза

Тренутно важећа Ротердам декларација за дијагнозу ПЦОС (7) упућује да је за 
дијагнозу ПЦОС неопходно да буду испуњена два од следећа три критеријума:

ановулација (аменореја, олигоменореја, дисфункционална крварења, 10. 
инфертилитет),
клинички и/или биохемијски знаци хиперандрогенемије (хирзутизам, 11. 
акне, алопеција и/или повећање слободног тестостерона или LH од-
носно LH / FSH односа) и 
ултразвучна верификација полицистичног оваријума, и све то тек онда 12. 
када су други узроци хиперандрогенемије искључени.

Ановулацију је могуће детектовати мерењем нивоа прогестерона у средини 
лутеалне фазе циклуса (мањи од 30нмол/л у 21. дану). Повећан је онај тестостерон 
изнад 90нг/дл а слободни изнад 10пг/мл. Бољи маркер је слободни тестостерон 
- његово повећање се открива у ПЦОС два пута чешће од оног тестостерона. У 
90% оболелих постоји хиперсекреција LH, у 75% инверзни однос FSH / LH. Ул-
тразвучним прегледом открива се задебљање тунике и повећање строме са увећа-
ним волуменом јајника преко 10цм3 (8). У волуминозном оваријуму детектује се 
10 или више фоликула промера 2-18мм. Серумске вредности “анти-Милеровог 
хормона“, које строго корелишу са бројем малих антралних фоликула, могу бити 
добар сурогат или корисна допуна абдоминалном ултразвуку. Мада очигледно 
екстремно важна у патогенези, инсулинска резистенција није дијагностички кри-
теријум (чак ни интегрални део његове дефиниције), јер се тешко лабораторијски 
доказује и нумерички квантификује. Користан у дететкцији хиперинсулинемије 
може бити ХОМА индекс.
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тераПија

Терапеутске комбинације су многобројне и морају да буду опредељене у од-
носу на предоминантну симптоматологију, узраст, очекивања која имају и па-
цијент и лекар (9). Постоје четри основна терапијска циља: лечити хирзутизам и 
његове еквиваленте, лечити ановулацију, редуковати инсулинску резитенцију и 
могуће метаболичке секвеле те редуковати ризик од карцином ендометријума.

лечење хирзутизма и његових еквивалената

Овакво лечење има за циљ да прекине стимулацију и трансфер велуса у 
терминалне андрогене длаке на три основна начина: обарајући продукцију 
андрогена, блокирајући андрогене рецепторе и/или смањујући активност 
5α-редуктазе (10). Овакав ефекте остварују орални контрацептиви, антиан-
дрогени и GnRH агонисти.

лечење ановулације

Спроводи се кломифен-цитратом и метформином. Обезитет може компро-
митовати успех било којег фармаколошког начина лечења, тако да губитак у 
телесној маси остаје принципални начин покушаја индукције фертилности.

лечење инсулинске резистенције и метаболичких секвела

Редукција телесне масе - остаје доказано најбољи начин уклањања инсу-
линске резистенције и поправљања инсулинске сензитивности, успешнији чак 
и од метформина у редукцији прогресије ка дијабетесу типа 2. Губитак телесне 
масе од само 10% може унапредити менструалне циклусе чак у 80-90%.
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14.3. ХИПЕРЛИПОПРОТЕИНЕМИЈЕ

Силвија Сајић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Увод

Последњих деценија много се говори о значају липида за настанак и развој 
кардиоваскуларних болести (КВБ). Утврђено је да се прве промене у зиду крв-
них судова јављају већ у првој деценији живота, а да се даља прогесија, од масне 
пруге до нестабилног плака и његове руптуре, одвија током животног века. 

основне чињенице о метаболизмУ лиПоПротеина

Липопротеини су комплексна једињења неопходна за транспорт липида у 
организму. Састоје се од хидрофобног језгра (триглицериди и естри холестеро-
ла) и омотача (апопротеини, фосфолипиди и слободан холестерол). Липопро-
теини су класификовани у пет основних класа: хиломикрони, липопопротеини 
врло мале густине (VLDL), липопротеини интермедијарне густине (IDL), ли-
попротеини мале густине (LDL) и липопротеини велике густине (HDL).

Хиломикрони су главни преносиоци триглицерида и холестерола из хране. 
VLDL честице су преносиоци ендогених триглицерида, IDL и LDL су преносио-
ци ендогених холестеролских естара. LDL су главни преносиоци холестерола ка 
периферним ткивима и најбогатији су холестеролом, склоне су модификацијама 
и врло су атерогене. HDL су главни преносиоци холестеролских естара и фосфо-
липида од периферних ткива ка јетри и зато се сматрају заштитним липопроте-
инима. HDL штити LDL од оксидације, и смањује ризик од атерогенезе.

Аполипопротеини А се налазе превасходно у саставу HDL. Нивои HDL хо-
лестерола у плазми и Apo А су у негативној корелацији са ризиком за КВБ. Аpo 
B је главни аполипопротеин у VLDL, IDL, и LDL честицама. Пораст нивоа LDL 
у плазми и Аpо B су фактори ризика за атеросклерозу (1, 2).

хиПерлиПоПротеинемије

Поремећаји у метаболизму липида који доводе до повећања неке од фрак-
ција липида и липопротеина, или поремећаја њиховог односа у плазми, нази-
вају се хиперлипопротеинемије (HLP). Деле се на примарне и секундарне. 
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Код деце старије од 2 године предлаже се одређивање липидних фракција 
уколико у породици постоји неки од генетских поремећаја липида и КВБ ро-
дитеља пре 55. године (2,3). Ризик за рану атеросклерозу повећава: гојазност, 
метаболички синдром, дијабетес мелитус, хипертензија, пушење (4,5), а тaкoђе 
и нефротски синдром, трансплантација органа, SLE (6). Према најновијим пре-
порукама (2,3), HLP у дечјем узрасту се карактерише следећим вредностима: 
укупни холестерол већи од 5,18 ммол/л, LDL холестерол већи од 3,36 ммол/л, 
HDL холетерол нижи од 1,0 ммол/л, триглицериди већи од 1,7 ммол/л у адолес-
цената, и већи од 1,47 ммол/л у млађе деце.

Најчешће се користи подела HLP по Фредриксону, у пет фенотипова.
Фамилијарна хиперхолестеролемија (FH), тип IIa настаје услед преко 150 

различитих мутација LDL рецептора које се наслеђују аутозомно кодоминант-
но. Инциденција хетерозигота је 1 на 200-500, а хомозигота 1 на милион. Ниво 
укупног холестерола у хетерозигота је 7-13 ммол/л , док је у хомозигота изнад 13 
ммол/л. FH хетерозиготи развијају рану озбиљну атероскреозу и КВБ у периоду 
од 30-50 године живота. Јављају се и тетивни, туберозни ксантоми и ксантелазме 
на очним капцима. Код хомозигота за FH, се већ у детињству јављају ксантоми и 
васкуларне болести, но, срећом, овај облик FH је изузетно редак (1).

Фамилијарна хипертриглицеридемија (тип IV) је аутозомно доминантан по-
ремеаћај. Триглицериди у плазми наште износе 2,3-8,5 ммол/л и удружен је по-
раст VLDL холестерола и понекад хиломикрона. Постоји мањи ризик за КВБ.

Фамилијарни дефицит липопротеинске липазе (тип I, V), је изузетно ре-
дак аутозомно рецесивни поремећај узрокован одсуством или дефектом ли-
попротеинске липазе или дефицитом њеног кофактора Аpo C. Долази до ма-
сивне акумулације хиломикрона у плазми и хипертриглицеридмије преко 11,3 
ммол/л. У деце се јављају понављани атаци панкреатитиса, хепатоспленоме-
галија, еруптивни ксантоми, липемија ретиналис, као и инфилтрација костне 
сржи пенастим ћелијама. Атеросклероза, међутим, није убрзана. Клиничке и 
лабораторијске манифестације се драматично губе чим се пацијент стави на 
дијету без масти. У атацима панкреатитиса, поред максималне рестрикције 
масти (испод 1 гр дневно), ради се липидна афаереза. 

Фамилијарна комбинована хиперлипидемија (FCHL), тип IIb је врло честа 
(3-5 на 1000), наслеђује се аутозомно доминантно. Вредности триглицeрида су 
2,8-8,5 ммол/л, док је укупан холестерол 6,5-13,0 ммол/л. 

Секундарни узроци HPL су: дијабетес мелитус тип 1 и тип 2, гојазност, 
метаболички синдром, хипотиреоидизам, нефротски синдром, хронична бу-
брежна инсуфицијенција, гликогенозе, као и употреба лекова типа кортикос-
тероида, контрацептива, л-аспарагиназе , алкохола (2,3,6).
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тераПија хиПерлиПоПротеинемије код деце

Према препорукама (2), неопходно је применити нефармаколошке мере већ 
од најранијег детињства. Уколико код деце старије од 2 године постоји и даље 
HPL, хигјенско-дијететске мере су нешто строжије. Инсистира се на промени 
животног стила, уз свакодневну физичку активност, препоручује се строжија 
дијета, са рестрикцијом егзогених масти, а водећи рачуна о довољном кало-
ријском уносу, који треба да обезбеди правилан раст и развој детета, уз додатак 
липосолубилних витамина . Препоручује се да укупне масти буду испод 30% 
дневног калоријског уноса, засићене МК испод 10%, полинезасићене МК испод 
10%, а мононезасићене 10-15%, холестерол испод 300 мг дневно, биљни стеро-
ли 2 гр на дан, солубилна влакна 20-30 гр на дан.

Уколико строжије дијететске мере не дају успеха, данас све више студија 
говори о примени медикаментне терапије код деце са HPL. Најбезбедније су 
смоле које везују жучне киселине и оне се користе већ више од 3 деценије (хо-
лестирамин, колестипол). Нежељена дејства су хипертриглицеридемија, ма-
лапсорпција липосолубилних витамина и микроелемената. Гастоинтестиналне 
тегобе (опстипација, надимање и флатуленција) их чине неподобним за при-
мену код деце.

Употреба блокатора HMG-CоА редуктазе, односно статина, се помиње у 
све већем броју педијатријских студија, посебно у деце са FH и FCHL. Недо-
вољно је података о дугорочној, сигурној примени ових лекова. Опрез код ду-
готрајне примене статина у педијатрији, налаже неопходност холестерола за 
синтезу стероида и сексуалних хормона, те утицај на линеарни раст и полни 
развој. У већини студија се не препоручује употреба статина пре 10. године. 
Води се рачуна и о могућем тератогеном ефекту статина, те се не препоручује 
њихова употреба у трудноћи. Позната су нежељена дејства статина на пораст 
ензима јетре, CPK, појаву рабдомиолизе, миоглобинурије. Токсичност статина 
се повећава уколико се комбинују са фибратима, ниацином, макролидима и 
циклоспорином.

закљУчак

Већина студија у педијатрији, објављених током 10 година, указује на потре-
бу скрининга липидских поремећаја, већ у деце старије од 2 године. Основа је 
примена превентивних мера усвајанја здравог стила живота, а примена лекова 
долази у обзир после 10. године (6,7).
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14.4. КОРЕЛАЦИЈА ГЕНОТИП - ФЕНОТИП 
У НЕКЛАСИЧНОЈ КОНГЕНИТАЛНОЈ 
АДРЕНАЛНОЈ ХИПЕРПЛАЗИЈИ ЗБОГ МАЊКА 
21-ХИДРОКСИЛАЗЕ

веселин Шкрабић
Клиника за педијатрију, Клинички болнички центар Сплит,
Сплит, Република Хрватска

Конгенитална адренална хиперплазија (КАХ) је скупина насљедних 
аутосомно-рецесивних болести у којих је у кори надбубрежних жлијезда 
поремећена синтеза кортизола. У више од 95% болесника ради се о поремећају 
функције ензима 21- хидроксилазе (21-OH). 

Према клиничкој слици разликују се три облика КАХ: 1. губиоци соли, 2. 
једноставна вирилизирајућа форма и 3. некласични облик (НККАХ). Губиоци 
сол и једноставна вирилизирајућа форма сврставају се у класичне облике 
болести (1).

НККАХ представља најблажи облик мањка 21-хидроксилазе, у којем је 
очувано 20-60% функције ензима 21-OH. Кортизол и алдостерон се у ових бо-
лесника стварају у нормалним количинама, али на рачун прекомјерне синтезе 
адреналних андрогена који одређују клиничку слику. Женска се ђеца рађају с 
уредним споловилом, ријеђе налазимо клиторомегалију, у ђетињству се у оба 
спола може очитовати убрзаним растом и коштаним дозријевањем те појавом 
лажног преурањеног пубертета. У ђевојака и одраслих жена могу се јавити 
акне, хирзутизам, поремећаји менструалног циклуса (олигоменореја, амено-
реја, ановулацијски циклуси, синдром полицистичних јајника), неплодност и 
андрогена алопеција. Већина мушкараца с НККАХ-ом откривеном након пу-
бертета нема никаквих симптома, а рјеђе се могу презентирати акнама, олигос-
пермијом, инфертилитетом или смањеним растом (2). 

Учесталост спонтаних трудноћа у жена с НККАХ може бити смањена, уз 
примјену адекватне терапије фертилитет је углавном задовољавајући. Функција 
гонада у мушкараца мање је поремећена па је већина мушкараца плодна (2, 3).

Не само мушкарци, већ и дио жена с НККАХ могу бити без икаквих симптома 
успркос повишеним разинама андрогена («асимптоматски» или «криптични» 
облик болести). Ови се болесници углавном открију испитивањем чланова 
обитељи у којој се родило дијете с КАХ. Ипак, највећи број болесника у којих 
се постави дијагноза НККАХ, у неком животном раздобљу развије један или 
више симптома који су посљедица прекомјерне секреције андрогена.
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Инциденција НККАХ у опћој популацији процјењује се на око 0.1% - 1%. 
Учесталост хетерозиготних носиоца мутације гена CYP21A2 у популацији бије-
ле расе је око 7% (2). 

Учесталост НККАХ у жена с хирзутизмом се креће у распону од 1.6% до 
33%, овисно о етничкој припадности и критеријима избора испитаника (4). У 
жена с НККАХ акне су само један од симптома андрогене хиперсекреције, рије-
тко и једини видљиви знак. Међу болесницама с акнама чешће се нађу здрави 
хетерозиготи, односно носиоци једне мутације на CYP21A2 гену. Међутим у 
мушких болесника с НККАХ једини уочљиви симптом хиперсекреције андро-
гена могу бити акне или андрогена алопеција. 

Учесталост НККАХ у ђеце с прематурним адренарцхама разликује се у 
појединим студијама, и креће у распону од 3.8 – 30% (5). 

Лабораторијски су базалне разине 17-OHP у болесника с НККАХ неријетко 
на горњој граници нормале или тек нешто изнад ње. Дијагноза болести поста-
вља се мјерењем концентрација 17-OHP базално и 60 минута након интравен-
ске стимулације с ACTH и њиховим уношењем у номограм на основу чега је 
могуће разликовати здраве хомозиготе, хетерозиготе и болеснике с различи-
тим облицима КАХ (6). 

Ген који кодира ензим 21-хидроксилазу (CYP21A2) смјештен је на крат-
ком краку 6. кромосома. У близини функционалног гена CYP21A2 налази се 
нефункционални псеудоген CYP21A1P. Гени CYP21A2 i CYP21A1P у великој 
мјери су хомологни; састоје се од 10 егзона и 9 интрона и подударају се у 98% 
нуклеотидних секвенци у егзонима и 96% нуклеотидних секвенци у интрони-
ма. Највећи број мутација које узрокују мањак 21-OH настају као резултат ре-
комбинације између гена CYP21A2 и псеудогена CYP21A1P. 

Око 75% поремећаја у синтези ензима 21-OH посљедица уношења мута-
ција из псеудогена CYP21A1P генском конверзијом док је око 20% мутација 
представљају делеције одсјечка ДНА које обухваћају подручје између егзона 3 
и егзона 8 гена CYP21A2. Око 5 - 10% захваћених гена носи ријетке мутације, 
које нису резултат интеракције с псеудогеном (7). До данас је описано више од 
100 различитих мутација гена CYP21A2 (2). 

Због положаја CYP21A2 гена унутар сустава ХЛА постоји повезаност 
одређених мутација гена CYP21A2 и специфичних комбинација хаплотипова 
ХЛА, а браћа и сестре обољели од КАХ-е готово су увијек ХЛА подударни.

Обзиром на разину ензимске активности, мутације се дијеле на «тешке», које 
потпуно блокирају ензимску активност, «умјерено тешке» у којих је одржано 1-2% 
ензимске активности те «благе» мутације у којих је очувано 20-60% нормалне 
ензимске активности. Обзиром да се ради о аутосомно-рецесивној болести, 
болесници на својим алелима могу носити двије исте мутације, но већином су 
«сложени хетерозиготи» који носе двије различите мутације CYP21A2 гена. 
Клиничка слика, односно облик болести овисе о тежини мутација, а у «сложених 
хетерозигота» у правилу одговара блажој од двије мутације (8).
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Прва «блага» мутација карактеристична за НККАХ на егзону 7 (V281L) ве-
зана је уз хаплотип HLA -B14, -DR1. Након тога су описане још три «благе» му-
тације које су најчешће везане уз фенотип некласичног облика болести: P30L 
на егзону 1, R339H на егзону 8 и P453S на егзону 10. 

Болесници с НККАХ, дакле, носе или двије «благе» мутације или једну «бла-
гу» мутацију у комбинацији с «тешком» или «умјерено тешком» мутацијом. 
Обољели од НККАХ у опћој популацији најчешће су «сложени хетерозиготи», 
при чему 60 – 70% болесника носи једну «благу» мутацију у комбинацији с 
«умјерено тешком» или «тешком» мутацијом. Најчешћа појединачна мутација 
у болесника с НККАХ у већини до сада проведених студија је V281L (8). 

У малог броја болесника у којих је клинички и на основу резултата хормон-
ских претрага била постављена дијагноза НККАХ нису нађене мутације гена 
CYP21A2. Такви резултати могу указивати на постојање још неоткривених мута-
ција гена CYP21A2, али и на кориштење «преблагих» биокемијских критерија при 
постављању дијагнозе НККАХ, чиме се можда прецјењује учесталост НККАХ. 

Иако постоји добра корелација генотипа и фенотипа у више од 90% болесни-
ка, описани су болесници чији је генотип одговарао класичном облику КАХ, док 
су клиничка слика и резултати хормонских претрага одговарали некласичном об-
лику болести, те болесници с мутацијама карактеристичним за НККАХ у којих је 
клиничка слика одговарала класичном облику болести без губитка соли (8). 

Испитивањем чланова обитељи болесника с класичним обликом КАХ, от-
кривена је обитељ у којој брат болесника, оба родитеља и очева мајка болују од 
НККАХ. Ово је први опис обитељи у којој су 5 чланова у 3 узастопне генерације 
болесници с КАХ. Клиничка слика у пропоситуса одговара „једноставном вири-
лизирајућем“ облику болести, унаточ томе што његове концентрације хормона 
одговарају НККАХ и што на једном алелу носи „благу“ мутацију P30L (9).

У неких болесника несклад генотипа и фенотипа објашњава се додатним 
мутацијама у промоторској регији гена CYP21A2 у комбинацији с P30L мута-
цијом, које узрокују тежу клиничку слику. 

Такођер није потпуно јасно зашто дио обољелих од НККАХ с доказаним 
мутацијама гена CYP21A2 и повишеним разинама андрогена нема никаквих 
клиничких симптома („асимптоматске“ форме). Утјецај модификацијских гена, 
разлике у периферном метаболизму андрогена и броју андрогених рецептора, 
метаболизму 17-OHP у надбубрежним жлијездама и екстраадреналном ткиву, 
индивидуалним потребама за кортизолом, као и различита периферна осјетљи-
вост на ђеловање андрогена нека су од могућих објашњења. 

Учесталост хетерозиготних носиоца „умјерено тешких“ и „тешких“ мута-
ција у опћој популацији је 1:60. Ризик за рађање ђетета с НККАХ је пуно већи, 
обзиром на већу учесталост хетерозиготних носиоца „благе“ мутације у опћој 
популацији (10). Спознаје наглашавају потребу анализе мутација у обољелих 
од НККАХ и нужност генетског савјетовања, обзиром на данашње могућности 
пренаталне дијагностике и терапије.
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15.1. НОВИНЕ И ЕТИЧКЕ ДИЛЕМЕ У 
ПЕДИЈАТРИЈСКОЈ РЕАНИМАЦИЈИ

александра брегун-дороњски
Институт за здравствему заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

Кардиопулмонална реанимација (Cardiopulmonary resuscitation, CPR ) је 
низ поступака чијим се спровођењем повећава вероватноћа за преживљавање 
након срчаног застоја (1). Оптимални приступ CPR може бити различит што 
зависи од:

Особе која врши CPR , односно спасиоца•	
Особе којој се указује CPR, односно жртве •	
Средстава која стоје на располагању.•	

основи изазов - КаКо СпровеСти рану и ефеКтивну CPR – ос-
таје исти. Препознавање срчаног застоја и моментална акција спасиоца пред-
стављају и даље приоритетне радње препоручене у досадашњим водичима 
CPR. Америчко кардиолошко удружење (American Нeart Association), Аме-
ричка Педијатријска Академија (American Academy of Pediatrics) и експерти 
из Међународног заједничког комитета за реанимацију – група за педијатрију 
(ILCOR Pediatric Task Force - International Liaison Committee on Resuscitation – 
Pediatric Task Force ) су 2010. године на основу ревизије препорука и ставова 
о реанимацији из 2005. и нових података добијених анализом студија које су 
давале податке о резултатима реанимације пацијената, дали нове смернице за 
основну и напредну реанимацију у педијатрији са посебним смерницама за ре-
анимацију новорођенчади (Basic and Advanced Pediatric Life Support; Neonatal 
Resuscitation) (2,3,4).

основна Педијатријска реанимација 
(BAsIc PAeDIATRIc LIfe suPPORT)

Препознавање и процена срчаног застоја (Cardiac arrest):
За утврђивање постојања срчаног застоја •	 не треба утрошити више од 10 
секунди.
Присуство односно одсуство пулса није поуздани показатељ срчаног застоја•	
Остали показатељи срчаног застоја су нереактивност (неодазивање; одсу-•	
ство свести), дахтање (а не нормално дисање) и одсуство знакова живота.
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Поступак у случају одсуства свести (Collapse):
Осигурати безбедност спасиоца (спасилаца) и оболелог детета на месту •	
догађаја
Први поступак у процени је утврђивање реактивности детета•	
Ако се утврди да дете не реагује, спровести поступак за ослобађање ди-•	
сајних путева (забацивање главе и подизање браде)
Проверити дисање – гледањем, слушањем и пипањем током 10 секунди. •	
Запамтити да дахтање није дисање
Проверити пулс током 10 секунди (само здравствени радници) и започети •	
кардиопулмоналну реанимацију у случају постојања срчаног застоја
Спољашња масажа срца треба да се почне пре него што се ураде 2 удаха •	
у пацијента
Ако је присутан само 1 спасилац, позив за помоћ упућује након 2 минута •	
реанимације
Ако постоји спољашњи аутоматски дефибрилатор (automated external •	
defibrillator - AED) треба њиме стимулисати ритам (још о овоме у даљем тексту).

Однос вентилације и притиска на грудни кош (вентилација: спољашња маса-
жа срца - compression:ventilation ratio) у основној педијатријској реанимацији:

Здравствени радник или аматер спроводи 30 компресија којима следе 2 •	
вентилације ( ако реанимацију изоди једна особа).
Ако постоје 2 особе које спроводе реанимацију, једна особа врши споља-•	
шњу масажу а друга вентилацију; оне се мењају на свака 2 минута; заме-
на треба да траје мање од 5 секунди.
За спасиоце који не желе или неће да вентилирају уста-на уста, препору-•	
чује се да врше макар само спољашњу масажу срца.

Спољашња масажа срца (Chest compression technique):
За одојчад се користи техника притиском два прста на грудну кост (ако је •	
присутан само један спасилац и обухват грудног коша шакама уз притисак 
палчевима на грудну кост (ако су присутни 2 или више спасилаца).
За децу старију од одојачког узраста користи се техника притиска дланом •	
(длановима) на грудну кост.
Треба постићи притисак који је величине најмање 1/3 антеро-постериор-•	
ног дијаметра за сву децу и то на доњој половини стернума (тј. Око 4 cm 
код одојчади и 5 cm код деце старије од одојачког узраста).
„PUSH HARD-PUSH FAST“ – притискај снажно- притискај брзо, учеста-•	
лошћу од најмање 100 у минути.
Мора се дозволити потпуни повратак грудног коша на стање пре прити-•	
ска, а пре поновног притискања.
Прекиди морају бити мањи од 5 секунди да би се смањило време без про-•	
тока крви.
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Вентилација – фреквенца вентилације (ventilatory rates):
По успостављању спонтане циркулације (return of spontaneous circulation •	
-ROSC), и престанку кариопумоналне реанимације, треба наставити 
вентилацију са циљем да се постигне 12 (за старије од 8 година) и 20 (за 
узраст од 1 до 8 година) удаха у минути.

Аутоматски спољашњи дефибрилатори (AUTOMATED EXTERNAL DEFI-
BRILLATORS - AED):

Могу се употребљавати за децу узраста 1 године и старије•	
AED треба да поседују опцију препознавања аритмија у деце (да би се •	
избегло давање шока у неодговарајуће време
За децу узраста 1- 8 година треба употребљавати лопате (спољашње елек-•	
троде) педијатријске величине уз одговрајући педијатријски софтвер који 
одговарајуће смањује аутпут апарата на 50 до 75 J (што је и препоручено 
за децу узраста 1-8 година).
Ако подешавање апарата није могуће или апарат не може да смањи снагу •	
електричног шока, може се употребити AED за одрасле и за децу од 1 
године и старије
Код деце млађе од 1 године учесталост поремећаја срчаног ритма који •	
се могу лечити само електроконверзијом је веома мала ( изузев за оне 
који болују од срчаних обољења); у тим случајима о употреби AED тре-
ба размислити (одмерити корист, употребити боље онај са могућношћу 
смањења аутпута снаге стујног шока). 

Страно тело у дисајним путевима
Нема већих промена у препорукама у односу на препоруке из 2005. године•	
Код одојчади НИКАДА не радити Хајмлихов захват•	
Након примењеног Хајмлиховог захвата код деце старије од 1 године, •	
увек извршити лекарски преглед ( ради констатације евентуалних по-
вреда трбушних органа). 

наПредна Педијатријска реанимација / 
ПостУПак од стране здравствених радника

Поступак у случају губитка свести (COLLAPSE):
Провера пулса (ако се спроводи) не треба да траје дуже од 10 секунди•	
Пулс треба проверавати – пипати на брахијалној (за одојчад), брахијал-•	
ној и феморалној ( за одојчад и децу) и каротидној ( за децу) артерији.
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Разлике између неонаталне реанимације и реанимације у одојачком добу:
Новорођенчад којој треба пружити CPR на неонатолошком одељењу или у •	
Неонаталној интензивној јединици (НИЈ) треба третирати исто као и но-
ворођенчад у порођајној сали (тј. 3:1 однос компресије и вентилације)
Новорођенчад која се реанимирају у другој околини – хитном пријему, •	
Педијатријској интензивној јединици (ПИЈ),или која су у прехоспитал-
ном амбијенту, реанимирају се као одојчад 30:2 однос компресије и вен-
тилације (за не-интубиране).

Однос компресије и вентилације у педијатријској реанимацији (за здравс-
твене раднике)

Лаик / здравствени радник изводи 30 компресија иза којих следе 2 венти-•	
лације (ако постоји 1 спасилац)
Ако постоји још један спасилац, први изводи компресију а други венти-•	
лацију. Измена улога дешава се сваких 2 минута, а смена не би требало да 
траје дуже од 5 секунди.
Спасиоци који не могу или не желе да изводе вентилацију уста-на-уста, •	
треба макар да изводе компресије грудног коша

Интубиран пацијент
Након интубације, учесталост компресија треба да буде најмање између •	
100 и 120 у минути са 8-10 асинхроних вентилационих удаха.

Концентрација кисеоника у педијатријској реанимацији
Вентилација се врши са 100% кисеоником током активне CPR•	
Када се након реанимације поврати спонтана циркулација, концентра-•	
ција кисеоника треба да се опрезно титрира и снижава до најмање кон-
центрације са којом је могуће постићи SpO2 (сатурацију кисеоником ме-
рену пулсним оксиметром) између 94% и 98%.

Употреба ендотрахеалним тубуса са кафом или без кафа (CUFFED VERSUS 
UNCUFFED ETT)

Одојчад и деца могу бити интубирани ендотрахеалним тубусом са ка-•	
фом; новорођенчад не треба интубирати оваквим тубусима
Индикација за употребу ових тубуса ван неонаталног узраста је код па-•	
цијената млађих од 8 година и лошом плућном комплијансом и високим 
отпором ваздуха; или када постоји велики губитак ваздуха (air leak) из 
глотиса.
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Препоручена величина ендотрахеалног тубуса

без „кафа“ са „кафом“

Новорођенчад
(превремено рођена)

гестацијска старост у недељама : 10 
(2,0 ; 2,5; 3,0)

не употребљава се

Новорођенчад (рочна) 3,5 не употребљава се

Одојчад 3,5 до 4,0 3,0 до 3,5

Мала деца (1-2 године) 4,0 до 4,5 3,5 до 4,0

Деца (преко 2 године) године : 4 +4 године : 4 + 3,5

Дефибрилација:
Пацијенти са вентрикуларном фибрилацијом (ВФ) и вентрикуларном •	
тахикардијом без пулса (ВТ) треба да се дефибрилирају
Дозе педијатријске дефибрилације треба да износе 4 J/kg за први шок, и •	
за сваки наредни, а између 1-2 минута спроводи се CPR
Бифазични дефибрилатори се препоручују јер се након њихове примене •	
ређе јавља пост шокна миокардна дисфункција
Адреналин треба давати након 3 шока и сваког другог наредног•	
Амиодарон треба дати након 3 и 5-ог шока уз Адреналин•	
Лопате за дефибрилацију треба поставити или антеролатерално ( 1 на •	
десну и 1 на леву аксилу) или антеропостериорно (1 на грудни кош спре-
да и 1 назад на леву скапулу)
Искључити и кориговати поступцима све на слово •	 х (хипоксија, хипо-
волемија, хипо/хипер калијемија, хипотермија, хипогликемија) и све на 
слово т (тензиони пнеумоторакс, токсични и терапеутски поремећаји, 
тампонада срца, тромбоемболије – коронарне или пулмоналне).

Употреба AED у одојчади и деце
AED се може користити код деце узраста 1-8 година, и то онај који препо-•	
знаје педијатријске поремећаје срчаног ритма који се могу лечити шоком. 
Идеално би било да се може употребити AED са педијатријским умањи-
вачем снаге. Умањивач има за задатак да умањи дозу потребну деци уз-
раста 1-8 година (тј. на 50 J do 75 J).
За одојчад са ВФ и без пулсное ВТ, оптимална доза за дефибрилацију није •	
утврђена.

Интраваскуларни / интраосеални приступ
Узорци костне сржи могу се користити за одређивање крвне групе и ин-•	
терреакције, хемијске анализе и одређивање гасова у крви
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етички асПекти кардиоПУлмоналне реанимације У деце

Поступци пре, за време и након CRP у дечијем узрасту не разликују се по ос-
новним етичким принципима од свих других медицинских поступака. Они се 
разликују по легислативи појединих држава ( или региона унутар држава). Током 
педијатријске CPR спроводе се основна начела медицинске етике – поштовање ау-
тономије пацијента, чињење доброга – доброчинство и поштовање права пацијен-
та. (5,6). у оквиру медицинских поступака из области ургентне и интензивне 
педијатрије, медицинских мера које се пружају у процесу умирања и огранича-
вања пружања медицинских интервенција и у педијатрији се говори о:

Одлукама о обустављању и непружању медицинских мера које су неоп-•	
ходне за одржавање живота
Одлукама о обустављању и недавању вештачке исхране ( хране и воде)•	
CPR и наредбама о забрани CRP (do not resuscitate- не реанимирај)•	
Узалудности медицинских мера•	
Перзистетном вегетативном стању•	
Палијативној нези и отклањању бола•	
Од стране лекара асистираном самоубиству и еутаназији•	
Проглашавању смрти•	

 -   По неуролошким критеријумима
 -   По критеријумима циркулације

Конфликтима интереса мајке и фетуса•	
Односима пацијент-родитељ-педијатар•	
Обавезама: истини, поверењу и тајности•	
Разумевању и пристанку на поступак / слагању и неслагању у односу на •	
предвиђени медицински поступак
Малолетницима као доносиоцима одлуке•	
Планирању мера неге•	
Геј, лезбејке и транссексуалним темама•	

Обзиром на раширену употребу технологије у медицини (наравно и посебно 
у педијатрији), етичка разматрања постоје и о примени нових технологија:

У генетици – разговор о прогностички тешким дијагнозама и генетском •	
тестирању:
Кохлеарним имплантатима•	
Одлуци о полној припадности•	
Угроженом новорођенчету (CPR у порођајној сали и НИЈ)•	
Трансплантацији органа и донацији•	
Терапијама ојачавања (хормон раста, опште јачање и сл).•	
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Обзиром на овако велики број етичких тема у овој области, јасно је да не 
постоји могућност њихове потпуне обраде на овом месту.

Из тога разлога биће изнети само основни ставови о тзв СИМБОЛИЧНОЈ 
РЕАНИМАЦИЈИ у дечјем узрасту.

Израз симболичка реанимација може се односити и значити низ ре-
анимационих поступака који се спроводе код пацијената код којих постоји 
извесност лошег исхода након и због дуготрајне болести која је у завршној 
фази; CPR се не спроводи у потпуности и до краја јер CRP поступци и у це-
лини спроведени не би допринели пацијентовом општем бољитку дуготрај-
но (него би само на кратко време- неколико сати или дана) донели вештач-
ку и привремену подршку некој од виталних функција или би је заменили 
(вештачка вентилација нпр.) без икакве вероватноће за побољшање здравља. 
Технички ово значи употребу кисеоника преко маске или назалних наста-
вака али без интубације, изостанак кардиоверзије код поремећаја ритма и 
сл. Када се спроводи симболичка реанимација? У литератури се помињу слу-
чајеви спровођења симболичке реанимације у деце са терминалним фазама 
неуролошких обољења (7) када не постоји сагласност и разумевање родитеља 
и старатеља о предложеном одустајању од реанимације (do-not-resuscitate – 
DNR –DNR - не реанимирати).

Симболичка реанимација се спроводи и у терминалним фазама малигних, 
неуролошких и генетских обољења а под горе наведеним претпоставкама за 
непосредни и дугорочни исход. 
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15.2. ПРИМЕНА НЕОНАТАЛНЕ РЕАНИМАЦИЈЕ 
- ИМПЕРАТИВ ЛЕЧЕЊА ПЕРИНАТАЛНИХ 
ХИТНОСТИ

георгиос Константинидис
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

Увод

У тексту се износе препоруке Европског Савета за ресусцитацију (ERC) из 
2010. године.

Спровођење мера и поступака за реанимацију, одмах по рођењу, индико-
вано је код релативно малог броја новорођенчади. Она новорођенчад која се 
реанимирају у порођајној сали, углавном захтевају краткотрајну респираторну 
подршку попут мануелне вентилације преко маске, а само мањи број захтева 
примену и других мера кардиопулмоналне потпоре (1%).

Порођај пре 35. ГН, вагинални порођај уз карличну презентацију плода и 
близаначка трудноћа су фактори који повећавају вероватноћу да ће новорођен-
че бити реанимирано одмах по рођењу. На основу анамнестичких података о 
току трудноће као и на основу пренатално спроведене дијагностике, потреба за 
реанимацијом новорођенчета у порођајној сали је догађај који се може предви-
дети са великом вероватноћом (1). 

ПредУслови за УсПешнУ реанимацијУ 
(оПрема и окрУжење)

Реанимација новорођенчета се спроводи на равној површини смештеној 
испод грејача (нпр. грејни сто). Реанимација се спроводи у загрејаној, добро 
осветљеној просторији, у којој је обезбеђена и сва додатна опрема потребна за 
реанимацију и праћење виталних параметара. Исправност и функционалност 
опреме се мора регуларно проверавати.

Наго и мокро новорођенче не може одржавати нормалну телесну темпера-
туру, чак ни у просторији у којој је ’’пријатно топло’’. Витално угрожена ново-
рођенчад су посебно подложна губитку телесне топлоте (2). Изложеност но-
ворођенчета хладноћи снижава парцијални притисак кисеоника у артеријској 
крви и продубљује метаболичку ацидозу (3,4). 
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Велики губитак телесне топлоте и развој хипотермије треба превенирати 
на следећи начин:

Спречити јаче струјање ваздуха у порођајној сали.•	
Загрејати порођајну салу и оржавати је топлом. За новорођенчад испод •	
28 ГН, температура ваздуха у порођајној сали треба да је 26оC (5).
Ако се ради о рочном новорођенчету, одмах по рођењу дете обрисати •	
и повити у топлу комресу или пешкир остављајући само лице слобод-
но. Алтернативна могућност је да се дете постави уз мајку и да се потом 
обоје прекрију топлим покривачом.
Ако је потребна реанимација, дете сместити на равну загрејану површи-•	
ну испод грејача (грејни сто).
Код превремено рођене новорођенчади гестацијске старости испод 28 •	
ГН, само пребрисавање и повијање нису довољни да спрече хипотер-
мију (6). 

основна реанимација

Апгар скор је једноставан и јасан систем скоровања који се рутински 
одређује код све новорођенчади. Иако иницијално није осмишљен и састављен 
да идентификује витално угрожену новорођенчад, проценом појединих ком-
поненти Апгар скора, конкретно – броја респирација, срчане фреквенце и про-
ценом тонуса, могу се на брз и једноставан начин препознати новорођенчад 
која захтевају реанимацију. Ови параметри су корисни и за процену одговора 
на спроведене мере кардиопулмоналне реанимације и планирању даљих мера 
потпоре виталних функција (7,8).

Дисање
Проверити да ли дете дише. Ако дете спонтано дише, проценити фреквенцу 

и дубину дисања, утврдити да ли су покрети грудног коша симетрични и утврди-
ти да ли су присутни знаци респираторног дистреса, попут дахтања и стењања.

Срчана фреквенца
Срчана фреквенца са најбоље може проценити аускултацијом у пределу 

врха срца. Палпација пулса крвних судова пупчаника је прихватљив метод за 
процену срчане фреквенце, али је поуздана само кад је срчана фреквенца преко 
100/мин (9).

Боја коже
Боја коже је лош параметар за процену оксигенације. Здраво новорођенче 

се рађа цијанотично, а кожа добија ружичасту боју након око 30 секунди од ус-
постављања дисања. Периферна цијаноза је честа и сама по себи не указује на 
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хипоксемију. Бледило које перзистира, уз услов да је вентилација плућа адек-
ватна, упућује на ацидозу или ретко – хиповолемију (10). 

Тонус
Изразито млитава новорођенчад ће највероватније захтевати респиратор-

ну потпору.

Тактилна стимулација
Само пребрисавање новорођенчета је најчешће довољно да стимулише ди-

сање. Грубљу тактилну стимулацију треба избегавати. 
На основу иницијалне, брзе процене наведених клиничких параметара, сву 

новорођенчад можемо сврстати у једну од три групе:
Прва група: снажан плач, спонтано дисање, добар тонус, срчана фреквенца 

преко 100/мин
Поступак: Ова новорођенчад не захтевају никакву другу интервенцију, сем пре-

брисавања и повијања. Дете се може одмах предати мајци и поставити на груди.
Друга група: дисање неадекватно или није успостављено, тонус нормалан 

или снижен, срчана фреквенца испод 100/мин
Поступак: Пребрисати и утоплити дете. Започети мануелну вентилациону 

потпору (преко маске), а ако на то не дође до успостављања нормалне срчане 
фреквенце започети спољашњу масажу срца.

Трећа група: дисање неадекватно или није успостављено, тонус снижен, ср-
чана фреквенца изразито ниска или се не може утврдити, дете је бледо

Поступак: Пребрисати и утоплити дете. Код овакве деце, моментално 
обезбедити проходност дисајних путева и адекватну вентилациону потпору. 
Новорођенчад из ове групе ће највероватније захтевати и примену спољашње 
масаже срца као и примену медикамената.

виша реанимација

Мере и поступке кардиопулмоналне реанимације потребно је започети 
уколико новорођенче не успостави нормално дисање или је срчана фреквен-
ца испод 100/мин. Тек након обезбеђивања проходног дисајног пута и запо-
чињања адекватне вентилације, спроводе се и друге мере кадиопулмоналне 
реанимације.

Обезбеђивање дисајног пута
Поставити новорођенче на леђа, главу поставити у неутралну позицију. Испод 

детета, у висини рамена, поставити савијену пелену или пешкир дебљине око 2 cm 
како би се глава правилно позиционирала и фиксирала. Код млитаве новорођен-
чади, дисајни пут обезбедити пласирањем airway-а одговарајуће величине. 
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Аспирација садржаја је неопходна само када је изражена опструкција ди-
сајних путева и најправилније се изводи под директном визуелном контролом 
(употребом ларингоскопа). Агресивна аспирација садржаја из ждрела може 
продужити период до успостављања спонтаног дисања, те узроковати спазам 
ларинкса и вагалну брадикардију. Присуство густог меконијума код млитавог 
новорођенчета је једина индикација за моменталну аспирацију садржаја из 
орофаринкса. 

Дисање
Успостављање адекватне вентилације плућа представља приоритет и први 

корак сваке реанимације. Код терминске новорођенчади, ресусцитација се за-
почиње применом ваздуха. Током неколико првих инсуфлација, препоручљи-
во је да се максимални инспираторни притисак одржава 2-3 секунде, како би 
се побољшала експанзија плућа. Након 30 секунди од започињања вентила-
ције већина новорођенчади ће одговорити брзим порастом срчане фреквенце. 
Ако је успостављена нормална срчана радња, али је дисање и даље неадекват-
но, наставити са вентилацијом, фреквенцом око 30 инсуфлација у минути, и 
трајањем сваке инсуфлације око једне секунде, све док се не успостави нормал-
но дисање.

Индикатор адекватне вентилације јесте брз пораст срчане фреквенце или 
одржавање срчане фреквенце преко 100/мин. 

Циркулаторна потпора
Примена спољашње масаже срца биће ефективна само ако је претходно 

обезбеђена адекватна вентилација. Спољашња масажа срца спроводи се ако је 
срчана фреквенца испод 60/мин, упркос (проверено) адекватној вентилацији. 
Сопљашња масажа срца изводи се компресијом грудног коша помоћу оба палца 
(постављена паралелно један до другог) у пределу средњег дела доње трећине 
стернума, непосредно испод замишљене водоравне линије која спаја мамиле, 
при чему остали прсти обухватају труп и подупиру кичмени стуб. Применити 
притисак који омогућује компресију стернума до дубине од око једне трећине 
АП дијаметра грудног коша. Између појединачних компресија, омогућити спон-
тану реекспанзију грудног коша. Однос између броја компресија грудног коша и 
инсуфлација треба да је 3:1, обезбеђујући укупно око 90 компресија и 30 инсуф-
лација у минути. Након око 30 секунди, проверити срчану фреквенцу. Преки-
нути спољашњу масажу када је спонтана срчана фреквенца изнад 60/мин.

Лекови
Употреба лекова је ретко индикована у реанимацији новорођенчета одмах по 

рођењу. Брадикардија код тек рођеног детета је најчешће изазвана неадекватном 
респираторном функцијом и дубоком хипоксијом те је успостављање адекватне 
вентилације и нормоксемије најзначајнији корак за њену корекцију. Међутим, 
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ако се срчана фреквенца, упркос адекватној вентилацији и примени спољашње 
масаже срца, одржава испод 60/мин треба размислити о употреби медикамената. 
Најбољи пут апликације лекова је преко умбиликалног венског катетера.

Адреналин - индикација за примену адреналина јесте одржавање брадикар-
дије (срчана фреквенца испод 60/мин), упркос адекватној вентилацији и при-
мени спољашње масаже срца. Ако се примењује, адреналин треба дати брзо, 
интравенски, у дози од 10 – 30 μg/kg. Ендотрахеално давање адреналина се не 
препоручује, али ако је неопходно, вероватно ће бити потребне веће дозе од 50 
– 100 μg/kg. Сигурност и ефикасност примене ових високих доза адреналина до 
сада није испитана и никако их не треба примењивати интравенски!

Бикарбонати - рутинска примена бикарбоната у реанимацији новорођен-
чади се не препоручује. Хиперосмоларност раствора, као и својство бикарбо-
ната да продукују угљен диоксид могу довести до дубљег поремећаја функције 
миокарда и централног нервног система. Евентуално, бикарбонати се могу 
применити само након пролонгиране реанимације и то након успостављања 
адекватне вентилације и циркулације. У том случају, бикарбонати се могу при-
менити у дози 1-2 mmol/kg као спора интравенска ињекција.

Течност
За реекспанзију циркулишућег волумена препоручује се примена изотонич-

ног кристалоидног раствора (0,9% NaCl). Иницијално се даје 10 ml/kg раствора, 
а доза се по потреби може понављати. Примена албумина се не препоручује. 

обУстављање реанимације

Идикације за обустављање поступка реанимације новорођенчеда треба да 
утврде локални и национални етички комитети. Код новорођенчади код којих 
срчана радња није присутна од рођења и није успостављена у првих 10 минута 
живота, треба размотрити обустављање даље реанимације. 

На слици 1 је приказан алгоритам реанимације новорођенчади.
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Георгиос Константинидис
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Уклонити мокре пешкире и прекрити 
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Проценити тонус, 
дисање и срчану фреквенцу 

Поновна процена: 
Ако нема убрзавања срчане фреквенце 
Посматрати покрете грудног коша 

Ако се грудни кош не помера: 
Поново проверити положај главе 
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Ако нема дисање или је у хропцу: 
Отворити дисајни пут 

Дати пет инфлационих удаха 
Размотрити мониторинг SpO2 
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Порођај код кУће

Препоруке за планирање и спровођењу порођаја у кућним условима разли-
кују се од земље до земље. Одлука о порођају код куће не би смела да наруша-
ва стандарде добре праксе и занемарује добробит новорођенчета. Реанимација 
новорођенчета у кућним условима има своја ограничења, превасходно због 
немогућности спровођења комплекснијих мера потпоре и мониторинга витал-
них функција. Ова чињеница мора бити јасно предочена будућим мајкама које 
планирају порођај код куће. У идеалном случају, планираном порођају у кућним 
условима би требало да присуствују два обучена лица, од којих бар једно мора 
бити потпуно оспособљено за пружање основних мера и поступака кардиопул-
моналне реанимације (мануелна вентилација и спољашња масажа срца).
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15.3. НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ КОМПЛИКАЦИЈА 
РЕАНИМАЦИЈЕ ДЕТЕТА

душица Симић1, ивана будић2

1Универзитетска дечја клиника, Београд
2Клиника за дечју хирургију и ортопедију, Клинички центар, Ниш

Кардио-пулмонална реанимација (КПР) представља мере за оживљавање 
пацијента који не показује знаке живота. Примећено је да деца на терену нај-
чешће нису ни реанимирана из страха очевидаца да не нашкоде пацијенту, због 
непознавања специфичних правила која се односе на реанимацију детета (1). 
Стога су нова правила за реанимацију детета која су установљена још 2005. 
год. у многоме поједностављена. Међутим, КПР и даље није лишена ризика и 
компликација, те треба добро обратити пажњу на сваки поступак поштујући 
истовремено најважнији фактор, а то је време. Познато је наиме, да уколико не 
обезбедимо адекватну оксигенацију мозга током 4 минута, започиње оштећење 
централног нервног система, а после 10 минута настаје мождана смрт. 

Реанимација у ширем смислу речи представља препознавање и третман по 
живот опасних симптома који не морају бити део основне дијагнозе. У делу 
медицине који се односи на лечење деце велику улогу има превентива (2).

Код око 2/3 пацијената током КПР успемо да током реанимације добијемо 
срчану радњу, али само око 15% њих преживи до отпуста из болнице (3). Због 
тога је неопходан континуиран рад на едукацији медицинског особља и опште 
популације из области КПР.

Реаниматор на почетку мора да провери да ли је приступ пацијента без-
бедан, да не би нашкодио сам себи. Затим мора да схвати ургентност стања и 
приоритет поступака да не би ширио посао без потребе, посебно на процедуре 
којима није обучен (4). При провери стања детета не треба га трести да не би 
дошло до оштећења мозга. Веома је важно обезбедити адекватну помоћ што 
пре да би се реанимација извршила што брже и што правилније.

Пре вештачког дисања треба проверити да у устима нема регургитованог 
садржаја. Забрањено је вађење страног тела из уста на слепо, јер је доказано да 
на тај начин имамо више шансе да га угурамо дубље, него да га извадимо. Код 
деце не треба превише забацивати главу, посебно уколико сумњамо на повреду 
вратне кичме. Сви поступци током успостављања дисајног пута могу оштети-
ти вратну кичму.

Ларингоскопија изазива екстензију C1 зглоба, оротрахеална интубација 
проширење интерспиналног простора за 3-4 mm, подизање вилице проши-
рење интерспиналног простора за >5 mm, пласирање ларингеалне маске дово-
ди до повећаног притиска на пршљенове, вентилација на маску дислокацију у 
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AP димензији, а крикоидни притисак вертикалну дислокацију врата за 5 mm. 
Крикоидни притисак с друге стране не спречава регургитацију и аспирацију, а 
омета визуелизацију при интубацији (5).

Удах треба да буде адекватне дужине (1,5 сек) да би дошло до реекспанзије 
плућа. И експиријум треба да буде довољно дугачак да не би настао ауто PEEP 
који би компромитовао хемодинамику. Треба водити рачуна да не дође до уба-
цивања ваздуха у желудац то да не би довело до регургитације и аспирације. 
Уколико пацијента интубирамо, тубус не сме бити предебео, а каф мора бити 
надуван притиском <20 cm H2O, да се не би оштетила нежне слузница. И оро-
фарингеални тубус мора бити адекватне величине да не би довео до опструк-
ције дисајног пута.

Хипервентилација изазива следеће последице:
Поремећај вентилационо-перфузионих односа•	
Повећање интраторакалног притиска•	

-   Смањен венски повратак у срце
-   Смањена перфузија коронарки

Дистензија желуца•	
Респираторна алкалоза (крива Hb улево)•	
Церебрална вазоконстрикција (исхемија мозга)•	
Хипервентилациони синдром спасиоца •	

Масажа срца се мора обавити на правом месту да не би дошло до притискања 
желуца, фрактуре ребара или повреде унутрашњих органа. И правилна масажа 
обезбеђује само око 1/4-1/3 минутног волумена срца. Правилна систола омогућа-
ва исхрану мозга, а дијастола исхрану срца. Масажа не сме бити ни сувише плитка 
(неефикасна) ни сувише дубока (фрактура стернума). Треба да износи 1/3 дебљи-
не торакса детета. Не сме бити пребрза да би се дозволило пуњење комора.

Лекови се примењују интравенски, интраосеално, ретко интратрахеално, али 
никада интракардијално јер је велика вероватноћа да се погоди и оштети миокард.

Током реанимације треба давати изотоничне течности. Никада не треба да-
вати 5% глукозу јер доводи до едема мозга (6). Диуретици немају места током 
реанимације.

Калцијум више није у лековима прве линије јер се сматра да може довести 
до бројних штетних последица – мањег преживљавања и бројнијих неуролош-
ких последица (7).

Није дозвољено давање и амјодарона и прокаинамида јер настаје озбиљна 
хипотензија (1).

Бикарбонате треба давати само код рефракторног застоја срца код pH <7,2, а 
када је обезбеђена вентилација. Треба размишљати о бројним могућим компли-
кацијама попут хипернатремије, оптерећења волуменом, хиперосмоларности, 
хиперкапније, интрацелуларне ацидозе као и преципитирања хипокалемије и 
хиперкалцемије.
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Уколико се ради о повреди мозга, хипервентилација и примена манитола се 
не препоручују превентивно (током првих 24 сата) јер је тада церебрални про-
ток крви најнижи те би довели до штетних последица. Треба се борити против 
хипоксије и хиповолемије.

Контролисана хипотермија (32-340C) у трајању од 12-24 сати уз постепе-
но загревање (0,5-10C/h) поспешује неуролошки опоравак (9). Наравно, треба 
размишљати о споредним ефектима као што су утицај на кардиоваскуларну 
стабилност, коагулациони статус, инфективне компликације итд.

Као што смо видели, бројне су могуће компликације КПР код деце. Адек-
ватна континуирана едукација, правилна процена и правовремено адекватно 
деловање доводе до њихове мање учесталости.
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16.1. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА АКУТНОГ 
АБДОМЕНА КОД ДЕЦЕ. 
КАДА ЈЕ СУСПЕКТАН АПЕНДИЦИТИС?

Зоран д. Крстић
Универзитетска дечја клиника, Београд

С обзиром на ширину проблема акутног абдомена код деце, oписивање све-
га што далази у диференцијалној дијагностици би била немогућа мисија. По-
што је апендицитис најчешће атрауматско хируршко обољење абдомена у деце 
старије од две године (1), одлучили смо се да дефинишемо ситуације у којима 
је суспектан апендицитис.

Код 1-8% деце са акутним абдоминалним болом се дијагностикује апендици-
тис (1). Упркос новим сазнањима и новим дијагностичким методама тачна дија-
гноза остаје субоптимална, нарочито код деце (2). Иницијална стопа погрешних 
дијагноза се креће од 28-57% код деце млађе од 12 година, а скоро 100% код деце 
млађе од 2 године (3). Последично, ово одлагање води ка повећаном морбидитету 
и морталитету, па и судским споровима због погрешног лечења (4). Смртност је 
драстично смањена, али се и данас умире од апендицитиса, чак и у развијеним 
земљама света. Нема опште прихваћеног протокола у лечењу, па се третман разли-
кује од институције до институције, па чак и између хирурга у истој институцији.

Рана дијагноза апендицитиса може спречити перфорацију, формирање 
апсцеса, постоперативне компликације, уз смањења дужине хоспитализације и 
потрошених лекова до смањења цене лечења, што у нашој земљи сваким даном 
постаје све важније. Има аутора који сматрају да употреба нових дијагностич-
ких модалитета (УЗ, методе нуклеарне медицине, ЦТ) само повећава цену, без 
побољшања дијагностичке тачности (5).

Класично, први симптом апендицитиса је периумбиликални бол, кога прати 
наузеја, бол у десном доњем квадранту (најчешће) и касније повраћање са по-
вишеном температуром. Овај класични опис се, нажалост, среће у мање од 50% 
деце. Клиничка слика у многоме зависи од узраста детета. Познавање ових узрас-
них разлика повећава дијагностичку тачност. Постоје и неке анатомске и развој-
не разлике које су одговорне за постојање различитости у узрасној презентацији 
педијатријских апендицитиса. Слабије развијен велики оментум у млађе деце не 
може да досегне гнојни процес, па је његово ограђивање могуће само вијугама цре-
ва. Последично, дифузни перитонитиси чешће прате перфорацију у млађе деце (≤5 
година), него у старије деце (>5година) (4). Још једна анатомска разлика је у већој 
мобилности апендикса у млађем узрасту (незавршена фиксација), због чега се ло-
кализовани апсцеси у млађем узрасту ређе срећу, или су на нетипичном месту.
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Перфорација апендикса је скоро универзална у деце испод 3 године живо-
та, наспрам мање од 15% у адолесцената (6). Мада се апендицитис ретко дешава 
у инфантилном добу и у мале деце, описани су неонатални, па чак и пренатал-
ни случајеви (4). 

неонатални аПендицитис

До сада је објављено више од 120 случајева апендицитиса код неонатуса (4). 
У овом узрасту морталитет достиже 80% и у неким серијама се углавном дијаг-
ностикује на аутопсији. Већина се дешава у прематуруса, а узрок инфламације 
или опструкције се нађе само у 1/3 случајева. Није објављен ни један случај 
опструкције фекалитом. Осим о апендицитису sui generis, у таквим случајеви-
ма више треба размишљати о некротичком ентероколитису и Хиршпрунговој 
болести и зато треба инсистирати на хистолошкој дијагнози. Описана је и ин-
фламација апендикса у склопу инкарцерације унутрашњих или спољашњих 
хернија, срчаних аномалија (емболуси) и мезентеричних инфаркта. Клинич-
ка слика неонаталног апендицитиса није специфична. Карактерише је ирита-
билност или летаргија у 22%, дистензија абдомена у 60% до 90%, повраћање у 
59%, палпабилна маса у 20-40%, целулитис предњег трбушног зида (12-16%), 
хипотензија, хипотермија, респираторни дистрес (4). Ретко се дешава у првој 
години због наследног имунитета и заштитне улоге IgA на мукозу црева, па и 
апендикса. Изгледа да продужено дојење значајно смањује ризик развоја апен-
дицитиса. Јака породична предиспозиција постоји уколико се апендицитис 
развија пре 6 године живота.

аПендицитис У инфантилном добУ (Узраст до 2 године)

У узрасту од 9-12 месеца апендикс је левкастог облика и мање је склон оп-
струкцији. Осим тога, доминантно млечна исхрана и мање изражено лимфоид-
но ткиво су одговорни за мању учесталост апендицитиса у инфантилном добу. 
Повраћање и иритабилност због бола су уобичајене карактеристике многих 
обољења овог узраста, укључујући гастроентеритис (најчешће), отитис медиа, 
инвагинације, акутне инфекције респираторног тракта.

Најчешћи симптоми у деце узраста до 2 године су повраћање (85-90%), бол 
(35-77%), дијареја (18-46%) и фебрилност (40-60%) (4). Дифузна осетљивост 
абдомена се налази у 55-92%, а локализована на десни доњи квадрант се среће 
у мање од 50% деце. Због неспецифичности симптома и знакова, просечно вре-
ме од почетка симптома до тачне дијагнозе је 4 дана. Одложена дијагноза је 
одговорна за стопу перфорације од 82-92% у овом узрасту, са интестиналном 
опструкцијом до 82% деце (7).
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аПендицитис У УзрастУ од 2. до 5. године

После друге године се поправља комуникациона вештина деце, што омогућа-
ва ранију дијагнозу апендицитиса. Апендицитис је у овом узрасту неуобичајен 
и чини мање од 5% свих апендицитиса дечјег узраста (7). Већина ове деце има 
симптоме дуже од 2 дана, што се слаже са нашим резултатима. У клиничкој сли-
ци доминирају абдоминални бол (89-100%), повраћање (66-100%), фебрилност 
(80-87%), и анорексија (53-60%) (8). За разлику од инфантилног доба, чешћа је 
локализована болна осетљивост у десном доњем квадранту (58-85%), него ди-
фузна осетљивост (19-28%) (9). За разлику од одраслих, код којих бол скоро увек 
претходи повраћању, у овој узрасној групи повраћање често претходи болу.

аПендицитис У УзрастУ 6-12 година

Учесталост апендицитиса у овој узрасној групи расте. Због боље сарадње 
детета, анамнеза и физикални преглед постају валиднији. Податак о иницијал-
ном периумбиликалном болу и каснијем премештању у десни доњи квадрант се 
добија значајно чешће, али ипак 1/3 деце овог узраста нема ову типичну слику. 
Појачавање бола при кашљу, или приликом вожње по неравном коловозу се чес-
то среће у овој групи. Повраћање се јавља од 68% до 95% , врло често са наузеом 
и анорексијом. Учесталост погрешних дијагноза се креће од 12% до 28% (2).

аПендицитис У УзрастУ После 12. године

Адолесценцентно доба представља време са највећом учесталошћу апендици-
тиса. Анамнеза и физикални преглед су још валиднији, нарочито код мушког пола. 
Код женског пола у репродуктивном добу пелвична патологија је честа и лако дође 
до конфузије са апендицитисом. Пошто се искључи трудноћа, у диференцијалној 
дијагнози треба мислити и на оваријалне цисте, торзију јајника и пелвичне инфла-
маторне болести. Учесталост погрешних дијагноза пада испод 15% (2). 

дијагностички модалитети

Нема једног теста, нити комбинације клиничких и лабораторијских карак-
теристика који са 100% тачношћу могу разликовати децу са и без апендицитиса. 
Неки аутори чак сматрају да је једини битан лабораторијски тест пре увођења 
детета у операциону салу ХЦГ тест из урина код девојчица у репродуктивном 
добу (3). У жељи да се уштеди новац, аутори из Синсинатија чак не саветују ни 
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одређивање броја леукоцита, ни преглед урина. Изузетак су деца са уринарним 
симптомима, као и деца са јасном перфорацијом код којих иницијални број ле-
укоцита служи за процену постоперативног тока (8). Ми се са овим мишљењем 
не слажемо, јер се због слабе комуникације са неком децом могу превидети ури-
нарне инфекције, уролитијаза, дијабетес мелитус и друге болести. Слажемо се да 
ректална температура, као и дигитални ректални преглед (осим код суспектних 
пелвичних апсцеса) обично не побољшавају дијагностику, поготово ако имате 
преглед ултразвуком и зато сматрамо да нису неопходни, (посебно због своје не-
пријатности и могућих психичких последица) (5).

 Радиолошки прегледи код некомпликованих апендицитиса су несензитив-
ни и неспецифични, па нове препоруке на принципима медицине засноване 
на доказима препоручују радиографију нативног абдомена код суспектног 
апендицитиса само код сумње на слободни гас, интестиналну опструкцију, 
постојање масе, или ако постоји анамнеза о ранијој нефро- или холелитијази. 
Нативни снимак абдомена је у нашој серији урађен само у 7% болесника.

 Ултрасонографија (УС) се све чешће користи у евалуацији деце са суспект-
ним апендицитисом. Две највеће студије (више од 5000 деце) су показале да 
УС има сензитивност 90-92% и специфичност 97-98% за апендицитис (11,12). 
Већина других студија показује сензитивност и специфичност од 80%, односно 
86%. Апендикс се не визуализује у 33-51% деце са нормалним апендиксом и 
у око 10% деце са апендицитисом. У ствари невизуелизација апендикса је од-
говорна за 98% лажно негативних резултата (8). Разлози за невизуелизацију 
су суперпонирање са ваздухом или фецесом, обезитет, ригидност или бол 
предњег трбушног зида, некооперативно дете, мало искуство ултрасонографи-
сте, атипична позиција апендикса (малротација, нонротација, ретроцекални 
апендикс) (8). Ми верујемо да је за смањење перфорација у нашој Клиници у 
последњих 20 година имала значаја примена ултрасонографије.

 Тачност компјутеризоване томографије је евалуисана у више студија. Сензи-
тивност се креће од 87-100%, а специфичност од 83- 97%. Међутим, докази суге-
ришу да ЦТ зрачење повећава ризик од малигнитета. У мањем броју случајева је 
испитивана и вредност НМР у дијагностици апендицитиса. С обзиром да је УС 
високо специфична за апендицитис, притом није инвазивна (не захтева контраст) 
и нема зрачења, ми је преферирамо као допунску дијагностичку методу. Када гово-
римо о овим методама, не треба занемарити ни сиромаштво наше земље.

закљУчак

Неспецифични знаци и симптоми заједно са малом инциденцијом овог 
обољења у узрасту до 4 године, одговорни су за велику учесталост погрешних 
иницијалних дијагноза, од 70 % до 100% (4). Поред свих нових дијагностичких 
модалитета, дијагноза акутног апендицитиса у деце је примарно клиничка и њена 
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тачност је највише у вези са искуством и знањем лекара који прегледа дете. Ово 
се нарочито односи на децу млађу од 4 године код којих гастроентеритис и акут-
не респираторне инфекције често маскирају клиничку слику апендицитиса, па 
дијагноза у овом узрасту може бити есктремно тешка. Нема појединачног теста 
или комбинације клиничких и лабораторијских тестова који са 100% тачношћу 
могу да разликују децу са и без апендицитиса. Ултрасонографија може бити од 
велике користи. Познавање физиолошких и клиничких карактеристика у односу 
на узраст детета, као и атипичних клиничких слика у деце са апендицитисом ће 
побољшати дијагностичку тачност лекара. Са овим ће се смањити учесталост 
погрешних дијагноза, а тиме и морбидитет и морталитет.
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16.2. САВРЕМЕНИ ПРИСТУП У ЛЕЧЕЊУ ДЕФЕКТА 
ВЕНТРИКУЛАРНОГ СЕПТУМА 

Мила Стајевић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд

Дефект вентрикуларног септума (Defectus Septi Interventriculorum (лат.), 
Ventricular Septal Defect (енгл.), у даљем тексту: ВСД)) представља отвор или 
мултипле отворе на прегради између десне и леве срчане коморе. Може бити 
урођен или стечен, може се налазити као изолован дефект или у склопу ком-
плексних аномалија. Највећи број болесника има одличну постоперативну жи-
вотну прогнозу и може се сматрати излеченим. 

инциденција, етиологија и ембриологија 
дефекта вентрикУларног сеПтУма 

Поред урођеног пролапса митралног залиска и бикуспидног аортног за-
лиска, ВСД представља најчешћу урођену срчану ману. Инциденција појаве 
ВСД је између 1,35 до 2,94 случаја на 1.000 живорођене деце. Преко 60% дијаг-
ностикованих дефеката у првих 6 месеци живота има тенденцију затварања. 

Етиологију урођених срчаних мана, самим тим и ВСД-а, најчешће није мо-
гуће одредити у појединачним случајевима. Урођене срчане мане могу настати 
због деловања тератогених агенаса у току ембрионалног развоја или услед ге-
нетских фактора (мултифакторијално наслеђе, моногенске наследне болести, 
хромозомски наследне болести)

Подела примитивне – заједничке коморе почиње у 4. недељи ембрионалног раз-
воја а завршава се око 8. недеље гестације, тако да застоји у компликованом одвајању 
десне од леве коморе доводе до стварања отвора на међукоморском септуму (3). 

анатомија интервентрикУларног сеПтУма 
и дефекта вентрикУларног сеПтУма 

Интервентрикуларни септум представља закривљену раван која раздваја 
леву и десну срчану комору. Tопографски се дели на мембранозни септум, ко-
нални септум, улазни, и мишићни, тј. трабекуларни септум. 

Радови Андерсона и Бекера су поставили основу за углавном опште прих-
ваћену поделу и описе ВСД-а (4) (Табела 1):
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табела 1. Класификација, инциденција и положај ВСД

КЛАСИФИКАЦИЈА ВСД % ВСД ЛОКАЦИЈА - ИВИЦЕ

Перимембранозни 80% Граничи се са трикуспидном валвулом, спро-
водни систем се налази на постериорној ивици 
дефекта .

Mускуларни 5% Ограничен је мишићем са свих страна; често је 
мултипли; удаљен је спорводни систем. 

Субартеријски 5 - 10% Ограничен је са обе семилунарне валвуле, спро-
водни систем је удаљен.

Инлет септални < 5% Атриовентрикуларни септални тип дефекта. 
Заузима постериорну позицију; спроводни си-
стем је на постериорној ивици дефекта. 

дефект вентрикуларног септума и придружене аномалије

Најчешће кардијалне удружене аномалије су: проходни артеријски канал 
(ductus arteriosus peristens), коарктација аорте (coarctatio aortae), атријални 
септални дефект (defectus septi interatriale). Што се тиче удружености ВСД са 
некардијалним аномалијама, наведено је преко 200 синдрома у којима се ВСД 
налази као део комплексне срчане анатомије. Удруженост Дауновог синдрома 
и ВСД се данас не сматра посебним ризиком по постоперативни морталитет и 
морбидитет (6).

патофизиологија дефекта вентрикуларног септума

Патофизиологија дефекта вентрикуларног септума је одређена величином 
дефекта и плућном васкуларном резистенцом (ПВР):

величина дефекта вентрикуларног септума

Дефекти вентрикуларног септума се описују као велики, умерени или мали, 
рестриктивни или нерестриктивни. Мерење се врши тако што се пореди вели-
чина дефекта према пречнику аортног залиска, односно према телесној маси. 
ВСД мањи од 0,8cm2/m2 је рестриктиван и даје мале или никакве хемодинамске 
ефекте, док су отвори који су исти или већи од аортног залиска (oko 2,0cm2/m2) 
нерестриктивни и показују значајне хемодинамске поремећаје. 
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плућна васкуларна резистенција

Непосредно по рођењу детета, долази до пада ПВР, да би се нормалне вред-
ности успоставиле у току следећих неколико месеци. Како притисак у плућ-
ном васкуларном кориту постепено опада, тако се повећава и лево-десни шант 
код деце са ВСД и код детета наступају симптоми конгестивне срчане инсуф-
ицијенције. Максимални проток крви кроз дефект, односно плућа, достиже се 
између 1. и 6. недеље живота. Уколико се не лечи, хипертензивна плућна васку-
ларна болест доводи до пораста притиска у десној комори, реверзије шанта у 
десно-леви, појаву цијанозе и срчане декомпензације. 

клиничка слика и дијагностички 
ПостУПци код болесника са всд

Уколико не постоји рани неонатални скрининг, ВСД се најчешће открива у 
узрасту одојчета, констатовањем систолног шума у прекордијуму. Одојчад са 
малим дефектом обично немају симптоме, она са средње великим отвором су 
склона респираторним инфекцијама, док велики отвори изазивају конгестивну 
срчану инсуфицијенцију (тахипнеја, диспнеја при храњењу и плачу, појачано 
знојење, хепатомегалија, смањење телесне масе)

ЕКГ показује бивентрикуларну хипертрофију, волуменско оптерећење леве 
коморе.

Радиографија грудног коша показује увећање срчане сенке и плућну плетору.
У дијагностици вентрикуларног септум дефекта доминатна је дводимензио-

нална ехокардиографија (транторакална и трансезофагеална) (5)

Катетеризација срца и синеангиографија

Рутински се не користе, него само за процену плућне васкуларне резис-
тенције, код постоперативних резидуалних дефеката, код комплексних облика 
ВСД-а удружених са другим срчаним аномалијама.

нуклеарна магнетска резонанција

Користи се за процену шанта преко дефекта, дозвољава прорачунавање од-
носа системског и пулмоналног крвотока. Ретко је индикована код пацијената 
са овом маном.
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хирУршко лечење дефекта вентрикУларног сеПтУма 

Дефект вентрикуларног септума се лечи кардиохируршким путем. Тран-
скатетерско затварање ВСД је још увек спорадично и везано за ретке кардио-
хируршке центре. 

Кардиохируршко лечење подразумева палијативни приступ – сужавање 
плућне артерије (pulmonary artery banding) и комплетну корекцију, зауста-
вљање срца и затварање дефекта. 

Савремене индикације за хируршко лечење ВСД-а су следеће:
ВСД се рутински не затвара у прва три месеца живота због могућности •	
спонтаног затаварања и због снижења плућне васкуларне резистенције и 
боље хемодинамске и клиничке процене. 
Код деце са знацима •	 конгестивне срчане инсуфицијенције рефракторне 
на медикаментозну терапију, постоји апсолутна индикација за рану то-
талну кардиохируршку интервенцију до 3. месеца живота. Изузетак су 
одојчад са мулитплим мишићним отворима, одојчад са удруженим ано-
малијама трикуспидног залиска, као и деца са удруженим некардијалним 
аномалијама које су препрека за примену технике вантелесног крвотока. 
Код њих се прво сужава плућна артерија а дефект затвара у каснијем уз-
расту. 
Нису потпуно уједначени ставови по питању деце са •	 ВСД и критичном 
коарктацијом аорте. Прихваћенији је став двостепеног приступа, да се 
прво оперише коарктација аорте, са или без примене сужавања плућне 
артерије као заштитног механизма, а до 6. месеца затварање ВСД.
Уколико је притисак у плућној артерији једнак или виши од 50% вреднос-•	
ти системског притиска, постоји апсолутна индикација да се ВСД затво-
ри у првих 6 месеци живота.
Код деце код којих је ВСД •	 мали, тј. притисак у плућној артерији нижи 
од 50% вредности системског, операција се може одлагати и дати шанса 
да се отвор спонтано затвори (6).

хируршка техника затварања дефекта вентрикуларног септума

Најчешћи хируршки приступ је кроз десну атриотомију. Одизањем листића 
трикуспидне валвуле се указује ВСД (изузеци су неки облици субартеријских 
дефеката). Осим ако је отвор веома мали, када се може затворити директним 
шавом, ВСД се најчешће затвара вештачким пачем (patch, engl.: закрпа). Уко-
лико се ради о субпулмоналном дефекту, ВСД се може затворити транспулмо-
налним приступом (7).
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Сужавање плућне артерије

Представља палијативну методу код деце код које је затварање дефекта у 
томе моменту контраиндиковано. Овом методом се поставља трака око стабла 
плућне артерије око 1 цм изнад пулмоналне валвуле. Стабло се сужава у мери 
да се притисак у плућној артерији смањи на вредности испод 50%. Комплика-
ције ове технике нису ретке: развој субпулмоналне стенозе, миграција траке ка 
рачви или спадање траке, појава субаортне стенозе (8).

дефект вентрикУларног сеПтУма и 
сПецијалне ситУације и контроверзе

вСд удружен са коарктацијом аорте

Најчешћи приступ овој комбинацији је изоловано (хитно) решавање ко-
арктације и елективно затварање ВСД. Уколико се ради о јако великом ВСД 
или мултиплим отворима интервентрикуларног септума, обавезно се сужава 
плућна артерија. 

вСд удружен са инсуфицијенцијом аорте

Узрок аортне инсуфицијенције (АИ) и ВСД је најчешће пролабирани аорт-
ни куспис или бикуспидна аортна валвула, односно високо положен ВСД. Чес-
та је појава да пролабирани аортни куспис делимично или потпуно затвара 
ВСД и тако смањује ефективан шант крви преко отвора. Прогресија аортне ин-
суфицијенције је неумитна. Индикације за операцију у случају ВСД-а са удру-
женом аортном инсуфицијенцијом су следеће: уколико је АИ тривијална или 
блага, затвара се само ВСД; уколико је АИ умерена или тешка, затвара се ВСД 
и реконструише се аортна валвула (6).

вСд удружен са одмаклом плућном васкуларном болешћу

Болесници код којих је плућна хипертензија одмакла и код којих је измерен 
притисак у плућној артерији системски или супрасистемски дуго су сматрани 
иноперабилним. Хируршко лечење не даје најбоље резултате и лечење ових бо-
лесника се највише базира на медикаментозној терапији.
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ПостоПеративни ток оПерисаних болесника 
од дефекта вентрикУларног сеПтУма 

Већина болесника код којих је ВСД благовремено оперисан имају уредан 
постопереативни ток. У случајевима лошег хемодинамског статуса и потребе за 
високом инотропном потпором треба искључити постојање следећих стања:

Постојање резидуалног лево-десног шанта•	 . Најчешће настаје услед де-
хисценције шавне линије пача. Уколико је резидуални шант толики да 
угрожава хемодинамски статус болесника, индикована је брза реинтер-
венција.
Поремећаји срчаног ритма.•	  Блок десне гране Хисовог снопа се среће код 
скоро свих оперисаних болесника. Сматра се да око 5% оперисаних бо-
лесника има поремећаје ритма који постоперативно угрожавају болесни-
ка. Холтер мониторинг у трајању од 24 сата је индикован код свих болес-
ника са тежим поремећајима ритма. Апсолутна индикација за уградњу 
трајног пејсмејкера је: АВ блок III степена, а релативне индикације су 
периоди брадикардије са фреквенцијом од 30-40 откуцаја/мин у току 
24 часа и продужени периоди вентрикуларних тахикардија, поновљени 
Стоукс Адамсови напади у току 24 часа.
Постоперативна плућна хипертензија•	  постоји код четвртине опери-
саних болесника. Најтежи облик постопертивних проблема су кризе 
плућне хипертензије (хиперакутни пораст притиска у плућној артерији 
на супрасистемске вредности, снижење артеријске сатурације и смање-
ног срчаног избачаја). Лечење болесника са повишеним плућним при-
тиском се врши адекватном аналгоседацијом, одржавањем ацидобазне 
равотеже и применом вазодилататорних лекова (натријум нитропрусид, 
простагландини Е1 и I2, нитроглицерин, толазолин, азот-моноксид) док 
се акутне кризе плућне хипертензије лече хипервентилацијом и одгова-
рајућом аналгоседацијом (9). 

морталитет и морбидитет након хирУршког 
лечења дефекта вентрикУларног сеПтУма 

Интрахоспитални морталитет након хируршког затварања ВСД је низак 
– укупна болничка смртност се креће између 5% и 10% (комплексни обли-
ци), 0% и 1% (мали и средњи ВСД). Заостали шумови су резултат резидуал-
них ВСД који се најчешће спонтано затвара унутар прве године од операције. 
Инциденција настанка бактеријског ендокардитиса иста као и код здраве по-
пулације. Заостајање у расту и развоју је један од најчешћих симптома неопе-
рисане деце са ВСД. Након успешне операције деца настављају са нормалним 
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растом и развојем. Уколико нема битнијих резидуалних дефеката, деца се могу 
вратити уобичајним спортским активностима након 6 месеци од оперативног 
захвата. Вакцинације се врше по режиму као код здраве деце. Ризици труд-
ноће код жена са благовремено затвореним дефектом су исти као код здраве 
популације. Матернални морталитет код жена са Ајзенменгеровим синдро-
мом је виши од 50% (10). 
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16.3. ХИТНИ ОРТОПЕДСКО-ТРАУМАТОЛОШКИ 
ПРОБЛЕМИ КОД НОВОРОЂЕНОГ ДЕТЕТА

радивој брдар
Универзитетска дечја клиника, Београд

Увод

Порођај може да буде праћен низом проблема, како по мајку тако и по плод. 
Неки од тих проблема из домена ортопедије и трауме новорођеног детета могу 
да буду хитне природе или да захтевају неке неодложне поступке. 

На сву срећу, већина труматско-ортопедских проблема код новорођеног 
детета спада у групу сeкундарних хитности што значи да нису виталног карак-
тера, директно не угрожавају плод и могу се збрињавати у другој фази лечења. 

Специфичности грађе скелета новорођенчета је у основи појаве, дијагнозе, 
лечења и прогнозе тих патолошких стања (1,2)

На основу литетаруре и искуства, направићемо кратак преглед најчешћих 
потенцијално хитних стања код новорођеног детета и истаћи њихову хитност. 

Порођајне Повреде

Порођајне повреде су ретке и специфичне по свему: по механизму настан-
ка, по клиничкој слици, дијагностици, лечењу и прогнози. Настају приликом 
манипулација током порођаја (4). Клиничка слика није специфична. Радиогра-
фија претежно хрскавичавог скелета такође може да заведе.

1. Прелом кључне кости је најчешћа порођајна повреда. Манифестује се 
отоком, псеудопарализом руке и крепитацијама. Велики број ових повреда 
пролази без симптома. Дијагноза се потврђује радиографијом. У лечењу једва 
да је потребна било каква имобилизација, јер ће прелом зарасти и без икакве 
имобилизације. Када је прелом евидентно болан, или је праћен псеудопарали-
зом индикована је имобилизација руке уз тело током једне до две недеље. Код 
ових прелома хитна је само дијагноза.

2. Прелом надлакатне кости 
а. Епифизиолиза проксималног дела надлакатне кости је тешка за дијаг-

ностику због хрскавичаве грађе епифиза хумеруса на рођењу (5). Манифестује 
се псеудопарализом руке, отоком рамена и болом при пасивним покретима. 
Могућа је и права, удружена Ербова парализа. Радиографски се налази удаље-
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ност горњег дела надлакатне кости од лопатице. Увек треба радити упоредни 
снимак оба ремена како би се лакше уочила разлика. Лечи се имобилизацијом 
руке уз тело у неутралној позицији током 2 до 3 недеље. Преломи надлакатне 
кости су увек хитни у дијагностици и у терапији.

б. Синдром болног рамена означава стања код којих постоји бол у пределу 
рамена и смањена покретљивост руке. У обзир долазе: епифизиолиза прокси-
малне епифизе хумеруса, остеомијелитис и септички артритис рамена и па-
рализа плексус брахијалиса. Осим сличности, ова стања се знатно разликују. 
Разликују се по времену јављања. Епифизиолиза и парализа пелксуса брахија-
лиса настају одмах по рођењу, а остеомијелитис и артритис неколико дана по-
сле рођења. Бол доминира код епифизиолизе и артритиса, а знатно је мањи или 
одсутан код парализе. Оток се јавља код епифизиолизе одмах, а код остеомије-
литиса и артритиса за наколико дана, док се код парализе не јавља. Инфектив-
ни синдром карактерише артритис и остеомијелитис. Радиографски налаз и 
ехосонографски налаз је позитиван од рођења код епифизиолизе, код артрити-
са касни неколико дана, а код парализе је ретко кад позитиван. Код синдрома 
болног рамена увек постоји дијагностичка хитност а код прелома и запаљења 
постоји хитност и у терапији 

в. Повреде у нивоу лакта: преломи дисталне епифизе хумеруса манифестују 
се смањеном функцијом руке, благим отоком у пределу лакта и тупим крепита-
цијама . Радиографска потврда је тешка јер језгро дисталне епифизе није окошта-
ло (6). Лечење је конзервативно са репозицијом и имобилизацијом у гипсу током 
3 недеље. Повреде у прелому лакта спадају у групу секундарне хитности.

3. Преломи бутне кости
Епифизиолиза горњег окрајка бутне кости је ретка и тешко се разликује од 

урођеног ишчашења кука. Анамнестички, постоје подаци о тешком порођају. 
Клиничка слика: оток са предње и задње стране кука, псеудопарализа, нога је у 
спољњој ротацији и абдукцији; јак бол на пасивне покрете. Радиографија подсећа 
на ишчашен кук (7). Артрографија и ехосонографија су изузетно важне у раној 
дијагностици. Лечење Брајантовом вертикалном тракцијом током 10 дана, а за-
тим имобилизација Павликовим ременима 4 недеље. Прелом дијафизе бутне 
кости и прелом у нивоу дисталне физе бутне кости манифестује се отоком и осе-
тљовошћу, смањеном покретљивошћу ноге и болом на пасивне покрете. Дија-
гноза се суверено потврђује радиографијом. Повреде бутне кости су хитне.

4. Порођајна парализа плексус брахиалиса
Настаје као тракциона повреда сплета нерава током порођаја. Учесталост 

износи од 0,4 до 2,5 ‰. Порођај је тежак и захтева неке манипулације. Често се 
употребљава форцепс који може директно да оштети сплет (8). Фактори ризика 
су порођајна тежина, продужени порођај, карлична презентација. Према тежи-
ни, повреде могу варирати од благог истезања до комплетне руптуре, а према 



16. Дечја хирургија

287

деловима плексуса који је повређен порођајне парализе се деле на годњи део 
(Ерб-Дишен) код кога су захваћени Ц5 и Ц6, доња парализа (Клумпке), код које 
је захваћен Ц-8 и Т-1 и парализа целе руке, у коме случају су захваћене све ком-
поненте брахијалног сплета. Дијагнозу морамо поставити хитно. Треба поста-
вити привремену имобилизацију, а дете упутити на даље лечење одговарајућем 
специјалисти.

остеомијелитис

Остеомијелитис је инфекција кости најчешће пиогеног карактера. Нај-
чешће је узрочних стафилококус ауреус. Улазна врата су пупак, кожа, уста, ди-
гестивни тракт и друга места. Пут ширења је хематогени, а место инфекције је 
метафиза дугих костију (3). Клиничка слика зависи од интензитета, локације, 
проширености инфекције, трајања и примењене терапије. Симптоми сепити-
кемије и системског одговора код новорођеног детета обично изостају. Ново-
рођенче је често без повишене температуре, раздражено је, одбија храну. Код 
великог броја новорођенчади може да буде нормалан број леукоцота. Седи-
ментација је углавном повећана. Постоји локални бол на палпацију. У почетку 
се на радиографији не виде промене, а после 7 до 12 дана се уочава разређење у 
метафизи и периостална реакција. Дијагноза се може потврдити у првих 24 до 
48 сати сцинтиграфијом кости. У неким случајевима су од користи ЦТ и НМР. 
Дијагноза акутног хематогеног остеомијелитиса се у почетку често превиди, 
јер се пажња фокусира на септикемију. Рана дијагноза и неодложно лечење 
обезбеђују добар исход. Хемокултура и култура пунктата су битни за ефикас-
ну терапију. Рани остеомијелитис се сматра када је од почетка прошло мање од 
48 сати. Чим се узме материјал за дијагностику, крв за културу и учини пунк-
ција осетљивог места започиње се антибиотска терапија према степену највеће 
вероватноће, емпиријски, двојном антибиотском терапијом. Када се добије 
узрочник и одреди његова осетљивост терапија ће се мењати према налазу. Ос-
теомијалитис је увек хитан и за дијагнозу и за терапију.

развојни Поремећај кУкова

Развојни поремећај кукова (РПК) може да представља проблем код ново-
рођеног детета. Стално се инсиситра на раној дијагнози и раном лечењу, па се 
поставља питање хитности. Инциденција је различита; 0,5-15 ‰, најчешће 1-3 
‰. За нас се неоправдано сматра да смо подручје ендемског ишчашења кукова. 
Дијагноза се поставља на основу анамнезе, клиничке слике и ехосонографије. 
Клиничким прегледом се могу наћи само два сигурна знака, а за дефинитвну 
дијагнозу је потребно урадити ехосонографију. Ехосонографија омогућава рану 
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дијагнозу, дијагнозу варијација РПК, није шкодљива, може се понављати и по-
уздана је. Рана ехосонографија кукова даје више лажно позитивних налаза. На 
рођењу треба разграничити здраве од малформисаних кукова и новорођенче 
послати у надлежну установу ради даљег третамана. Дијагноза и лечење РПК мо-
рају бити благовремени али не спадају у хитна стања у узрасту новорођенчета.

Пес еквиноварУс (Пев) и дрУги 
Урођени деформитети стоПала

ПЕВ је најчешћи (1-2‰) урођени деформитет стопала који настаје у 8-11 
недеља интраутериног живота (9). Ради се о комплексном регионалном дефор-
митету. Рана дијагноза и рана терапија су претпоставке успешног лечења. Дија-
гноза се базира на клиничкој слици па је могуће да се постави одмах по рођењу. 
Терапију започети што раније: златни период неоперативног лечења је првих 
месец дана, али се оно може успешно обавити током 9 месеци живота. Она 
се базира на специфичности хистолошке грађе и механичких карактеристика 
дечјег стопала. Ове карактеристике су најизраженије на рођењу и постепено се 
смањују али се одржавају до 3 године. Из разлога психомотораног развоја, ле-
чење треба завршити до 9 месеци, пре него што дете почне да стоји и хода, мада 
је конзервативно лечење могуће до 3 године живота. Сличан је однос и код ме-
татарзус варуса и конгениталног вертикалног талуса. Јасно је да дијагнозу урође-
них деформитета стопала треба поставити одмах а лечење треба започети 
што раније, али да у томе нема никаквих елемената хитности.

закљУчак

Код новорођенчета се дешава низ промена које могу бити од виталног зна-
чаја за дете. Повреде се дешавају у свим установама. Неке су последица пробле-
ма при порођају. Важно је да се повреде дијагностикују. Већина повреда скелета 
новорођенчета се лако лечи имобилизацијом. Углавном је та имобилизација 
све што му треба, али дете са преломом треба после отпуста из породилишта 
да се јави хирургу. Дијагностички пропуст код остеомијелитиса наноси штету 
детету у сваком смислу, и зато је хитан. За развој остеомијелитиса потребно је 
неколико дана по рођењу. Урођене малфорамције коштано-зглобног система 
нису хитне у терапијском смислу, али се њихово недијагностиковање сматра 
озбиљним пропустом.
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17.1. НЕУРОЛАРИНГОЛОШКИ АСПЕКТИ ФОНАЦИЈЕ 
И АРТИКУЛАЦИЈЕ КОД ДЕЦЕ

предраг Станковић, војко Ђукић
Клиника за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију,
КЦС, Београд

Увод

У реалитету антагонизама егзистенције, за фундамент и суштину људског 
постојања John Locke ће прогласити чула, Emmanuel Kant – разум, а Arthur 
Shopenhauer вољу. Настанак, одржавање, али и поремећаји фонације и 
артикулације почивају на повратним механизмима ових система.

Контрола ларинксних функција је филогенетски значајно еволуирала од 
једноставних сфинктерско-дилататорских рефлекса заштите доњих дисајних 
путева до високоспецијализованих фонацијских аутоматизама. Механизми 
настанка гласа и говора захтевају интеграцију функција респираторних, фона-
торних, резонаторних, мастикаторних и артикулационих мишића (1,2).

Развој и повезивање церебралног кортекса са субкортикалним центрима 
резултирало је, између осталог, у координацији покрета унутрашњих мишића 
ларинкса. Концепт психосоматског јединства етиологије и патогенезе условио 
је сазнање да практично сви системи организма могу утицати на поремећаје 
фонације и артикулације.

Постоје бројне психолошке, социолошке и философске дефиниције фо-
нације и артикулације. Са биофизичког аспекта, фонација је акустичка пер-
цепција вибрација гласница. Артикулација представља вокализовану неуро-
електричну материјализацију апстракције.

филогенеза

С филогенетског аспекта фонација је намлађа хумана функција, секундарно 
адаптирана на дисајну функцију. Фонација је научена механичка радња. Фило-
генетски посматрано, постоји уочљив континуитет ларинкса кичмењака: 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 (2,3).

Неоспорно је да су на развој фонације утицали следећи фактори: успра-
ван ход, развој и диференцијација централног нервног система, положај тј. 
спуштање ларинкса, повећање фаринксне и усне шупљине, већа мобилност 
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језика и физиолошка потреба за вербалном комуникацијом. Код човека је, зах-
ваљујући усправном ходу и смањењу масе вилице, као и смањењу дужине је-
зика ради бољег жвакања омогућено даље спуштање ларинкса. Ово спуштање 
ларинкса раздвојило га је од хоаналних отвора, што је резултирало увећањем 
фаринксне шупљине, која је неопходна за резонанцу и импеданцу гласа. С дру-
ге стране, током филогенезе кроз 15.000 генерација људски мозак се увећао од 
500 cm3 на 1500 cm3, уз посебан раст и диференцијацију темпоралних и фрон-
талних режњева (4,5).

Плач новорођенчета је први конвенционални вокални сигнал. За развој 
нормалног говора неопходни су следећи услови: довољна акустичка и оптичка 
еволуција централног нервног система; моторно-кинетичка еволуција мишића 
артикулационих органа; нормалан телесни и психички развој и развој воље за 
опонашањем покрета говорних органа (5).

Говор одређује и функционисање когнитивних, конотативних и афектив-
них система личности. Говор је база сазнања есенцијалних информација и ка-
рактеристика је људског интелекта. Он је базични хумани инстинкт и физио-
лошки је неопходан. Говор није нагонска, већ научена активност.

централна инервација ларинкса

Открићима моторног центра (Brocca, 1861), и сензорног центра говора 
(Wernicke, 1874), као и претпоставке о асоцијативној вези са психоакустич-
ким центром створена је егзактна основа за истраживања која и данас трају. 
Ранија схватања о функционалној аутономији појединих центара коригована 
су сазнањима о интегралној функцији кортекса, не искључујући постојање 
одређених група неурона специфичне, предоминантне активности (6).

Више је разлога због којих се резултати савремених истраживања морају 
критички и корелацијски посматрати и због којих није још потпуно јасна улога 
централних, неурофизиолошких механизама у контроли ларинксних функција. 
Иако је високо усавршена технологија микростимулације одређених региона кор-
текса, она се спроводи кроз контролисане анималне студије. Хистоморфолошка 
истраживања се углавном обављају post mortem. Вредна запажања церебралних 
функција тумаче се након траума главе, или после неурохируршких операција.

Моторни центар за формулацију говора налази се у Брокиној регији (регија 
4) прецентралног гируса доминантне хемисфере мозга. Локализација корти-
калне презентације ларинксних мишића ограничена је централним и прецен-
тралним сулкусом, као и Силвијевом фисуром.

Стимулација доње латералне површине моторног кортекса узрокује 
ексцитацију једног или више адукторних мишића ларинкса удржену са 
инхибицијом абдуктора. Регистрацијом евоцираних потенцијала у постцен-
тралном и прецентралном гирусу, након стимулације n. laryngeus-a, закључено 
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је да постцентрални гирус највероватније представља директан спроводни пут 
сензорног система ларинкса у кортекс, док су врх централног сулкуса и пре-
централни гирус зоне конвергенције, хомологне Брокиној регији (7,8).

Стимулација ларинксног моторног кортекса производи билатералну 
контракцију адукторних и абдукторних мишића ларинкса, што указује да је 
кортиконуклеарна пројекција билатерална. Потврђено је да је спроводни пут 
од кортекса до ларинксног моторног неурона у nucleus ambiguous-у полисинап-
тички, као и да су кортиконуклеарне везе индиректне.

Утвђено је да и друге кортикалне и субкортикалне регије имају значајну 
улогу у фонацији: пројектујући се преко мезенцефаличних центара оне играју 
пресудну улогу повезивања виших структура лимбичког система и нижих ме-
дуларних нивоа. Сензитивна влакна из ларинкса се након уласка у медулу деле 
на две гране. Једна грана ових влакана одлази у nucleus tractus solitarius, док 
друга пролази кроз mesencephalon, завршавајући се у nucleus parabrachialis-у. 
Овде се успостављају полисинаптичке везе преко постериорних једара тала-
муса и coronae radiatae до латералног дела постцентралног гируса. Из nucleus 
tractus solitarius-а многа влакна су у директној вези са nucleus ambiguous-oм, 
где су смештени ларинксни моторни неурони (8,9).

Постоји довољно доказа да је субкортикални пројекциони систем у центру мож-
даног стабла одговоран за невербалну фонацију удружену са емоционалним одго-
ворима. За генерисање неких спонтаних гласова нису ни потребни виши мождани 
путеви. За контролу говора важне су информације из аудитивног и соматосензор-
ног система, а унутар усне шупљине важан је оролингвални сензибилитет. Говору 
претходи или активност из властитог асоцијативног кортекса, или активност из 
сензорних органа. Поједини региони мозга различито су активирани код говора у 
смислу конверзације, гласног читања, или код гласног именовања предмета.

У овим изузетно суптилним процесима изражен је реципроцитет механи-
зама повратне спреге слух-фонација. Наиме, фонаторни органи емитују звучне 
таласе које перцепира уво саговорника или слушаоца, трансформишући их у у 
нервну активност. Ови неуроимпулси се преносе до одређених центара у кортек-
су, где се кроз процес мишљења изводи њихова обрада. Новоформирани неуро 
импулс еферентно шаље сигнал органима за фонацију и артикулацију изази-
вајући контракције и релаксације њихових мишића, што за крајњи производ има 
емисију гласа односно речи. На овај начин оштећење слуха узрокује поремећаје 
говора, чија тежина директно зависи од времена када је оштећење слуха настало. 
Уколико су оштећења слуха настала ( и нису коригована) пре почетка развоја 
говора, изостаје развој спонтаног говора, што се среће код глувонеме деце. Уко-
лико оштећење слуха настаје код развоја говора, долази до поремећаја изговора, 
због немогућности аудитивне контроле фонацијских аутоматизама изговорене 
речи. Уколико су поремећени анатомски односи у фонацијском апарату, као код 
палатосхизе, не постоји могућност формирања правилних говорних модела, па 
се формирају погрешни говорни модели.
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Код новорођенчета су потпуно формиране примарне зоне коре мозга, као и 
супкортикалне структуре. На узрасту између друге и треће године значајно се 
повећава површина и функција секундарних и терцијалних зона мождане коре, 
што се подудара са интензивним развојем говора и усвајањем граматичких ка-
тегорија. Неуролошка матурација, праћена мијелинизацијом сложених секун-
дарних 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 (9, 10).

хистоморфолошке сПецифичности

Током ембриогеног периода, раст је продукт изузетно префињене целуларне 
интерреакције, која резултира развојем система органа. Код ембриона дужине 7 
- 9 мм, приближне старости 33 дана, појављују се зачеци гласница. Код ембриона 
старости око 57 дана, присутне су скоро све структуре ларинкса. У овом стадију-
му ларинксни епител је рудиментарне форме. Диференцијација епитела ларинкса 
током ембриогенезе, је увек “миран процес” који се одвија по одређеном обрасцу, 
да би постигао свој коначни изглед код одрасле особе. Просечна дужина гласница, 
код деце пре пубертета, износи 6 - 8 mm, а размак између њих је 7 - 8 mm (10).

У обављању веома сложених ларинксних функција велику улогу има 25 
сталних унутрашњих мишића ларинкса. Мишићи су попречно-пругасте грађе, 
што је неуобичајен налаз у тубуловисцералним органима. Разлози за ово су: 
њихов филогенетски развој, функција и инервација ларинкса. Влакна ларинкс-
них мишића су кратка и веома реактивна захваљујући постојању митохондри-
јског ензима сукцинилдехидрогеназе. Тиреоаритеноидни мишић код човека 
достиже највећи степен еволуционе диференцијације.

Иако су у најразличитијем периоду живота све хрскавице ларинкса хија-
лине, у каснијем току, од шеснаест хрскавица које сачињавају скелет ларинкса, 
само су три (тиреоидна, крикоидна и аритеноидна – осим њеног вокалног на-
ставка и врха) подложне окоштавању. Осификација је перманентан, али нерав-
номеран процес и разликује се од особе до особе (10).

неУрофизиологија фонације

Инервација унутрашњих мишића ларинкса је неуобичајена и због 
постојања специфичности неуромишићних синапси. Већина мишићних 
влакана добија инервацију из мултиплих неуромишићних спојница. За му-
скулатуру одраслих сисара је типичан појединачан неуромускуларни спој. 
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Мишићна влакна с мултиплим неуромишићним синапсама су карактери-
стична за високоспецијализоване мишиће средњег ува, спољашње мишиће 
ока и унутрашње мишиће ларинкса. Највећи број мултиплих неуромишићних 
спојница налази се у тиреоаритеноидном и у крикотиреоидном мишићу. 
Највећи број влакана поседује по две, али не више од пет неуромишићних 
синапси. Спора влакна (тип I) тиреоаритеноидног мишића неупоредиво 
више поседују мултиплу инервацију од брзих влакна (тип II). Поред значајне 
неуромишићне трансмисије важне за вибрације током фонације, истовреме-
на активација бројних неуромишићних спојница може повећати затегнутост 
тиреоаритеноидног мишића (9).

Ларинксна мукоза је богато инервисана сензорним завршецима. Разликују 
се три основна типа сензорних завршетака:

субепителни плексус или тзв. просторна неурална мрежа;1. 
инкапсулирани и некапсулирани корпускули;2. 
интраепителни и субепителни нервни завршеци3. 

Најшире прихваћена класификција ларинксних рецептора, базирана на 
њиховој локализацији је подела на мукозне, артикулационе и миотатске ре-
цепторе. Док је еферентни део рефлексног лука бројних ларинксних функција 
углавном познат, дотле аферентни део лука још увек није потпуно расветљен.

Квантитативним истраживањима је утврђено постојање око 1.000 рецеп-
тора, сличних густативним папилама, у епиглотису новорођенчета. Ови мул-
тихемијски рецептори су важан део рефлексног механизма заштите доњих ди-
сајних путева.

Функција рецептора је да обезбеде ЦНС-у повратну информацију о про-
мени ваздушног притиска у ларинксу током фонације. Нормална продукција 
гласа се обично остварује при притиску који је између 4 и 10 cm воденог стуба. 
Варијације ваздушног притиска при нормалној фонацији су релативно мале. 
Због тога је за рецепторе важна способност да при фонацији јасно разликују 
врло мале промене ваздушног притиска у ларинксу (7,8).

За настанак и одржавање звука неопходно је постојање звучног извора и 
извора енергије. Неопходно је ваздушни флукс довести у стање вибрације, које 
ће се акустички перципирати као хумани глас.

У току дана човек удахне и издахне више од 21.000 пута, годишње при-
ближно начини осам милиона инспиријума и експиријума, без икаквог 
оштећења гласница.

Очекивало би се да гласнице вибрирају у смеру струјања ваздуха, међу-
тим оне вибрирају у страну. Разлог је следећи: ваздух који се издише притиска 
међусобно приближене гласнице одоздо прво их размиче и тиме омогућава да 
између слободних ивица гласница брзо струји ваздух; брзо струјање ваздуха 
узрокује настанак парцијалног вакуума, који чини супротно, примиче гласни-
це једну другој; збијене гласнице заустављају струјање ваздуха, испод гласница 
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се притисак повећава и оне се опет размичу. На описани начин процес вибра-
ција се стално понавља. У можданом стаблу су бројне комплексне неуронске 
синапсе с функцијом у контроли дисања, фонације и артикулације.

У неурофизиолошкој контроли функција отварања и затварања глотиса 
учествују три групе мишића (8,9):

тензори,1. 
адуктори2. 
абдуктори3. 

Три фундаментална принципа морају бити потпуно испуњена да би ла-
ринкс из респираторног прешао у фонаторни положај: 

мобилни, постериорни крај вокалних лигамената мора бити имобилисан,1. 
вокални лигаменти морају изражавати тензију,2. 
ваздух мора да прође између лигамената.3. 
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18.1. ИНТЕРАКЦИЈЕ ИЗМЕЂУ ЛЕКОВА

Милица простран
Институт за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију
Медицински факултет Универзитета у Београду

Увод

Било да се лече амбулантно или у болничким условима, болесници чес-
то узимају неколико лекова истовремено: 2–20. То најчешће захтева природа 
саме болести (нпр. ХИВ, инфекција изазвана Helicobacter pylori, хипертензија) 
или вишеструке тегобе (нпр. респираторна инсуфицијенција праћена акутном 
инфекцијом): то је политерапија. Нажалост, чешћа је полипрагмазија, тј. нес-
врсисходно прописивање и коришћење већег броја лекова. Без обзира на мо-
гућу терапијску корист, комбинована терапија неминовно повећава ризик од 
настајања нежељених дејстава1. Осим тога, при таквој комбинованој терапији, 
један лек може променити интензитет фармаколошког дејства другог лека, па 
такву појаву означавамо као интеракцију између лекова (1–4).

Према томе, интеракција између лекова је појава да неки лек/супстанца кван-
титативно или квалитативно мења активност првобитно примењеног лека.

Оно што се често заборавља је и чињеница да у примарној здравственој заш-
тити, поред лекова које прописује ординирајући лекар, болесници и сами узимају 
лекове који се иначе издају на рецепт2, лекове који се купују у апотеци без рецепта 
(тзв. OTC препарати: Over-The-Counter), витамине, биљне препарате и друге, тако 
да је самолечење један од веома великих проблема у савременој фармакотерапији.

Дакле, политерапија је неминовност, док је монотерапија у медицини, тј. 
примена само једног лека, веома често само нереална жеља.

Треба нагласити следеће:
Интеракције јесу велики клинички проблем, али нису све клинички •	
значајне:

Штетне последице интеракција јављају се код 0,5–2% хоспитализо-1. 
ваних болесника. Неки други подаци напомињу да интеракције чине 
само 8,2% описаних нежељених дејстава лекова (в. наредни текст)

1 У данашње време, нежељена дејства представљају велики проблем за законодавце: нови лекови 
морају да испуне најмање два услова, а то су клиничка ефикасност и безбедна примена. Срећом, 
сва нежељена дејства немају исти клинички значај, а она нежељена дејства која су од већег 
клиничког значаја могу бити веома различита: сваки орган/органски систем може бити главно 
место испољавања, а понекад је захваћено и више органа/органских система истовремено.

2 Болесници узимају лекове, који се иначе издају на рецепт, из кућних залиха, заосталих после 
некадашњег лечења сличних тегоба, од рођака, пријатеља и суседа, или их сами купују (супротно 
важећим прописима) у апотекама.
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Процењује се да је инциденција клинички значајних интеракција 2. 
између 3% и 5% код болесника који узимају мали број лекова
Инциденција клинички значајних интеракција је око 20% код болес-3. 
ника који узимају већи број лекова (нпр. између 10 и 20 лекова)!
Услед постојања јасне географске разлике у прописивању и потро-4. 
шњи лекова, код болесника у САД интеракције леже у основи 7% 
свих нежељених дејстава. Од последица нежељених дејстава умире 
око 4% свих болесника, а 1/3 тог броја чине интеракције
Постојање клинички значајне интеракције не значи да се (потен-5. 
цијално) штетна комбинација лекова мора избегавати. Пресудну 
улогу има укупни интерес–добробит индивидуалног болесника

У релевантној литератури описују се појединачне интеракције (интерак-•	
ције између два лека), без обзира на могућу истовремену примену већег 
броја лекова: политерапија и полипрагмазија.
Лекови могу ступити у интеракције не само са другим леком/лековима, већ •	
и са ендогеним трансмитерима и хормонима, састојцима хране (нпр. алко-
хол, сок од грејпфрута). Сок од грејпфрута инхибише активност изоензи-
ма јетре СYР3А4: пошто тај изоензим учествује у биотрансформацији (= 
метаболизму) више од 65% свих лекова, бар теоријски, метаболизам свих 
лекова који се метаболишу уз помоћ СYР3А4 биће успорен.

Интеракције лекова са другим леком/лековима, као и са ендогеним тран-
смитерима и хормонима и састојцима хране могу утицати на исход лечења ус-
лед промене ефикасности или безбедности примењених супстанција. Нажа-
лост, нису познате димензије овог проблема у нашој земљи, поготово када је 
реч о нежељеним интеракцијама, тј. оним са штетним последицама. У свету се 
листе комбинације лекова које би требало избегавати, свакодневно допуњују 
новим подацима што отежава њихово праћење и примену. Све то повећава 
значај познавања основних чињеница о интеракцијама (5–10).

Испољавање интеракција зависи од више фактора, а то су:
болесник (нпр. његов узраст, обољење/обољења, наследни фактори)•	
лек (нпр. доза, фармацеутски облик лека, пут и начин примене, трајање •	
терапије и др.), као и
лекар (нпр. његово знање и информисаност).•	

Клиничко искуство и широко праћење нежељених дејстава лекова, указали 
су на неколико основих чињеница када су у питању интеракције:

У интеракцијама учествују најмање два лека, па се у релевантној ли-•	
тератури описују појединачне интеракције (интеракције између два 
лека), без обзира на могућу истовремену примену већег броја лекова: 
главни лек (основни лек) и лек који изазива интеракцију (изазивач–ин-
терактант).
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Главни лекови су:•	
лекови мале терапијске ширине, па токсични ефекти настају већ при 1. 
малом повећању дозе, односно слободне, фармаколошки активне 
фракције лека (у плазми)
лекови код којих и мала промена дозе доводи до велике промене 2. 
(клиничке) ефикасности 
један или оба услова испуњавају бројни лекови, као што су антиа-3. 
ритмијски лекови, антидијабетици, антихипертензиви, (орални) анти-
коагуланси, антиконвулзиви, аминогликозидни антибиотици, цитоста-
тици, инхибитори МАО, имуносупресиви, кардиотонички гликозиди

Лекови изазивачи интеракција (интерактанти):•	
Могу бити и лекови благог дејства (нпр. антациди, ањонске смоле, ас-
пирин и др.), као и састојци хране (нпр. млеко и млечни производи, 
алкохол, сок од грејпфрута и др.)
Групишу се у четири категорије:

Лекови који се у високом проценту везују за протеине плазме (нпр. 1. 
аспирин, фенилбутазон, сулфинпиразон)
Лекови који делују на метаболизам лекова у јетри:2. 

лекови могу инхибисати микрозомне (терминалне) a. 
оксидазе јетре, а пре свега главни изоензим CYP3А4 (нпр. 
циметидин, антигљивични лекови из групе азола, макролидни 
антибиотици, као и нелфинавир, ритонавир): они успоравају 
метаболизам свих лекова који се остварује уз помоћ ензима 
јетре, повећавајући (бар теоријски) њихово фармаколошко 
дејство и токсичност (Табела 1)

табела 1. Неки лекови који инхибишу микрозомне ензиме јетре 
(модификовано према референцама 1,2,4,8–10)

Изоензим Лек/супстанца која инхибише изоензим

CYP1А2 Циметидин*
Ципрофлоксацин
Сок од грејпфрута

CYP2D6 Амјодарон*
Циметидин*
Флуоксетин***
Хинидин***
Пароксетин***
Ритонавир
Сертралин
Тиоридазин
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Изоензим Лек/супстанца која инхибише изоензим

CYP2C9 Амјодарон**
Флуконазол***
Флуоксетин***
Флувоксамин
Ритонавир

CYP2C19 Флуконазол***
Омепразол

CYP3А4 Циметидин*
Еритромицин**
Итраконазол***
Кетоконазол***
Кларитромицин***
Нефазодон***
Нелфинавир***
Ритонавир***
Сок од грејпфрута**
Верапамил**

напомене
*** Јаки инхибитори су они који 

изазивају > 5 пута увећане 
вредности ПИК у плазми или 
снижење клиренса за више од 80%

** Умерени инхибитори су они 
који изазивају > 2 пута увећане 
вредности ПИК у плазми или 
снижење клиренса за 50–80%

* Слаби инхибитори су они који 
изазивају > 1,5 пута увећане 
вредности ПИК у плазми или 
снижење клиренса за 20–50%

Инхибиција се брзо манифестује, чим се 
постигну довољно високе концентрације лека–
инхибитора изоензима

Максимална инхибиција постиже се већ у току 
24 сата од примене лека–инхибитора изоензима

Инхибиција изоензима смањује разградњу 
лекова у чијем метаболизму тај одређени 
изоензим учествује, па се концентрација лека 
повећава, као и токсичност (понекад)

табела 2. Неки лекови који индукују микрозомне ензиме јетре (модификовано 
према референцама 1,2,4,8–10)

Изоензим Лек/супстанца која индукује изоензим

CYP1А2 Барбитурати
Фенитоин
Пушење дувана

CYP2C9 Барбитурати
Рифампицин
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Изоензим Лек/супстанца која индукује изоензим

CYP2C19 ?

CYP2D6 ?

CYP2Е1 Етанол (алкохол) (хронична примена)
Изониазид

CYP3А4 Барбитурати
Дексаметазон
Фенитоин
Карбамазепин
Рифампицин

напомене
Индукција ензима је процес при коме се повећава укупна активност ензима, односно његов 
метаболички потенцијал
Потребно је бар 2, а најчешће 5 до 7 дана континуиране примене лека–индуктора изоензима
Најјачи индуктор микрозомних ензима јетре је антибиотик рифампицин
Дејство рифампицина на индукцију ензима јетре престаје тек после 2 седмице од обустављања 
његове примене.

б. лекови који индукују микрозомне ензиме јетре, пре свега 
CYP3А4 (нпр. барбитурати, дексаметазон, карбамазепин, 
рифампицин): они убрзавају метаболизам свих лекова и/
или супстанци који се остварује уз помоћ микрозомних 
ензима јетре, смањујући њихово дејство, па је неопходно 
прилагођавање доза и/или режима дозирања основних лекова 
(Табела 2)

Лекови који мењају функцију бубрега:3. 
поједини лекови смањују функцију бубрега, па тиме и бубрежне 
клиренсе главних лекова: појачава се дејство главних лекова и њи-
хова токсичност (нпр. амјодарон, каптоприл, нитрендипин, као и 
верапамил смањују бубрежну екскрецију–излучивање дигоксина)
Лекови који делују мање важним механизмима.4. 

Подела интеракција

Интеракције се могу поделити према:
месту одигравања–испољавања,1. 
исходу, и2. 
модалитетима испољавања.3. 
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Према месту одигравања, све интеракције између лекова деле се на:
Интеракције •	 ин витро (фармацеутске интеракције или инкомпати-
билности):

Оне се одигравају у ињекционом шприцу или у боци за инфузију, 1. 
а резултат су различитих физичких или хемијских процеса између 
лекова и раствора
Да би се болесник поштедео већег броја ињекција, као и да би ме-2. 
дицинском особљу било олакшано давање парентералне терапије, у 
боцу за инфузију, која нпр. садржи 5% глукозу, додају се витамини, 
антибиотици и др., у разним концентрацијама и са разним pH вред-
ностима. При томе се, као резултат интеракције, мења или изглед 
инфузионог раствора или што је још горе, ефикасност главног лека: 
хепарин се инактивише кортизолоном; стрептокиназу не треба ин-
фундовати из колоидних раствора, нарочито декстрана, због могуће 
разградње и губљења ефекта
Фармацеутске интеракције могу бити избегнуте поштовањем одређе-3. 
них правила

Интеракције •	 ин виво:
Ове интеракције одигравају се у организму болесника и могу бити:

Фармакокинетичке интеракције:1. 
Интеракције у фази ресорпције,•	
У фази дистрибуције,•	
У фази биотрансформације–метаболизма•	 3,
У фази излучивања.•	

Фармакодинамске интеракције:2. 
На месту директног места дејства лека на циљне органе, ткива •	
или ћелијске рецепторе.

Према исходу, интеракције могу довести до слабљења (нпр. антагонизам) 
или појачавања (нпр. синергизам)4 дејства главног лека. Међутим, исход инте-
ракције зависи првенствено од услова под којим се оне одвијају, а под тим ус-
ловима, подразумевају се фактори од стране самог болесника, као и фактори 
везани за примену лекова.

Фактори од стране болесника су различита физиолошка (нпр. узраст, труд-
ноћа, дојење) и патолошка стања (нпр. болест, функција јетре и бубрега, исхра-
на) која могу смањити или појачати значај интеракција.

Фармацеутски облик–формулација, доза, начин давања лекова, редослед и 
време давања, као и дужина примене, тј. трајање лечења, само су неки од фак-
тора који могу (понекад и пресудно) изменити значај интеракције.

3 Биотрансформација (=метаболизам) + излучивање лекова = елиминација лекова
4 Синергизам означава интеракцију између два лека која делују у истом смислу: ефекти два лека 

се сабирају, па је 2 + 2 = 4. Супраадитивни синергизам значи да је 2 + 2 > 4.
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Исход–резултат интеракција између лекова може бити клинички значајан 
или не, што зависи од побројаних фактора. Посебно треба нагласити и трећи 
фактор–знање лекара, односно његово познавање ове проблематике.

Према коду значајности, све интеракције су подељење на (углавном) 4 кода:
Код 1:

клинички веома значајне интеракције•	
могу довести до тешких поремећаја организма•	
предвидљиве су•	
честе су•	
добро су документоване •	

Код 2:
клинички умерено значајне интеракције•	
могу изазвати оштећења средњег интензитета•	
мање су предвидљиве•	
мање су честе•	
нису потпуно документоване•	

Код 3:
клинички минимално значајне интеракције•	
не изазивају озбиљнија оштећења•	
учесталост им је промењива или занемарљива•	
веома су слабо документоване•	

Код 4:
интеракције без клиничког значаја, јер•	
последице немају клинички значај•	
нису праћене појавом нежељених ефеката•	
документованост ових интеракција заснована је, пре свега, на теоријском •	
разматрању.

Међутим, веома је важно нагласити да изражавање значајности интерак-
ција зависи, пре свега, од договора група експерата. Стога је неопходно, пре 
доношења било какве одлуке, проверити шта поједина оцена значи!

Према модалитетима (фреквенци) испољавања, интеракције између леко-
ва могу бити више или мање очекиване. Сходно томе, могу се поделити у чети-
ри групе:

Лако предвидљиве (очекиване): јављају се код свих болесника који ко-1. 
ристе одређену комбинацију лекова 
Предвидљиве (вероватне): јављају се код већине болесника који узимају 2. 
наведену комбинацију лекова
Непредвидљиве (повремене): испољавају се само код појединих болес-3. 
ника који узимају одређену комбинацију лекова
Неутврђене (недовољно испитане): за њих још увек не постоји довољно 4. 
података (Табела 3).
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Међутим, постоје покушаји да се процена интеракција заснује на неколико 
параметара. Тако је група експерата 2004. године (10), донела одлуку о изража-
вању значајности интеракција (significance rating) оценама од 1 до 5, базираних 
на јачини и документованости интеракција.

табела 3. Модалитети испољавања интеракција (модификовано према 
референцама 1–10)

Лако предвидљиве (очекиване) 
интеракције

Јављају се код свих болесника који користе 
одређену комбинацију лекова

Антациди Тетрациклини
Флуорохинолони

Предвидљиве (вероватне) Јављају се код већине болесника који узимају 
наведену комбинацију лекова

Орални антидијабетици Хлорамфеникол

Орални антикоагуланси Метронидазол
Триметоприм + Сулфаметоксазол
Рифампицин

β адренергички блокатори
Циклоспорин
Фенитоин
Хинидин
Калцијумски антагонисти
Теофилин

Рифампицин

Теофилин Еритромицин

Непредвидљиве (повремене) Испољавају се само код појединих болесника 
који узимају одређену комбинацију лекова

Етанол Цефалоспорини
Метронидазол

Кардиотонички гликозиди Еритромицин

Неутврђене (недовољно испитане)

Циклоспорин Еритромицин
Флуконазол
Кетоконазол
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Орални антикоагуланси Ципрофлоксацин
Еритромицин
Флуконазол
Хлорамфеникол
Миконазол
Нафцилин
Сулфонамиди

закљУчак

Интеракције су честе, а њихове последице, у терапијском смислу, могу •	
бити повољне и неповољне: сматра се да се налазе у основи скоро 5% 
свих пријављених нежељених дејстава
Познавање значајних интеракција, а нарочито када су у питању лекови •	
који се хронично примењују, веома је важно (2–3, 5–7)
Многе интеракције се могу предвидети на основу фармакокинетичког •	
и фармакодинамског профила прописиваних лекова. Међутим, проце-
на очекиване учесталости интеракција на број експонираних болесника, 
још увек је немогућа
На појаву интеракција утиче неколико фактора, како од стране лека, тако •	
и од стране болесника.
Болесници који имају велики ризик од појаве, клинички значајних, ин-•	
теракција су следећи:

болесници који се лече лековима малог терапијског индекса и мале 1. 
терапијске ширине;
они који се лече великим бројем лекова, укључујући и 2. OTC препара-
те, као и биљне препарате;
тешки болесници (нпр. инсуфицијенција јетре и/или бубрега, 3. 
Alzheimer–ова болест и др.);
старији болесници;4. 
болесници са ХИВ инфекцијом;5. 
непокретни болесници, као и6. 
наркомани, пре свега интравенски наркомани.7. 

Пре него што започне са применом неког лека, лекар мора узети детаљну 
анамнезу и проверити већи број података:

које лекове, укључујући и 1. OTC препарате, као и препарате алтернатив-
не медицине и сл., болесник већ користи;
да ли се болесник придржава прописане терапије (нпр. број доза, раз-2. 
мак између две узастопне дозе, начин узимања лека: пре, за време или 
после јела и сл.) ;
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каква је исхрана болесника (нпр. тзв. здрава храна, витамини, мега дозе 3. 
витамина, чајеви) ;
да ли болесник болује од неке болести зависности (нпр. алкохолизам, 4. 
пушење и сл.).

Ови подаци су неопходни, јер интеракције имају своје особености, од којих 
су неке већ наведене у тексту:

честе су интер– и интраиндивидуалне варијације (нпр. од дана до дана)•	
исход интеракције није лако мерљив и често се превиђа•	
исход интеракције може бити дозно•	 – и временски зависан
лекови исте класе не морају ступати у исте интеракције•	
у интеракције могу, осим лекова, ступати и •	 OTC препарати, препарати алтер-
нативне медицине, биљни препарати, који су данас нарочито популарни
постојање штетне интеракције не значи увек и контраиндикацију за при-•	
мену одређене комбинације лекова.

Трећи фактор, поред лека и болесника је лекар, односно, његово знање и 
информисаност. Број могућих интеракција је огроман, па се оне ни не могу 
набројати, а још мање запамтити, али се на њих мора увек мислити. 
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