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ИЗВОД ИЗ РЕЦЕНЗИЈЕ

Уредници и модератори Педијатријске школе Србије ове године определили 
су се за 59 тема које, груписане, обухватају главне педијатријске дисциплине, 
као и радове из дечје хирургије, социјалне педијатрије и психијатрије, клиничке 
фармакологије и ултрасонографије.

Аутори 8 радова су из суседних држава, тако да досадашњи назив Школе за-
служује додатак „с интернационалним учешћем“. Радови ових аутора у погле ду 
стручног нивоа задовољавају критеријуме које је поставила Школа, што указује 
да овај тип сарадње треба и даље неговати. 

Сви радови написани су у форми „Прегледи из литературе“ осим рада ,,Гла-
вобоље у дјеце - обрада болесника кроз пет година“, који је истраживачки и пре 
заслужује место у неком од педијатријских часописа.

Ове године у несразмерно већем броју радова описана су обољења и поре-
мећаји којима се баве педијатри - клиничари, што указује на мању посвећеност 
аутора проблемима из домена примарне здравствене заштите. То не би трeбало 
да постане пракса с обзиром на велику одговорност коју за здравље деце имају 
педијатри примарне здравствене заштите, а посебно ако се има у виду њихова 
улога у превенцији болести.

Опште узев, већини радова овог педијатријског уџбеника не може се оспо-
рити висока стручна и научна вредност, као и њихов практични значај, јер су у 
њима приказане нове дијагностичке методе и све веће могућности лечења број-
них болести и поремећаја код деце и адолесцената. Сигурно је да ће за већину 
тема које су обрађене у овој књизи заинтересованост лекара бити велика, а по-
себно за болести са којима се они често срећу, а којима до сада није поклањана 
одговарајућа пажња (на пример, акутни симптомски напади, ургентна стања 
код адолесцената и др.).

Процењени с аспекта „иновације у педијатрији“ многи радови заслужују 
да буду поменути, али, као примере, навешћемо два рада: „Значај дојења за 
неуробихевиорални и когнитивни развој деце“ и „Ненутритивна својства 
мајчиног млека“.

При писању радова аутори су користили иностране и домаће класичне и 
актуелне изворе литературе, мада су се поједини од њих мало ослањали на 
стручну литературу.



Као и свака књига, и ова, поред врлина које преовлађују, има и мање недос-
татке који се из године у годину понављају: језичке и словне грешке, необја-
шњене скарећенице, неповезивање литературе са текстом, непрегледне табеле 
и др. Могле би се навести још неке недоследности, на пример, различите кла-
сификације шока наведене у два рада или радови из области хематологије на-
писани у виду кратких саопштења. Међутим, све то не утиче битно на вредност 
нити може да умањи значај овог Зборника који у нашој средини већ годинама 
представља једно од ретких изворишта иновација и доктрина за све лекаре који 
брину о здрављу деце и адолесцената и омогућава им све успешнији рад.

Београд, 28. мај 2013. год.

Др Боривој Марјановић, научни саветник
Др Невенка Рончевић, професор емеритус
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1.1. ЗАШТИТНИ ФАКТОРИ И ФАКТОРИ РИЗИКА ЗА 
РАЗВОЈ У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ

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

Увод

Рано детињство је период до краја пете године детета, а одликује се интен-
зивним растом и развојем у свим доменима: психичком, физичком, социјал-
ном, емоционалном, интелектуалном и cензо-моторном погледу (1).

Нормалан развој је онај који је типичан, уобичајен, очекиван за узраст. 
Основне законитости развоја су: да се одвија по одређеном редоследу, да иде 
од простијих ка сложенијим функцијама, тако да могу да се прате развојна 
постигнућа, као и развојна очекивања, тј. компетенције које деца достигну у 
појединим фазама узраста, уколико их средина у којој се развијају адекватно 
подржава. Међутим, постоји значајна индивидуална варијабилност у темпу и 
начину, тј. постоје индивидуалне неравномерности развоја појединих функција. 
Обележја раног узраста су висока зависност од околине, вулнерабилност, али и 
пластичност и могућности адаптације у случају повољне средине (2). 

Савремене теорије развоја детета прихватају став да се развој детета одвија 
кроз интеракцију биолошких и срединских чинилаца. Предуслов нормалног 
развоја јесте структурално целовит и за узраст функционално зрео нервни 
систем, али је исто толико значајна и средина која обезбеђује услове за неометан 
физички раст и за успостављање чврстих осећајних веза детета са другим 
особама, које детету пружају могућност да учи, истражује околину и активно 
делује на њу, подстичући и награђујући дете (3). Развојне потребе детета се 
реализују кроз интеракцију најчешће са родитељима, али и са хранитељима 
и другим пружаоцем неге и са широм средином. Наслеђе даје оквир, околина 
пружа богатство искустава (4). 

Биоеколошки модел развоја У раном детињствУ

Биоеколошки модел развоја у раном детињству говори о средини у којој 
се одвија развој детета, односима и интеракцијама између детета и родитеља, 
факторима у породици и окружењу који својим присуством и утицајима могу 
деловати повољно или неповољно по развој детета (2).
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Драгана Лозановић

Утицаји на дете У развојУ

Слика 1. Утицаји на дете у развоју

Развој детета се одвија кроз интеракцију биолошких чинилаца и фактора 
средине. Овакав приступ води рачуна о детету, али и о онима од чијих актив-
ности зависи развој детета:

родитељима, породици у целини и фамилији, као месту најснажнијих 1. 
развојних искустава 
другим људима, из комшилука, као и представницима здравствених, 2. 
образовних и социјалних служби, који директно или преко родитеља 
делују на развој детета; и
околностима, могућностима и приликама које се пружају детету и ро-3. 
дитељима да у средини у којој живе развијају своје могућности, да учес-
твују, као и о утицајима који могу да охрабрују и делују оснажујуће или 
обратно, да ограничавају развој капацитета и вештина деце и породица.

Биоеколошки модел истиче да карактеристике средине, однос родитеља пре-
ма детету и квалитет стимулације имају значајан утицај на реализацију урођених 
интелектуалних диспозиција (5). Средински чиниоци су пресудни у одређивању 
тока и исхода развоја детета. Одговарајућим утицајима средине могуће је обли-
ковати и одредити исход развоја детета. Рана искуства су пресудна и од највећег 
утицаја на даљи ток развоја. Сензитивна и осећајна интеракција између роди-
теља и детета је битан чинилац нормалног психосоцијалног развоја (социјалног, 
емоционалног и интелектуалног) (3). Битни су и стабилност и реципрочност те 



1. Социјална педијатрија

5

интеракције. Не само да мало дете остварује осећајну везаност, приврженост 
одраслој особи, него оно утиче и на одраслог. Квалитет родитељске бриге је чвр-
сто повезан са менталним здрављем родитеља, интерпесоналним односима и 
срединским стресорима (5).

Критични период је одређени временски период када је поједина функција нај-
осетљивија на недостатак стимулације или утицаје средине. Сенизитивни периоди 
су дужи периоди када је дете најпријемчивије за одређену врсту подстицаја (6).

Изостанак адекватних искустава у критичним периодима развоја поједи-
них функција озбиљно угрожава или онемогућава развој одређених способ-
ности, знања и вештина. Неповољни ефекти раног развоја се могу накнадно 
превазићи, под повољним околностима, тј. утицајима средине могуће је обли-
ковати ток и одредити исход развоја. 

заштитни фактори и Процеси

Развојни утицаји су често комбинација повољних (стимулативних и про-
тективних) и неповољних, угрожавајућих искустава.

Заштитни фактори су они који мењају у позитивном правцу одговор детета 
на угрожавајуће чиниоце односно факторе ризика. У свакој ситуацији, код 
процене развоја сваког детета треба добро анализирати и проценити фактора 
заштите, јер су нам то тачке ослонца у подстицању правилног развоја и, 
усмеравању терапијских активности . 

Заштитни фактори су атрибути појединца, породице, локалне или шире 
заједнице који, када су присутни, смањују или елиминишу ризик у породицама 
и заједници и повећавају здравље и добробит деце и породице. Заштитни фак-
тори помажу родитељима да нађу ресурсе, подршку или одбрамбене стратегије 
које им омогућавају ефикасно родитељство, чак и у условима стреса (7).

Породица утиче на развој детета у позитивном правцу тако што максимално 
стимулише развој, подстиче позитивно и преусмерава негативно понашање, 
стимулише нове обрасце и блокира адаптацију на негативне утицаје. Родитељи 
такође могу значајно да умање утицај стресора и самог стреса на дете, тако што 
избегавају или смањују изложеност детета, својим понашањем дају пример 
детету о одговарајућем начину реаговања, као и преко упућивања, порука, 
савета и објашњења које пружају детету. Рана нега пуна подршке у детињству 
може да повећа резилијентност и смањи ефекте тзв. „токсичне“ околине.

Најзначајнији заштитни фактори у најранијем детињству јесу: порођај у 
болницама прилагођеним потребама мајке и детета и примена БФ+ стандарда: 
присуство блиске особе на порођају; контакт „кожа на кожу“, први подој од-
мах по рођењу; посете породиљи и новорођенчету; искључиво дојење у првих 
6 месеци и наставак дојења до друге године и дуже. Дојење је процес у коме 
се успоставља однос блискости- узајамна повезаност, интеракција, топлина, 
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нежност, а то су уједно и основни фактори здравог развоја детета и његова 
исконска потреба. Осим тога, рана интеракција, сигурна приврженост, игра и 
стимулација које се успостављају и започињу преко дојења, представљају ос-
новне потребе детета у раном узрасту.

Заштитне факторе можемо поделити и према повезаности и карактеристи-
кама детета, породице и шире околине. 

Заштитни фактори везани за дете су: сигурни рани односи са мајком, оцем, 
породицом; проактиван однос, позитиван став, поверење; лак темперамент; 
добро физичко здравље; добра комуникација и развој социјалних вештина; 
способност развоја позитивних и трајних односа са пријатељима и породицом; 
способност детета да идентификује, изрази и управља својим понашањем и 
емоцијама; виши ниво интелектуалних способности; осећај независности, са-
мопоштовања и самопоуздања.

Заштитни фактори везани за породицу и шире окружење, осим већ поме-
нутог значаја првог контакта и првог подоја, јесу и следећи: позитиван однос 
детета бар са једним родитељем - развој сигурне привржености; љубав, сигур-
ност, доследна нега и праћење од стране родитеља; подржавајући односи међу 
члановима породице, блискост, узајамна повезаност; топлина, нежност; рана 
позитивна интеракција; подршка и подстицај, игра, стимулација; животни 
стандард; родитељска отпорност; висок ниво повезаности и склад у породици; 
мрежа подршке породици на локалном нивоу; разне могућности за слободне 
активности; позитивна политика(8,9). 

Према дефиницији Светске здравствене организације (СЗО, 2005), заштитни 
фактори за ментално здравље деце и адолесценате су: биолошки заштитни факто-
ри, физички развој који одговара узрасту, добро физичко здравље и добро интелек-
туално функционисање. Чиниоци који штите дете од психијатријског поремећаја 
су: позитивна слика о себи (високо самопоштовање); нежан осећајни однос и 
поверење (у одраслог); подршка одраслих; стабилна личност; посебне вештине; 
висок IQ и добар школски успех, надзор и јасни дисциплински ставови родитеља.

Истраживања потврђују да је квалитет односа мајке са сопственим роди-
тељима и са партнером од пресудног утицаја на понашање мајке према ново-
рођенчету. Најјачи предиктор да ће неко постати добар родитељ је осећање 
прихваћености, вољености и жељености од властитих родитеља и добар парт-
нерски (брачни) однос. Добар партнерски однос у прва три месеца трудноће је 
протективни фактор за даљи ток трудноће, за сам порођај и сналажење мајке са 
новорођеним дететом непосредно по порођају. Усклађени партнерски односи 
повезани су са сигурном приврженошћу, а рана интеракција отац - дете је под 
утицајем става мајке о укључивању оца у негу детета (10).

Заштитни фактори код деце из разведених и конфликтних (несложних) 
бракова су: добар однос са једним од родитеља; добар однос са неком одраслом 
особом у широј породици (деда, баба); добар однос са братом/сестром; 
структурисана предшколска средина, добар однос са васпитачем (7,11,12).
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фактори ризика за Поремећај раста и развоја

Под факторима ризика се подразумевају карактеристике или догађаји у 
животу детета који повећавају статистичку вероватноћу да ће то дете разви-
ти психијатријске или психосоцијалне сметње (13). Ризици могу довести до 
неповољних исхода, али не неминовно.

Најјачи фактори ризика су: сиромаштво, злостављање детета у свим обли-
цима, ратови, миграције, урбано насиље, хронична телесна и душевна обољења 
у породици, пренатална и постнатална изложеност дрогама, алкохолу, АИДС, 
малнутриција, хроничне инфекције и друга хронична и животно опасна 
обољења (14). 

Посебан је значај кумулативних фактора ризика: уколико се број фактора 
ризика повећа четири пута, за 24 пута се повећава вероватноћа појаве каснијих 
психосоцијалних тешкоћа (7). 

пренатални ризици од стране мајке

Пренатални фактори ризика који могу да проузрокују оштећење централ-
ног нервног система (ЦНС-а), су: старост мајке (испод 16 или преко 40 година); 
болести мајке у првих 16 недеља трудноће (рубеола, цитомегаловирус, токсоп-
лазмоза, херпес симплекс, трепонема палидум); психијатријска обољења роди-
теља; наследна обољења, шећерна болест; хромозомски поремећаји; повишен 
крвни притисак, срчана, бубрежна и ендокрина обољења; хроничне болести 
будуће мајке или труднице: бронхијална астма, обољења крви, лечена епилеп-
сија, болести зависности, гојазне или потхрањене труднице; интоксикације; 
вантелесна оплодња; мајке које имају малигна обољења, ХИВ/АИДС; као и мај-
ке које су пушачи. Посебне ризике носи лош социјално-економски статус, који 
је комплексан и садржи више фактора и њихово удружено дејство.

Осим тога, ризик представљају и стања у вези са претходном трудноћом: 
намерни или спонтани побачаји, мртворођеност, превремени побачаји; опера-
ције на материци, крвављења у актуелној трудноћи или после претходних по-
рођаја; нежељене и непланиране трудноће, анксиозност мајке, лоши партнер-
ски односи, лоша искуства у примарној породици. Нежељена и непланирана 
трудноћа појачава присуство и повећава јачину амбивалентних или негатив-
них осећања мајке.

Проблеми у трудноћи и компликације на порођају често су удружени са: 
депресивношћу и/или анксиозношћу мајке и каснијим негативним опажањем 
понашања детета, коришћењем казне као метода васпитања детета , као и ни-
жим нивоом квалитета интеракције између мајке и детета.
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перинатални фактори ризика 

У медицинској литератури се наводе бројни фактори ризика везани за пе-
ринатални период, који почиње са навршене 22 недеље трудноће и завршава 
се са навршених 7 дана живота новорођенчета. Ту спадају: интраутерусне ин-
фекције плода (узрочници: Toxoplasma gondii, Cytomegalovirus, вирус Rubelle, 
Herpes simplex вирус, Treponema pallidum и др.), вишеплодна трудноћа, интра-
утерусни застој у расту, хронична или акутно настала патња плода, патолошки 
поремећаји у плаценти и/или пупчаној врпци, хромозомске аберације, конге-
ниталне аномалије у развоју ЦНС-а (али и других органа и система које могу да 
проузрокују и оштећење ЦНС-а), значајни поремећаји метаболизма, исхране и 
друго, као и преверемен порођај (пре 37. недеље гестације); пренесеност (после 
41. недеље гестације); мала телесна маса на рођењу; порођај завршен вакуумом; 
развојне аномалије ЦНС; интраутерина или интрапартална асфиксија; интра-
кранијална крварења и едем; хипоксично-исхемична енцефалопатија; ниска 
вредност Апгар скора (мање од 5); хипогликемија (испод 1,65 ммол/л); хипер-
билирубинемија (преко 200 ммол/л); конгениталне малформације; генетски 
поремећаји и тешки поремећаји метаболизма; неонаталне инфекције (сепса, 
менингоенцефалитис); неонаталне конвулзије, апноичне и цијанотичне кризе 
и постнатална хипоксија.

постнатални фактори ризика 

Фактори ризика везани за дете су: тежак темперамент; сензорни и моторни 
поремећаји (слепило, глувоћа, церебрална парализа); развојна кашњења; хро-
ничне болести, по живот опасна обољења; изложеност дрогама; анемија, дефи-
цијенција витамина или минерал; потхрањеност, нутритивна дефицијенција; 
ниско самопоуздање и самопоштовање; несигурна приврженост и тешкоће у 
учењу, неуспеси.

Фактори ризика везани за породично и шире окружење су: проблеми у 
породици, породични сукоби и слом породице, развод, самохрани родитељ, 
лоша породична дисциплина, смрт члана породице или драге особе; хронич-
не болести родитеља или других чланова породице (хронична стања и по 
живот опасна оболења, АИДС/ХИВ, психијатријске болести, постпартална 
депресија мајке, изложеност дрогама, алкохолу); агресивно понашање у по-
родици, делинквенција, проституција; неконзистентност васпитања; крут и 
неприлагођавајући однос према развојним потребама детета; дужа одвајања 
из породице (хоспитализација); злостављање и занемаривање детета у 
свим облицима, одбацујући односи, напуштање детета (смештање детета у 
социјалну установу или хранитељску породицу); сиромаштво; бескућништво; 
изолација; културална депривација породице (неписменост, имиграција); 
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елементарне непогоде и изазване катастрофе (земљотреси, поплаве, ратови, 
урбано насиље); миграције; разне врсте дискриминације; изложеност дејству 
тешких метала; недостатак приступа подржавајућим услугама (7).

закљУчак

Познавање и идентификација заштитних и фактора ризика за рани развој 
су значајни јер отварају могућности за унапређење развоја и превенцију поре-
мећаја раног развоја. Редовне контроле трудница, пружање адекватних инфор-
мација, подршка у превазилажењу нормалне анксиозности везане за трудноћу 
и будуће материнство, редовне контроле новорођенчета и малог детета и саве-
товање родитеља су мере које се показују ефикасним. 
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1.2. ЗНАЧАЈ ДОЈЕЊА ЗА НЕУРОБИХЕВИОРАЛНИ И 
КОГНИТИВНИ РАЗВОЈ ДЕТЕТА

Софија Шљивић
Гинеколошко акушерска клиника, Клинички центар Ниш, Ниш

Постоје бројни докази о улози дојења и мајчиног млека у контроли неуро-
бихевиоралног развоја новорођенчета, која се остварује директним контактом 
коже на кожу између мајке и новорођенчета, односно деловањем и интерак-
цијом арахидонил глицерола, полинезасићених масних киселина дугих ланаца, 
лактозе, пептида богатих пролином, аминокиселинама и матичним ћелијама 
мајчиног млека.

Психолошки ефекти дојења (контакт кожа-на-кожУ)

Рођењем се прекида период интраутерусног живота и почиње нови нео-
натални период, који се карактерише повећаним стресом у првим данима жи-
вота, као и релативно нестабилном неуробихевиоралном регулацијум. Блиски 
контакт кожа-на-кожу („кенгур метода“, „kangaroo care“) између мајке и но-
ворођенчета један је од начина којим се остварује неуронска и бихевиорал-
на стабилизација, као и регулација и олакшана адаптација новорођенчета на 
спољашњу околину. Интеракцијом одређених подсистема новорођенчета кон-
тролишу се пет кључних димензија неуробихевиоралне адаптације: аутоном-
на, моторна, развојна, пажња, тј. интеракција и „саморегулација“ (1). Постоје 
докази да претерминска деца код којих је примењена „кенгур метода“ плачу у 
трећем месецу живота само на грубе дражи, док се неки ефекти одржавају и 
након трећег месеца живота: дужи период спавања, боље организован и миран 
сан, зрелија цикличност спавања и будности, као и смањена активност, која 
штеди енергетске губитке код ове деце. „Кенгур метода“ показује и аналгетич-
ки ефекат, током болних процедура узимања узорака крви. Студија Фербера 
и Макхоула код терминске деце указује на бољи баланс моторног система и 
организацију спавања током прилагођавања на екстраутерусни живот, више 
флексионих него екстензионих покрета и одржавање мирног спавања у одно-
су на контролну групу, указујући на повољне ефекте повећане дужине дојења. 
Терминска деца знатно мање плачу после 60 минута од рођења и показују боље 
сазревање циркадијалног ритма секреције мелатонина. Испитивања из ове об-
ласти указују на директну узрочно-последичну везу између дојења и коефи-
цијента интелигенције дојене деце, што ће у будућности захтевати детаљније 
анализе и доказе (2). 
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2-арахидонил глицерол У млекУ и 
фУнкција нервног система

Познато је да 2-арахидонил глицерол (2-АГ) у мајчином млеку испољава 
ефекте на развој и функцију нервног система новорођенчета, као и бројне друге 
функције. Припада групи ендоканабиноида, ендогених агониста канабиноидних 
рецептора, типа 1 и 2 (КБ1, КБ2), који су присутни од најранијег стадијума ембри-
оналног и постнаталног развоја. 2-АГ је естар кога граде ω-6 масне киселине и гли-
церол. Присутан је у високим концентрацијама у централном нервном систему, са 
канабиноидним неуромодулаторним ефектима. 2-АГ контролише процесе развоја 
мозга током феталног живота, регулише диференцијацију неуронских прогенито-
ра у неуроне и глију, контролише аксоналну миграцију и синаптогенезу, миграцију 
и фенотипске карактеристике незрелих неурона, као и фино подешавање неуро-
трансмисије. Ови ефекти се остварују преко КБ1 рецептора, присутних у скоро 
свим структурама централног нервног система, изузев у продуженој мождини. 
Осим тога, 2-АГ испољава позитивне ефекте на стање еуфорије и показује анти-
конвулзивне ефекте. Висок ниво КБ1 рецептора у мозгу новорођенчета и 2-АГ у 
млеку индукују сисање и стимулишу уношење млека одмах по рођењу (3). Контро-
ла физиолошких процеса везаних за микроглију, церебелум и периферни нервни 
систем, као и антиинфламациони ефекат, везује се за КБ2 рецепторе. 

Неуропротективни ефекат у белој маси се односи на повећано преживља-
вање преолигодендроцита и заштиту мијелинизације. Ендоканабиноиди и 
2-арахидонил глицерол инхибишу ослобађање пресинаптичких КБ1 неуро-
трансмитера, модулишући баланс између смрти и преживљавања различитих 
типова нервних и глијалних ћелија. 

Недавна саопштења указују на могућу улогу ендоканабиноида у развоју це-
ребелума, као и утицају на појаву психијатријских и метаболичких болести, 
чиме пружају нови угао гледања на неуроразвојне основе схизофреније везане 
за пол, а тиме и нови терапијски приступ овој болести. Постоје докази да особе 
које нису сисале могу бити у ризику за развој депресије у адултном добу (4). 
Неизоставно се мора указати на опасност по нормалан ембрионални развој 
код уноса већих количина канабиса током трудноћес.

Улога масти У млекУ за развој нервног система

Утицај дојења и мајчиног млека на бољи когнитивни развој односно по-
већање коефицијетна интелигенције, боље читање и писање, зависи и од 
одређених врста масти у мајчином млеку. Масти контролишу и брзи неуронал-
ни развој у прва 3-4 месеца живота. Акумулација масних киселина у мозгу екс-
поненцијално расте током прва 24 месеца живота. Однос незасићених масних 
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киселина према засићеним је 60%:40%, а значајан је за одржавање интегритета 
липидних мембрана и процесе мијелинизације, као и за развој централног нер-
вног система. Висока концентрација полинезасићених масних киселина дугих 
ланаца (long-chain polyunsaturated fatty acid - LCPUFA) у мајчином млеку по-
себно је важна за развој мозга (5). 

Улога лактозе У млекУ за развој мозга

Лактоза је угљени хидрат који се под дејством ензима лактазе разлаже 
на глукозу и галактозу. Галактоза је неопходна за продукцију галактолипи-
да, укључујући и цереброзиде. Галактолипиди су главне липидне компоненте 
мијелина и олигодендроцита који формирају мијелин. Они су присутни током 
процеса диференцијације олигодендроцита, а претпоставља се да су неопходни 
за функционисање олигодендроцита и мијелина. Одговарајући нивои галакто-
цереброзида су неопходни за нормалан развој и функцију мозга (6). Лактозе 
има највише у хуманом млеку, што указује на његову специфичну улогу. 

ПеПтиди Богати Пролином У млекУ и 
фУнкција нервног система

Пептиди богати пролином (ПБП) су молекули за чије се присуство у колостру-
му зна већ дуги низ година. Представљају сигналне трансдукционе молекуле, које 
испољавају психотропна својства и имају јединствени имуномодулациони ефекат, 
утичући на хуморални и целуларни имунски одговор. Постоје експериментални 
докази да примена ПБП побољшава расположење и когнитивне способности. Спо-
собност ПБП да индукују секрецију интерферона, који инхибише стварање депози-
та бета-амилоида, пружа основу за његову могућу примену у лечењу Алцхајмерове 
болести. Осим тога, ПБП показује позитивне ефекте и на друге неуродегенератив-
не болести, као што су неке резистентне епилепсије (7). Наведена сазнања указују 
да ова група пептида представља контролоре физиолошких процеса током развоја 
ЦНС-а и отвара поље терапијског деловања у одређеним патолошким стањима.

аминокиселине млека и фУнкција нервног система

Есенцијалне аминокиселине се налазе у много већој концентрацији у 
мајчином него у крављем млеку. Цистеин улази у састав глутатиона, компо-
ненте антиоксидативног система, значајне у неонаталном узрасту. Цистеин 
је такође прекурсор таурина, који улази у састав жучних соли и игра значај-
ну улогу у развоју мозга. Таурин је значајан за процесе неуротрансмисије и 
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неуромодулације и развој ретине. Ендогена продукција таурина може бити 
ограничена, посебно код претерминске деце, због релативно успорене мату-
рације ензима укључених у његову синтезу. Он представља и осморегулатор 
и антиоксиданс, што га чини значајном аминокиселином током патолошких 
процеса, као што су исхемија-реперфузија, инфламација и едем мозга. Трип-
тофан је прекурсор серотонина, неуротрансмитера који регулише ритам 
спавања и будности. Испитивања показују да је понашање новорођенчета, 
између осталог, условљено и варијацијама у нивоима серотонина у ЦНС-у. 
Фенилаланин је есенцијална аминокиселина хуманог млека. Прекурсор је ти-
розина, допамина, норадреналина и адреналина, као и пигмента меланина. 
Директни је прекурсор неуромодулатора фенилетиламина. Претпоставља се 
да испољава аналгетичке и антидепресивене ефекте (8). 

матичне ћелије мајчиног млека

Недавно је показано да матичне ћелије млека имају плурипотетнтна 
својства, са способношћу диференцијације у многе типове ћелија, укључујући 
и нервне ћелије, што указује на њихове потенцијалне функције у развоју мозга 
као и других органа код деце која сисају. Испитивања на анималним моделима 
су показала да живи леукоцити млека пролазе интестинални епител младун-
чета, улазе у системску циркулацију, одакле могу бити транспортовани у раз-
личите органе. Претпоставља се да се овај процес одиграва и код људи. Живе 
матичне ћелије млека могу се интегрисати и диферентовати у неуралне мати-
чне ћелије, али и у друге ћелије у телу деце, са потенцијалом за секрецију неу-
ротропних фактора, чиме доприносе ткивној хомеостази, развоју и/или реге-
нерацији ткива. Ови процеси контролишу брзи развој мозга, а могу допринети 
повећању коефицијента интелигенције код деце која сисају. Изнета хипотеза је 
у фази испитивања и отвара пут у примени матичних ћелија мајчиног млека у 
регенеративној медицини (9) 

Начин исхране на почетку живота, односно сисање новорођенчета, убраја 
се у епигенетске факторе, који уз генетску основу утичу на развој и функци-
онисање нервног и других система новорођенчета, на сазревање фенотипа и 
одређивање сензитивности за настајање болести, укључујући и неуролошке 
болести (10). Дојење и мајчино млеко су тако постављени на највишу лествицу 
скале физиолошких процеса у живом свету. „Одлука природе“ да дојење поста-
ви на сам почетак живота, потврђује његов суштински и базични значај за све 
сисаре, а пре свега за човека. 
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1.3. РАНИ СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ – ОД ПРОБЛЕМА 
ДО ПОРЕМЕЋАЈА

ненад рудић
Институт за ментално здравље, Београд

Социјални развој у раном детињству започиње непосредно по рођењу, 
представља један од базичних развојних мотива (1) и остварује се кроз иску-
ства односа са блиским особама из непосредног окружења.

Брига о раном социјалном развоју детета у оквиру здравствених служби, 
исказана кроз мере подршке и унапређења, као и уочавања присутности зна-
чајних проблема и поремећаја који захтевају одговарајући третман, предста-
вља важан део рада педијатријске службе.

Иако разумевање социјалног развоја није могуће без размишљања о целини 
развоја и узајамним утицајима сазнајног, емоционалног, моторног и говорноје-
зичког развоја, издвојићемо неке видове раног социјалног развоја, у циљу скре-
тања пажње на могућности и значај процене социјалних постигнућа детета. 

Првих годинУ и По дана

Варијације испољавања социјалног развоја су очекиване, али значајна ка-
шњења у њиховом јављању, испољавања атипичности или одсуство појаве ука-
зују на тешкоће и потребу додатне процене и интервенција.

Социјални осмех – јавља се у узрасту од 2-3 месеца. Дете се осмехује са 
циљем остваривања контакта и комуникације. 

Страх од непознатих особа - јавља се у узрасту 6-8 месеци. Дете је у стању 
да јасно разликује блиске особе од непознатих и испољава жељу за познатима. 
Страх од непознатих особа се постепено смањује током друге године.

Страх од одвајања - јавља се у узрасту 8-10 месеци, најизраженији је у уз-
расту од 18 месеци и постепено се смањује до треће године. Указује на раз-
вијање специфичне везаности за родитеља и тешкоће одржавања сталности 
менталне представе родитеља у ситуацијама одвојености. 

Заједничка пажња – развија се крајем прве године. Представља способност 
и заинтересованост детета да прати правац погледа родитеља – дете гледа у 
истом правцу, а након тога усмерава поглед ка родитељу. Доследно се осрврће 
на позиве по имену.

Протоимперативни показни гест – присутан је у узрасту од 12-14 месеци, 
дете показује руком у правцу предмета који тражи. Следећи корак је да са пока-
зивањем повезује и поглед којим наизменично гледа ка предмету и родитељу. 
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Протодекларативни гест се јавља након тога, у узрасту од 16 месеци. 
Дете показује руком како би исказало заинтересованост за нешто и ту заин-
тересованост поделило са родитељем. Гест је праћен контактом - погледом са 
родитељем.

дрУга и трећа година

Социјални развој у овом узрасту све више укључује контакте са вршњаци-
ма и одраслим особама из окружења. Моторни, когнитивни и говорни развој 
омогућавају знатно сложеније видове заједничких активности, који захтевају 
сарадњу и усклађивање.

Током друге године код детета се јавља потреба за независношћу и аутоно-
мијом, као нормална развојна потреба и развојно постигнуће. Она се једним 
делом изражава кроз несарадњу, неприхватање и протест у односу на захтеве. 
Преплитање личних мотива и мотива других, уз социјална правила која пре-
носе одрасли, омогућава развој кооперативности и правих социјалних игара 
између учесника. 

У контексту социјалног развоја у овом узрасту посебно је значајано посма-
трати (2) аспекте игре. Током друге године почиње да се јавља упоредна игра. 
Дете још нема вештине сарадње, али постоји заинтересованост за активности 
другог, поглед ка другом и имитације. Постепено се јављају и краће заједничке 
игре са другом децом. Са две и по године присутна је све сложенија симболич-
ка игра, а са три године и краће кооперативне игре са другом децом. Оне се 
одвијају најпре у мањој групи, уз постепен се развој способности разумевања и 
прихватања заједничких циљева и правила игре, уз кооперативност и наизме-
ничност учествовања.

ПроБлеми раног социјалног развоја
ПроБлеми социјализације

Међу децом постоје значајне разлике у манифестацијама социјалног пона-
шања. Део разлика се заснива на конституционалним, тј. одликама темпера-
мента детета, а део на искуствима у односима са другима. Након друге године 
постоји очекивани пораст проблема понашања, а најчешће су у питању пролазне 
манифестације. У узрасту од 17 месеци 70% деце отима играчке од друге деце, 
46% гура друге како би дошли до онога што желе, а 21–27% повремено према 
вршњацима показује и агресију у виду шутирања, ударања, грижења (3).

Идентификација проблема и постављање дијагнозе заснивају се само на 
понашању детета узраста до две године и имају малу стабилност и прогностич-
ки значај (2). За процену ризика од клинички значајних проблема понашања у 
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овом узрасту много већи значај има уочавање карактеристика родитељства и 
фактора који могу неповољно деловати на функционисање родитеља (4). Про-
блеми понашања код деце након узраста од три године, посебно они који се 
испољавају кроз теже облике проблема понашања имају тенденцију трајања и 
у школском узрасту (2). 

Проблеме социјалног понашања треба разумевати као тешкоће и неус-
пехе регулације и контроле осећајних стања, импулса, толеранце фрустра-
ција и контроле понашања. С обзиром да се у овом узрасту те способности 
изграђују, у првом плану наших интервенција је средина, њени поступци и 
реакције. Због тога, у ситуацијама присутних тешкоћа, интервенције су усме-
рене ка околини.

Испољавања тешкоћа могу бити у форми слабије контролисаних облика ре-
аговања или испољавања претеране контроле. Многа деца показују различите 
облике проблема понашања, најчешће у комбинацији са емоционалним пробле-
мима (нпр. опозициони облици понашања и тешкоће афективне контроле) (5). 

Од значаја је утврђивање значајних тешкоћа које, иако не успуњавају кри-
теријуме за одређене поремећаје, престављају индикацију за интервенције. 

Поред критеријума узраста, други критеријуми за процену озбиљности и 
потребе за интервенцијом јесу: врста, израженост и трајање проблема, пратећи 
субјективни дистрес, утицаји на развојна иксуства, као и значајан дистрес и 
несналажење породице.

Поремећаји развоја социјалних односа

Развојни поремећаји из спектра аутизма - первазивни развојни поремећаји, 
представљају најзначајнији и најчешћи облик поремећаја раног социјалног раз-
воја. Изражавају се кроз специфичне тешкоће развоја социјалних односа и ин-
теракција и ограничен репертоар интересовања и активности. Појава тешкоћа 
је у узрасту до треће године, а прва испољавања могу бити уочена већ у другој 
половини друге године (6).

Епидемиолошке студије говоре о израженом порасту броја деце са овим 
развојним сметњама, значају ране дијагнозе и раног започињања интервен-
ција. Уколико се рачунају сви облици из ове групе, актуелне процене говоре о 
преваленцији од 60-70/10.000 деце (по неким студијама и 1%), што их сврстава 
у један од најчешћих неуроразвојних поремећаја у детињству (7).

Јављање аутистичног синдрома у раном детињству не мора да указује само 
на аутизам, али увек говори о значајним тешкоћама раног развоја у више об-
ласти. Аутистично понашање – лепршање рукама, персевераторно понашање 
и ехолалија нису специфичне за аутистични поремећај, већ се јављају и код 
деце са тешкоћама моторног планирања, сензорног и аудитивног процесирања 
и поремећаја развоја говора.
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Отворено је питање реверзибилности аутистичне патологије у почетним 
стањима, а одговоре можемо добити једино раним препознавањем и спро-
вођењем одговарајућих интервенција.

Захтеви усмерени ка струци су усмерени на што раније постављање дијагнозе и 
укључивање детета у третман. Постављање сумње треба да је праћено спровођењем 
дијагностичке процене и да буде довољан разлог за спровођење третмана.
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1.4. ЕМОЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ И ПОРЕМЕЋАЈИ У 
РАНОМ ДЕТИЊСТВУ

вероника ишпановић
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

Разматрање емоционалних поремећаја у раном детињству налаже да прво 
дефинишемо значење саме речи „емоције“, а затим да се укратко осврнемо на 
емоционални развој. 

Реч „емоције“ се уобичајено користи за означавање субјективних осећања, 
позитивних или негативних, која су побуђена одређеним стимулусима односно 
ситуацијама. Међутим, емоције су много сложенија појава која укључује и од-
говор аутономног нервног и ендокриног система, као и типичне обрасце пона-
шања, везане за врсту, чија је улога да припреме организам да се суочи са неком 
ситуацијом на адаптивни начин. Током еволуције, емоције су добиле и друге уло-
ге. Емоционално изражавање кроз положаје тела, невербалне звуке а нарочито 
кроз изразе лица, има значајну социјалну улогу јер даје до знања околини како 
се осећамо и шта се спремамо да урадимо или како се други осећају и шта се 
спремају да ураде. Још је Дарвин утрвдио да деца, као и и одрасли широм света, 
реагују истим изразима лица на исте стимулусе, односно да су изрази лица који 
прате емоције урођени а не научени обрасци понашања. Праћење моторног по-
нашања, а посебно израза лица мале деце у разним ситуацијама омогућило је да 
се боље разуме емоционални развој деце у првим годинама живота. 

емоционални развој У Прве три године живота

У првим месецима живота одојчад испољавају своја осећања плачем – то је 
једини начин њихове комуникације. Околина, на првом месту мајка, врло брзо 
науче да разликују плач одојчета када је гладно од плача када га нешто боли или 
када се љути. Брз и адекватан одговор родитеља на плач детета у првој години 
живота омогућава да дете развије снажно осећање поверења у свет око себе.

До шестог месеца живота код одојчета се већ могу уочити тзв. примарне 
емоције – радост, заинтересованост, изненађеност, туга, бес (љутња), страх и 
гађење. Капацитет за доживљавање ових базичних емоција је урођен свој деци, 
али се деца могу значајно разликовати по обиму и интензитету емоционалних 
реакција, као и по способности да контролишу своје емоције.

Болби је поставио теорију да је тежња ка успостављању јаких емоционал-
них веза са особама које непосредно брину о детету дубоко укорењена у људ-
ску природу (1). У почетку, урођено понашање детета у виду плача, тражења 



1. Социјална педијатрија

21

контакта очима, привијања уз мајку и друге блиске особе, изазивају прибли-
жавање и одговор одраслог. Кроз међуигру задовољавања биолошких и пси-
холошких потреба детета развија се чврста емоционална веза између детета и 
мајке, односно особе која је тзв. „примарни пружалац неге“ детету. Тек касније, 
у узрастуод 6-7 месеци, дете развија праву приврженост према тој посебној 
особи и активно тражи њену близину. У њеном присуству дете се осећа си-
гурно и удобно, и из те „сигурне базе“ оно полази у откривање и истраживање 
света, да би се вратило у мајчино окриље сваки пут када се осети угроженим.

У том периоду формирања чврсте привржености, дете почиње да испољава 
и страх од непознатих особа и протестује при одвајању од драге особе, што је 
познато као „сепарациона анксиозност“. 

На основу посматрања понашања великог броја деце у стандардизова-
ној експерименталној, тзв. непознатој ситуацији, Болбијева сарадница, Мери 
Ејнсворт, описала је сигурну приврженост и два типа несигурне приврженос-
ти: избегавање и амбивалентност (2). Касније је описан и четврти тип, тзв. де-
зорганизована приврженост, која се углавном среће код деце која су била зло-
стављана и доживела тешка трауматска искуства. 

Сигурно привржено дете тражи близину и одржава контaкт са мајком, пла-
че при одвајању и обрадује се поновном сусрету са мајком. У случају несигурне 
привржености – тип избегавања, дете не тражи близину мајке, избегава је или 
игнорише при поновном сусрету, и односи се једнако према страној особи као 
и према мајци. Код амбивaлентног типа несигурне привржености дете активно 
тражи контакт са мајком али истовремено пружа отпор контакту, бива јако 
узнемирено када се одвоји, врло се тешко смирује при поновном сусрету или 
чак испољава љутњу према њој. Несигурна – дезорганизована приврженост 
одликује се изгубљеношћу, збуњеношћу или затварањем детета. Дете може ис-
товремено тражити близину мајке, али и одвраћати поглед од ње, испољавати 
страх од мајке, као и од непознатих особа. 

Новија истраживања истичу да на емоционалну везу која се успоставља 
између мајке и детета значајно утиче и темперамент самог детета, односно 
урођено својство детета да на спољашње или унутрашње стимулусе реагује на 
одређен начин (3). 

У другој години живота, захваљујући развоју говора и све бољој способ-
ности детета да разуме очекивања других људи, јављају се тзв. секундарне или 
социјалне емоције као што су срам, кривица, збуњеност и нелагодност. 

Најтежи задатак који дете почиње да савладава у том узрасту јесте регула-
ција емоција, што подразумева постојање широког спектра понашања и когни-
тивних способности неопходних да би дете могло да контролишемо свој нерв-
ни систем и своје понашање када дође до врло јаких емоционалних реакција. 
Без емоционалне регулације не бисмо били у стању да радимо било шта друго 
осим да непрестано будно мотримо на све што би могло да изазове страх и да 
само пасивно одговарамо на оно што се око нас дешава. 
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Одојчад имају слабо развијене способности регулације емоција и она се 
у почетку врши посредством и уз помоћ родитеља, што се назива ко-регула-
цијом. Развојем говора и когнитивних способности и кроз искуство успешне 
ко-регулације емоција, дете постепено постаје способно за само-регулацију 
својих емоција и свог понашања. Добра емоционална регулација представља 
кључ успешног емоционалног, социјалног и когнитивног развоја а слаба емо-
ционална регулација води ка поремећајима емоција и понашања. 

Рани одоноси привржености чине основу за развој тзв. „унутрашњег 
радног модела социјалних односа“ који, када је једном формиран, обликује 
следећа искуства и осећања и усмерава пажњу и понашање детета. Већина 
истраживача се слаже да сигурност привржености утиче на квалитет интер-
персоналних односа, на емоционалну регулацију, социјалну компетентност 
и самопоуздање. Рани проблеми привржености највероватније ће омета-
ти пријатељства и интимне односе у раном детињству, а могу водити и ка 
проблемима понашања. Дезорганизовани тип привржености удружен је са 
каснијим озбиљним тешкоћама у контролисању стреса и дисоцијативним 
понашањем и најјачи је предсказивач каснијих екстернализијућих проблема 
понашања (4,5). 

емоционални Поремећаји У раном детињствУ

Чињеница да и сасвим мала деца, већ и у периоду одојчета, могу да испоља-
вају емоционалне поремећаје била је дуго непрепозната. 

Међународна класификација менталних поремећаја и поремећаја понашања 
(МКБ-10 Светске здравствене организације) издваја у оквиру блока Поремећаји 
понашања и емоција са почетком обично у детињству и адолесценцији катего-
рију Емоционални поремећаји са почетком специфичним за детињство (6). 

Међутим, пажљиво разматрање описа тих клиничких слика показује да се 
оне врло мало, или скоро уопште не односе на децу у прве три године живота, 
него на децу старијег предшколског и школског узраста и адолесценте.

Значај напредак је учињен објављивањем Дијагностичке класификације 0-3 
у Сједињеним Америчким Државама од стране „ZERO TO THREE“, Национал-
ног центра за клиничке програме за децу од рођења до треће године (1994), која 
је код нас преведена 1999 године уз сагласност поменутог Центра (1999) (7). У 
тој класификацији издваја се следећих седам примарних дијагностичких група: 
трауматски стресни поремећај, поремећаји афекта, поремећаји прилагођавања, 
регулаторни поремећаји, поремећаји спавања, поремећаји понашања у исхра-
ни и поремећаји односа и комуникације. 

Група Поремећаји афекта односи се на емоционално доживљавање одојче-
та или малог детета и његово изражавање кроз понашање. У ову групу су укљу-
чени анксиозни поремећаји, поремећаји расположења, мешовити поремећај 
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емоционалног изражавања, поремећај полног идентитета у детињству и реак-
тивни поремећај привржености. Наглашава се да мала деца са емоционалним 
поремећајима не показују озбиљне застоје у развоју нити значајне промене у 
конституцији или сазревању, насупрот поремећајима регулације или мулти-
системским развојним поремећајима.

анксиозни Поремећај У ПериодУ 
одојчета и раног детињства

Анксиозност се дефинише као страх или зебња и она представљља нормал-
ни развојни феномен који је присутан током целог живота и има адаптивну 
улогу. С обзиром да анксиозност представља нормалну појаву током развоја, 
битно је да педијатри, који су у блиском контакту са дететом и породицом у 
првим годинама живота детета, разликују нормалну развојну анксиозност од 
патолошке анксиозности током развоја, што није увек лако. 

Страх од непознатих особа и страх од одвајања су нормална појава у уз-
расту од 7-9 месеци. Појава је ретка пре 5-6. месеца живота, достиже врхунац 
између 12. и 16. месеца, а затим постепено јењава. Са 3 године већина деце 
може поднети без проблема привремено одсуство мајке или особе која нај-
више брине о детету. Као поремећај, најчешће се испољава у узрасту од 7,5 
година и то више код девојчица. Испољава се као нереалан и стални страх 
од одвајања од куће или од главних фигура привржености. Може се испољи-
ти као претерана забринутост да ће се десити нешто лоше блиским особама 
или самом детету, одбијање детета да спава само, да иде у школу (школска 
фобија), ноћне море са темама раздвајања и бројне соматске тегобе. Поред 
нормативно присутне сепарационе анксиозности, деца узраста 3-4 године 
испољавају, као нормалан развојни феномен, страхове од мрака, животиња и 
замишљених ситуација (8). 

Постављање дијагнозе анксиозног поремећаја треба да буде засновано на 
претерано високим нивоима анксиозности или страха детета, који су изван 
уобичајених за развојни ниво детета и који значајно ометају социјално функ-
ционисање детета односно спавање, исхрану, игру, социјалне односе, говор, 
а присутни су у трајању од најмање две недеље. Патолошка анксиозност се 
испољава било којим од следећих симоптома: бројни или специфични стра-
хови, претерана сепарациона анксиозност или претерани страх од непозна-
тих, епизоде претеране анксиозности или панике без јасног претходног узро-
ка, претерано укочено и скучено понашање због анксиозности, агитираност 
одојчета, праћена плачем или вриском који се не могу контролисати, као и 
поремећајима спавања, поремећајима исхране и другим манифестацијама 
анксиозности у понашању.
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Поремећај расПоложења

У оквиру ове категорије разликују се две поткатегорије и то: 1. продужено ту-
говање/реакција жалости, и 2. депресија у периоду одојчета и раног детињства. 

Још је Болби запазио да деца која су била лишена адекватне родитељске 
бриге и неге, која су била дуже хоспитализована, или су на било који начин 
изгубила примарног пружаоца неге, испољавају карактеристично понашање 
у виду реакције продуженог туговања. У таквим ситуацијама дете у почетку 
протестује, видно је узнемирено одсуством драге особе, а касније улази у фазу 
очаја, тугујући за њом и најзад, ако ситуација дуже траје, дете губи наду да ће 
се вољена особа вратити и постаје незаинтересовано, равнодушно, чак и када 
се особа врати. Може доћи до поремећаја у исхрани и спавању, до регресије или 
губитка претходно стечених развојних способности, као на пример, дете може 
опет почети да мокри у кревет или да почне да говори као беба. Оваква рана 
искуства, према Болбију, представљају прототип депресивних реаговања на гу-
битке у каснијем животу. Болбијева запажања су знатно утицала на опстетрич-
ку и педијатријску праксу у смислу подржавања блиског контакта између мајке 
и детета непосредно после и у првим недељама по рођењу, као и на увођење 
праксе хоспитализације детета заједно са мајком. 

У дијагностичкој класификацији 0-3 наводи се да одојчад и мала деца 
могу да испољавају поремећај расположења у виду депресије и без губит-
ка примарног пружаоца неге. Депресија у том узрасту испољава се као об-
разац депресивног или раздражљивог расположења, са смањеним интере-
совањем и/или смањеним задовољством у активностима одговарајућим за 
узраст, смањеном способоношћу да протествују, претераном кењкавошћу, 
смањеним репертоаром друштвене интеракције и смањењем иницијативе. 
Ови симптоми могу бити праћени поремећајима у спавању или у исхрани, 
укључујући и губитак тежине.

мешовити Поремећај емоционалног изражавања 

У ову категорију спадају клиничке слике код које деца имају продужену 
тешкоћу у изражавању емоција одоговарајућих за узраст. Поремећај се може 
испољити као потпуно одсуство једног или више специфичних типова афеката 
који се могу узрасно очекивати: задовољство, незадовољство, радост, љутња, 
страх, радозналост, стид, завист, љубомора, емпатија, итд. Поремећај се може 
испољити и као одсуство страхова, забринутости или анксиозност или као по-
ремећен интензитет емоционалног изражавања, који не одговара развојном 
нивоу детета – нпр. претеран интензитет афекта пропраћен лошом модула-
цијом афективног изражавања, или тупа мирноћа и апатија. 
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Поремећај Полног идентитета У детињствУ

Поремећај полног идентитета представља нову категорију уведену у класи-
фикациони систем 0-3. Односи се на поремећај детета у доживљавању свог вла-
ститог полног идентитета у периоду када дете први пут почиње да разврстава 
себе и друге људе по полу, а то је између друге и четврте године живота детета. 

Деца са поремећајем полног идентитета пате од дубоког осећања нелагод-
ности, неудобности па и страха у вези са својим полом, а истовремено имају 
интензивну жељу да припадају другом полу, што се одражава у игри, фанта-
зијама, избору активности, вршњака и одеће. На пример, дечаци изјављују да 
су пенис и тестити одвратни, да би било боље да немају пенис, одбијају да иг-
рају типичне мушке игре, а девојчице одбијају да мокре у седећем положају, ис-
казују одвратност према уобичајеној женској одећи и слично. Деца се снажно 
и упорно идентификују са супротним полом. Поремећај је упадљив по својој 
свеобухватности, упорности и трајности. 

При постављању дијагнозе не треба губити из вида да је нормална развој-
на појава да деца узраста од две до три године воле да се облаче и замишљају 
да припадају другом полу, али да је та појава пролазна и не одражава се на 
целокупно функционисање детета, као што је то код детета са поремећајем 
полног идентитета. 

Исто тако, не треба изједначавати поремећај полног идентитета и интерсекс 
стања код којих постоји хипоспадија или микро-фалус код дечака или увећани 
клиторис код девојчица. Ова стања могу довести до забуне у погледу пола али 
ретко доводе до поремећаја полног идентитета. 

реактивни Поремећај Привржености зБог деПривације 
или злостављања У раном детињствУ

Дијагностичка класификација 0-3 укључује реактивни поремећај приврже-
ности који је садржан у МКБ-10 и класификацији Америчког удружења пси-
хијатара (DSM-IV)(9). У овим класификацијама описују се две варијације поре-
мећаја привржености: одсуство привржености са емоционалним повлачењем, 
које се типично јавља услед веома неадекватне бриге и/или злостављања де-
тета, и одсуство привржености са недискриминаторном друштвеношћу, која 
најчешће настаје услед понављаних промена пружаоца неге, на пример услед 
честих промена хранитељског смештаја или одрастања детета у установи у 
којој су честе промене особља. 

У МКБ-10, Одсуство привржености са емоционалним повлачењем назива 
се „реактивни поремећај везивања“ (Ф 94.1) а у DSM-IV „реактивни поремећај 
везивања, инхибисани тип“. Таква деца реагују на особе које се о њима брину 
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мешавином приближавања, избегавања и отпора приликом покушаја да их 
утеше. У појединим случајевима испољавају страшљивост или претерану буд-
ност, тзв. „ледену будност“ и реагују повлачењем, као што је склупчавање на 
поду и/или агресивно понашање. Абнормални одговори нису ограничени само 
на дијадни однос са особом која брине о детету, него се проширују и на остале 
социјалне односе и ситуације. 

Карактеристика реактивног поремећаја везивања јесте да је присутан пре 
пете године живота. Он спада, поред аутизма, међу ретке психијатријске по-
ремећаје чија се дијагноза може поставити код детета од три године или чак 
млађег. За разлику од первазивних поремећаја развоја (аутизам, атипични 
аутизам и други), деца са реактивним поремећајем везивања имају нормалне 
капацитете за социјалне интеракције. Ненормални обрасци социјалних одго-
вора који су код њих присутни у почетку, повлаче се у великој мери ако се де-
тету обезбеди сталност и адекватност неге. Деца са реактивним поремећајем 
везивања не испољавају ненормалне квалитете говора и језика, односно 
комуникације, нити понављајуће и стереотипне обрасце понашања који су 
карактеристични за аутизам. Когнитивни дефицити код ове деце, уколико 
постоје, нису тешки и стални као код аутизма и значајно се поправљају пози-
тивним променама околине. 

Друга варијација поремећаја привржености, одсуство привржености са 
недискриминаторном друштвеношћу назива се у МКБ-10 „дезинхибисани по-
ремећај везивања у детињству“ (Ф 94.2), а у DSM-IV „реактивни поремећај ве-
зивања, дезинхибисани тип“. Према старијим класификацијама поремећај се 
називао „институционални синдром“ или „безосећајна психопатија“. 

Дете са дезинхибисаним поремећајем везивања тражи утеху када је несрећ-
но, али му недостаје нормалан степен селективности особа од којих тражи уте-
ху. Социјалне интеракције са непознатим људима су лоше модулисане, уз пре-
тежно припијајуће понашање у периоду одојчета или тражење пажње и недис-
криминаторно пријатељско али и безосећајно понашање у раном или средњем 
периоду детињства. Сматра се да је поремећај последица сталног недостатка 
прилика да дете развије селективно везивање услед екстремно честих промена 
неговатеља у раном детињству. 

Релативно мали број деце задовољава дијагностичке критеријуме за поре-
мећај привржености али је њихов утицај на обликовање целокупног психосо-
цијалног развоја детета велики.
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2.1. СКРИНИНГ ГЕНЕТИЧКИХ БОЛЕСТИ

јадранка јовановић-привродски, ивана Кавечан
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

Скриниг у генетици подразумева примену теста код особа без знакова и 
симптома болести у циљу откривања наследних болести. Скрининзи уопште-
но, па и скрининзи у генетици су углавом тако организовани да се дијагноза 
болести постави што пре у циљу примене мера, ради смањења морталитета и 
побољшања квалитета живота, а организују преко националних и регионал-
них скрининг програма (1). 

Типови скрининга генетичких болести:
Скининг генетичких болести у општој популацији•	  – масовни скрининг 
намењен је свим особама једне популације, без обзира на ризик познат 
као генетика заједнице. Генетичко тестирање особа одређене популације 
треба да се изводи под једнаким условима (2,3).
Селективни скрининг генетичких болести•	  - скрининг генетских болести 
појединца или породице, тзв. фамилијарни скрининг намењен је особа-
ма са високим ризиком од настанка генетских обољења и спроводи се 
у ризичним популацијама. Овај скрининг је намењен особама које су 
преносиоци и хетерозиготи за генетске болести, а такође представља и 
пресимптоматско, тј. предиктивно тестирање. Овај скрининг практично 
представља дијагностику генетске болести. (2,3)
Мултифазни скрининг•	  представља примену два, три или више тестова у 
великој популацији уместо одвојених скрининг тестова за појединачне 
болести. 

скрининг генетичких Болести У оПштој ПоПУлацији

Карактеристике програма скрининга генетичких болести популације:
Скрининг мора да уважи чињенице које се односе на болест, а то су: учест-

алост болести, последице болести као и могућност лечења болести.
Тест који се изводи у скринингу генетичких болести мора да буде тачан 

и поуздан у погледу сензитивности и специфичности, а мора уважити неин-
вазивност и неопходну брзину добијања резултата с обзиром на велики број 
узорака, као и да буде јефтин.

Програм скрининга треба да буде доступан под једанаким и равноправним 
условима и прихватљив за велики број чланова популације. 
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Пренатални скрининг генетичких болести мора бити добровољан, а по-
стнатални мора уважити бројне етичке принципе, првенствено принцип не-
чињење зла, већ чињења добра. 

Цена скрининга осим материјалне основе треба да уважи емоције, патњу 
које осећају оболели и њихове породице. 

Програм скрининга свакако треба да има у виду предности и недостатке 
скрининга генетичких болести (табела 1) (4).

табела 1. Предности и недостаци популационих скрининга генетских болести

Предности Недостаци

Рано лечење, ако је могуће

Смањење инциденције наследних болести, 
као и могућности смањења инвалидитета

Рађање мањег броја оболелих хомозигота

Избор на основу информација 

Неповерење, сумњичавост, узнемиреност 
учесника скрининга

Маркирање носиоца генетских боле-
сти везане за друштво, послодавца и 
запослење и здравствено осигурање 

Неповерење у резултат и сензитивност теста

При скринингу популације посебно се издваја неонатални скрининг. То је 
скрининг популације који се изводи у неонаталном периоду. Регулисан је стра-
тегијама националних и регионалних програма у државама, те се разликују од 
државе до државе (нпр. у САД је законска обавеза сповођење скрининга три 
болести: фенилкетонурије, конгениталне хипотиреозе и галактоземије, а у Јуж-
ној Каролини се неонатални скрининг спроводи за 30 болести). Циљ је да се 
спречи испољавање болести. Најшире прихваћени неонатални скрининзи су 
фенилкетонурије, конгениталне хипотиреозе и галактоземије. Рано откивање 
ових поремећаја може адекватним мерама и лечењем спречити иреверзибилно 
оштећење у менталној сфери (4,5,6).

Скрининг популације, с циљем откривања преносиоца наследних болести, 
прво је уведен за хемоглобинопатију, а касније је примењен и за друге наследне 
болести (7).

селективни скрининг генетичких Болести - 
скрининг генетичких Болести Појединца или 

Породице (фамилијарни скрининг)

У оквиру ових скрининга имамо две подрупе генетских скрининга, а то су:
а. скрининг преносилаца аутозомнo-рецесивних и X-везаних поремећаја
Идентификација преносилаца аутозомнo-рецесивних и X-везаних поре-
мећаја се врши на основу:
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благих клиничких манифестација болести (нпр. подложност модрица- -
ма жена код преносиоца хемофилије); ово може бити од значаја за от-
кривање преносилаца генетских болести, али то никако не може бити 
поуздан знак; 
одступања биохемијских анализа код појединих болести (нпр. код  - Tay-
Sachs-ове болести, ензимска активност хексозаминидазе одступа од 
нормале); 
везаности између болести и полиморфног ДНК маркера. (Ако постоји  -
довољно велик број породица са одређеном болешћу, постоји могућ-
ност да се утврди повезаност болести са полиморфним ДНК марке-
ром). 

б. Пресимптомска-предиктивна дијагностика код аутозомно-доминат-
них болести

Идентификација особа оболелих од аутозомно-доминатних болести без 
симптома се врши на основу:

испољавања благих клиничких манифестација аутозомно-доминант- -
них болести (хипопигментације код туберозне склерозе; хиперпигме-
тације код неурофиброматозе)
резултата разних специјалистичких прегледа (нпр. офталмолошки  -
преглед код Марфановог синдрома)
резултата биохемијских анализа (нпр. одређивање нивоа холестерола  -
код фамилијарне хиперхолестеролемије)
анализе ДНК маркера, тј. одређивање специфичних мутација, што у  -
ствари представља и генску молекуларну дијагностику болести.

Код откривања преносилаца болести и код предиктивног тестирања треба 
имати у виду етички аспект и бројне етичке дилеме (нпр. маркирање носиоца 
генетичких болести везане за друштво, послодавца и запослење, здравствено 
осигурање, итд.). 

Скрининзи генетичких болести су значајни за формирање генетичких ре-
гистара породица и појединаца који имају висок ризик за настанак генетичког 
обољења, или болују од генетичких болести. 

Скрининзи генетичких болести омогућују мултидисциплинарни приступ па-
цијентима са генетичким обољењима, лакшу доступност примене савремене тех-
нологије у дијагностици и лечењу, као и планирање пренаталне дијагностике. 
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2.2. МОЛЕКУЛАРНО-ГЕНЕТИЧКИ МАРКЕРИ  
У ДИЈАГНОСТИЦИ МОНОГЕНСКИХ  
ОБОЉЕЊА У СРБИЈИ

Соња павловић, Милена угрин, Маја Стојиљковић петровић
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Београд

Фасцинантан развој и акумулација знања у области молекуларне биологије 
имали су велики утицај на медицинску праксу. У оквиру рекомбинантне ДНК 
(дезоксирибонуклеинска киселина) технологије, развијене су ефикасне и сен-
зитивне технике неопходне за анализу молекуларних дефеката који су узроч-
ници хуманих болести. Нови приступи који се користе у овој области довели 
су до сазнања да су сва хумана обољења (осим траума) детерминисана у извес-
ној мери генетичким факторима. 

Молекуларна генетика је нашла своју примену у дијагностици, превентив-
ној медицини и терапији. Молекуларна дијагностика (пренатална и постнатал-
на), је значајна и у случају конгениталних обољења, и у случају стечених генет-
ских обољења (малигнитети).

Основне предности молекуларне дијагностике су прецизно откривање 
носилаца мутираног гена анализом ДНК, која се екстрахује из свих ћелија које 
поседују једро (лимфоцити периферне крви, букални брис, узорак крви на 
филтер папиру,узорци ткива). У пренаталној дијагностици као извор ДНК се 
користе хорионске ресице, амнионска течност, феталне ћелије и фетална ДНК 
у циркулацији труднице, а бластомера у преимплантационој дијагностици. 
Предност представља и мала количина потребног материјала за извођење 
анализе.Увођењем технологије ПЦР (ланчана реакција умножавања молекула 
ДНК), створена је могућност анализе ДНК из једне једине ћелије. Бризна 
добијања резултата (неколико сати до 48 сати) такође представља предност 
молекуларне дијагностике. Пошто се анализа врши на нивоу ДНК, на добијене 
резултате не утичу терапија и физиолошко стање (1).

Моногенска обољења су изазвана наследним поремећајем на нивоу једног 
гена. Иако су моногенска обољења индивидуално ретка, она су врло бројна и 
процењује се да их има више од 10 000. Глобална учесталост износи 1: 1000 
новорођене деце. Данас се тачна дијагноза за најчешћа и најтежа наследна 
моногенска обољења (цистична фиброза, таласемије, фенилкетонурија, хемо-
фи лија) поставља искључиво методама молекуларне генетике. Исте методе 
се користе и за потврду дијагнозе, давање прогностичке информације о току 
болести, потврђивање присуства обољења код асимптоматских особа, као и у 
преклиничкој дијагностици и пренаталној дијагностици.
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молекУларна дијагностика таласемија

Таласемије су хемолитичке наследне анемије које се карактеришу поре-
мећајем у синтези ланаца хемоглобина, а настају услед мутација у генима за 
ове ланце. To су аутозомна рецесивна обољења. На таласемију треба сумњати 
код анемичних пацијената код којих је искључена сидеропенијска анемија, 
односно код којих, после терапије препаратима гвожђа (дијагностичко-
терапијски покушај гвожђем), није дошло до нормализације хематолошких 
параметара карактеристичних за таласемије (MCV, MCH су стално снижени 
код таласемија). Како се ради о наследној анемији, породична анамнеза је 
такође значајна за одлуку да се анемични пацијент упути на генетичке анализе, 
којима се потврђује дијагноза таласемије.

Клиничке манифестације таласемије су последице недовољне акумулације 
хемоглобина, што резултира хипохромијом и микроцитозом, и неизбалансира-
не акумулације појединих глобинских полипептида, што води ка неефективној 
еритропоези и хемолитичкој анемији. Класификују се према типу глобинског 
ланца који одсуствује или је присутан у смањеним количинама. Основне групе 
чине α - и β - таласемије.

Клиничке манифестације варирају од асимптомске хипохромије и микро-
цитозе (таласемија минор), па све до тешке анемије која је фатална in utero или 
у раном детињству, ако се не лечи (таласемија мајор, Cooley-ева анемија ). Рана 
дијагностика омогућава да лечење отпочне на време, што значајно поправља 
клиничку слику, ток и прогнозу болести. Превенција се састоји у пренаталној 
дијагнози (2).

Дијагностика таласемијских синдрома почиње анализом хематолошких па-
раметара (хемоглобин, MCV, MCH, RDW). Следе биохемијске (електрофореза 
хемоглобина) и молекуларно-генетичке анализе, које потврђују дијагнозу.

Молекуларна дијагностика таласемијских синдрома базирана је на ПЦР ме-
тодологији (реверзни дот блот, алел-специфични ПЦР и секвенцирање ДНК).

молекУларна карактеризација 
таласемијских синдрома У срБији

Преваленција таласемијских синдрома у Србији је 1,9%. Од 1999. године, 
у Србији се карактеришу таласемијски синдроми на молекуларном нивоу. До 
сада је откривено преко 200 носилаца таласемијских мутација. Најчешће се 
дијагностикује β - таласемија минор типа. Идентификовано је укупно 10 раз-
личитих β - таласемијских мутација, међу којима је Hb Lepore најучесталија 
(30%) (3, 4).
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Стратегија ограниченог скрининга се користи за контролу таласемијских 
синдрома у Србији. Оспособљени су клиничко-болнички центри за примену 
основних метода скрининга, након чега се суспектни пацијенти упућују на мо-
лекуларну дијагностику. Направљен је генетички тест за најчешће мутације 
у српској популацији, те се потврда дијагнозе може добити за неколико дана. 
Стална едукација носилаца, активна улога генетичког саветовалишта и приме-
на пренаталне дијагностике у Србији су довеле до изузетно успешног функци-
онисање овог превентивног програма. 

молекУларна дијагностика фенилкетонУрије (ПкУ)

Фенилкетонурија (ПКУ) је генетички условљено обољење чија је главна 
карактеристика немогућност организма да метаболише амино киселину 
фенилаланин у тирозин. Она представља најчешћи урођени поремећај 
метаболизма (1:10.000 новорођенчади). Недостатак фенилаланин хидроксилазе 
(ПАХ) резултује осетљивошћу на унос аминокиселине фенилаланина путем 
хране и продукује низ поремећаја који укључују фенилкетонурију (ПКУ), не-
ПКУ хиперфенилаланинемију (не-ПКУ ХФА) и остале. 

У 98% оболелих ПКУ ради се о дефицијенцији ПАХ ензима, узрокованој 
мутацијом у ПАХ гену, док се у само 2% ради о дефицијенцији тетрахидроби-
оптерина (BH4) , кофактора ПАХ ензима. 

ПАХ дефицијенција се карактерише повећањем концентрације фенил-
аланина у крви изнад нормалне граничне вредности од 120 μмол/л (ХФА), 
што има токсичне ефекте на нервни систем, и недостатком тирозина, што 
води недостатку катехоламина и њихових метаболита (неуротрансмитери). 
Услед нарушавања неурохемијске равнотеже у мозгу, долази до поремећаја 
интелектуалног развоја. Лечење подразумева ограничење уноса фенилаланина 
исхраном (5).

Када је измерена концентрација фенилаланина >120 μмол/л, неопходнa je 
молекуларна дијагностика. Методе које се користе у молекуларној дијагности-
ци ПКУ/ХПА обухватају: ПЦР, електрофорезу на гелу са градијентом денату-
ришућег агенса (ДГГЕ) и секвенцирање ДНК.

Одређивање ПАХ генотипа за пацијента има клинички значај, јер омогућа-
ва предвиђање тежине болести и дизајн и рану имплементацију оптималног 
дијететског режима. Осим тога, молекуларна анализа омогућава идентифи-
кацију хетерозиготних носилаца ПАХ мутација у породици. Постоји етичка 
дилема везана за оправданост пренаталне дијагностике, с обзиром на велику 
успешност лечења ПКУ. Ипак се сматра да породице у којима постоји ризик 
треба да буду обавештене о могућностима пренаталне дијагностике.
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ПкУ У срБији

Скрининг новорођенчади на ПКУ у Србији започет је 1980. године. Скри-
нинг се ради на биохемијском нивоу, одређивањем концентрације фенилала-
нина у крви са Гатри картица. Учесталост класичне ПКУ у Србији износи 1:25 
042 новорођенчади. 

Проучавањем молекуларне основе ПАХ дефицијенције, у Србији је детек-
товано 26 различитих мутација. Најчешћа мутација у нашој популацији је L48S 
са учесталошћу од 31%. Присутна је релативно висока фреквенција ПАХ мута-
ција са врло благим ефектом на фенотип. Тако се може објаснити мала учеста-
лост класичне ПКУ у Србији (6).

Недавно је прихваћен нови терапијски приступ у лечењу пацијената са ПКУ. 
Показано је да терапијске дозе тетрахидробиоптерина (BH4) могу да снизе 
концентрацију фенилаланина у крви. Анализом генотипа пацијента оболелих 
од ПКУ у Србији, дошло се до закључка да би више од 70% пацијената могло 
да има позитиван одговор на овај терапијски приступ, што указује на потребу 
његовог увођења у клиничку праксу у Србији (7).

Напомена: Овај чланак је резултат рада на пројекту ИИИ 41004 МПНТР РС.
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2.3. ГЕНЕТИЧКО САВЕТОВАЛИШТЕ У ПРАКСИ

ивана Кавечан, јадранка јовановић-привродски
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

Генетичко саветовање је комуникациони процес у коме се појединац, брач-
ни пар, родитељи, чланови породице и сви зинтересовани, информишу о ризи-
ку за поједина наследна обољења или стања.

Генетичар пружа генетичку информацију заинтересованим особама, које ће 
по добијању информација даље поступити према сопственој одлуци, тј. одлука 
је лична. Генетичар не сме да сугерише специфичну репродуктивну опцију, већ 
пружа одговоре на питања у вези са начинима наслеђивања, ризицима за по-
томство, ризицима за чланове породице, рекурентним ризицима за поједи-
на обољења, ризицима у вези са наслеђивањем карцинома, ризицима везаним 
за консангвинитет и друго.

Генетичко саветовање има импликације у свим областима медицине и 
приступ пацијенту треба да је мултидисциплинaран. Сарадњом и разменом 
информација може се доћи до тачне дијагнозе, јер је тачна дијагноза основа 
без које није могуће давање тачне генетичке информације (1).

У следећим случајевима је потребно упутити пацијента код генетичара.

I пре планиране трудноће
Брачни парови који имају репродуктивне потешкоће (стерилитет, спонтани 1. 
побачаји, мртворођење или рођење детета са урођеним аномалијама и хромо-
зомским абнормалностима, планирање поступка потпомогнуте оплодње). 
Жене које болују од појединих хроничних болести. 2. 
Брачни парови са наследним болестима у породици.3. 

II пренатално
Труднице са 35 и више година које имају ризик од нераздвајања хромо-1. 
зома и рађања деце са хромозомским абнормалностима. 
Супружници са 42 и више година. 2. 
У случају да је трудница имала неуспешне исходе ранијих трудноћа. 3. 
Трудница изложена тератогенима: лековима, хемијским супстанцама, 4. 
инфекцији. 
Труднице које болују од неког хроничног обољења које може утицати 5. 
на развој плода.
Уколико постоји податак у породици да је неко боловао или болује од 6. 
наследног обољења. 
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Одступање од нормалног налаза ултрасонографског прегледа плода и 7. 
биохемијског скрининга.

III постнатално у новорођеначком узрасту
Пaтолошки новорођеначки скрининг. 1. 
Интраутерусни застој раста. 2. 
Рођење детета са једном или више урођених аномалија. 3. 
Поремећај раста и развоја.4. 
Продужена жутица. 5. 
„Необичан“ изглед детета.6. 

IV детињство
Поремећај раста и развоја.1.  
Ненапредовање у психомоторном развоју.2. 
Хепатомегалија. 3. 
Микроцефалија. 4. 
Сумња на мишићно обољење. 5. 
Сумња на метаболичко обољење. 6. 
Једна или више аномалија. 7. 
Слепило или глувоћа. 8. 
Сумња на хромозомску аберацију. 9. 
Необичан мирис пацијента. 10. 
Рани леталитет у породици, oптерећенa породичнa aнaмнеза.11. 

V одрасле особе
Изостанак менструације, неразвијене груди. 1. 
Неуобичајено низак или висок раст.2. 
Чланови породице болују од неког наследног обољења.3. 

Постављање дијагнозе пресимптоматски код чланова породице који су у ри-
зику од наследног поремећаја је значајно у случају да је могуће одложити појаву 
симптома и започети превентивне мере. Дијагностичко тестирање се спроводи за 
особу која има симптоме одређеног обољења или стања у циљу постављања дијаг-
нозе или потврђивања клинички постављене дијагнозе. Тестирање носиоца мута-
ције гена за особе које су у повећаном ризику да су носиоци мутације гена која не 
мора имати последице на здравље, и представља повећан ризик за појаву болести 
код потомака. У зависности од типа наслеђивања обољења зависе и ризици. Тачна 
дијагноза оболелог члана породице је неопходна за спровођење пренаталне дијаг-
ностике у циљу детекције мутације плода, како би супружници могли да одлуче 
о даљем току трудноће. Премимплантационо тестирање подразумева тестирање 
присутности мутације или хромозомске абнормалности код ембриона пре него 
што се уради трансфер ембриона у поступку in vitro фертилизације.
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Идеално време за разматрање репродуктивних опција је пре планиране 
трудноће. То се нарочито односи на оне брачне парове код којих дијагноза у 
породици није постављена детекцијом генске мутације, већ је дијагноза по-
стављена само клинички. За детекцију мутација потребно је одређено време, 
не само за ступање у контакт са центрима где се може урадити анализа, већ 
и за транспорт узорака, као и за само анализирање узорка, нарочито ако се 
детекција мутације спроводи секвенцирањем ДНК када мутација у породици 
није позната (2,3).

генетичар у генетском саветовалишту:
Узима детаљну личну и породичну анамнезу и сачињава родословно 1. 
стабло за најмање три генерације и прикупља информације везане за 
здравствено стање појединих чланова породице. 
Увидом у медицинску документацију процењује евентуално потребна 2. 
додатна лабораторијска, по потреби и радиолошка, ензимска и молеку-
ларно-генетска испитивања.
Обавља физички преглед тражећи минор и мајор малформације које 3. 
могу да укажу на поједине синдроме или асоцијације. 
Поставља тачну дијагнозу. 4. 
Даје информације у вези са природом обољења или стања, начином 5. 
наслеђивања, ризицима, могућностима превенције и ублажавање тегоба. 
Обезбеђује праћење породице са ризиком од неког обољења или 6. 
стања.

У данашње време појединац и чланови породице су заинтересовани за ге-
нетско здравље, јер избегавањем појединих фактора ризика могуће је избећи 
проблеме везане за склоност ка појединим обољењима. Треба дати адекватну 
информацију и где је могуће спровeсти додатна испитивања, упутити пацијен-
те и оболеле чланове породице ради добијања адекватне терапије, укључујући 
и ензимску терапију, а у будуће време и генску терапију. (4,5)

Генетичко саветовање пролази кроз брзе промене открићем нових генетич-
ких информација, развојем нових генетичких тестова и могућности лечења.

Кључне назнаке генетичког саветовања:
Едукативни комуникацијски процес•	
Одређивање ризика из породичне анамнезе•	
Разматрање могућих опција •	
Несугестибилност •	
Обезбедити информацију у писаној форми•	
Праћење здравственог стања оболелих особа •	
Омогућити лечење оболелим особама•	



42

Ивана Кавечан, Јадранка Јовановић-Привродски

литератУра

Gardner RJ, Sutherland GR. Chromosome Abnormalities and Genetic Counseling, 1. 
3rd ed.Oxford University Press, New York, 2004.
Harper PS. Practical Genetic Counselling, 7th ed. Hodder Arnold Publishing, 2. 
New York, 2010.
Hodgson JM, et al. Testing Times, Challenging Choices: An Australian Study of 3. 
Prenatal Genetic Counseling. J Genet Counsel 2010; 19: 22-37.
Macdonald F. Practice of prenatal diagnosis in the UK. Clin Risk 2008; 14: 218-21.4. 
Dolan SM. Prenatal Genetic Testing. Pediatr Ann 2009; 38: 426:30.5. 



3.
Метаболички

поремећаји

Модератор:
Проф. др Слободан Обрадовић

Комодератор:
Асис. др Маја Ђорђевић 





3. Метаболички поремећаји

45

3.1. СФИНГОЛИПИДОЗЕ

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

Први клинички опис лизозомске болести таложења познат је у литератури 
већ од 1881. године када је офталмолог Warren Tay описао дечака са ганглиози-
дозом. Код лизозомских болести таложења недостаје или је значајно снижена 
активност неког протеина (ензима), што за последицу има накупљање нераз-
грађеног супстрата у органели, оштећење ћелије и околног ткива. Оне се јављају 
са учесталошћу од 1 на 7500 живорођених. Све лизозомске болести карактерише 
прогресиван клинички ток. Клиничка слика лизозомских болести изразито је 
хетерогена и може се појавити у сваком животном добу. Липидозе су наследне 
болести које настају због поремећаја у разградњи липида и таложењу распадних 
продуката у лизозимима ЦНС-а и других ткива. Најчешће липидозе са неуро-
лошком симптоматологијом од свих болести лизозома су сфинголипидозе. У ову 
групу спадају: ганглиозидозе (ГМ1, ГМ2), Нимен-Пикова болест, Фабријевa бо-
лест Гошеова болест, метахроматска леукодистрофија, дефицит мултипле сул-
фатазе, Крабеова болест и дефицијенција сфинголипидног протеинског актива-
тора. Већина ових болести се наслеђују аутозомно рецесивно тако да подједнако 
обољевају оба пола, осим Фабријеве болести која јe X-везана (1). 

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 код почетка првих 
симптома, разликује се више облика исте болести: неонатални, рани инфан-
тилни (од 6. месеца до краја прве године), касни инфантилни (између прве и 
друге године), јувенилни (између треће и десете године живота) и адултни об-
лик (после 10. године) (1,2). 

Код раног инфантилног облика, младо одојче, после трећег месеца живота, 
постаје хипотонично, са наступима плача и иритабилности, а чести су проли-
ви, повраћање и ненапредовање. Карактеристика једног броја болести је развој 
хиперакузије и интензивни мишићни грчеви на звучне, светлосне или тактил-
не стимулусе. Потом долази до брзог психомоторног пропадања, хипертоније, 
хиперрефлексије, а на очном дну се често региструје атрофија папиле очног 
живца или макула боје трешње. Некада, као код болесника са Теј-Саксовом бо-
лешћу, болест почиње да се манифестује крајем прве године живота различи-
тим типовима епилептичких напада (миоклонички, генерализовани, тонички, 
парцијални или геластични). До смртног исхода најчешће долази у другој или 
трећој години живота (2,3). 
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табела 1. Карактеристике појединих типова сфинголипидоза

Болест
Дефицитни 
ензим

Депозити у 
ткивима

Симптоми
болести

Дужина
живота

Нимен-Пикова 
болест

Sphingomyelinasа

Сфингомие-
лин у мозгу 
и еритроци-
тима

Ментална ретардација 
Спастицитет
Конвулзивни напади 
Хепатоспленомегалија
Тромбоцитопенија 
Атаксија

Смрт око 
1,5 године

Фабријева бо-
лест

α-galactosidasа A

Гликолипи-
ди у мозгу 
срцу 
бубрегу

Исхемијски инфаркт у 
захваћеним органима 
Акропарестесија 
Ангиокератоми
хипохидроза

до 60 го-
дина

Крабеова болест Galactocerebrosidасе
Гликолипи-
ди у олиго-
дендроцит.

Спастицитет 
Неуроденегерација 
Хипертонија 
Хиперрефлексија
Децеребрацији сличан 
положај 
Слепило 
Глувоћа

Смрт око
2 године

Гошеова болест Glucocerebrosidase

Глуцоцере-
бросид у 
еритроцити-
ма, јетри и 
слезини

Хепатоспленомегалија 
Упала црева 
Бол у костима 

до одрас-
лог доба

Теј-Саксова бо-
лест

Hexosaminidasа A
ГМ2 ган-
глиосиди у 
неуронима

Неуроденегерација 
Сметње у развоју
Рана смрт

Смрт до 4. 
године код 
инфантил-
не форме

Метахроматска 
леукодистрофија 
(МЛД)

Arylsulfatasа A или 
prosaposin

Сулфатидна 
једињења 
у нервном 
ткиву

Демијелинизација у 
ЦНС и ПНС : 
Ментална ретардација 
Моторна дисфункција 
Атаксија 
Хипорефлексија 
Напади

Смрт до 5. 
године код 
инфантил-
не форме

Модификовано према: Sphingolipidoses at the US National Library of Medicine Medical Subject 
Headings (MeSH) 15 March 2013.

Код касног инфантилног облика долази до постепеног поремећаја хода и гово-
ра, јављају се епизоде узнемирености, атаксија и психомоторни застој и на крају 
хипертонија и ригидитет. И код овог облика могу бити изражени епилептички 
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напади, атаксија, пигментна дегенерација ретине или атрофија оптичког нерва. 
Смртни исход обично настаје крајем прве декаде живота (2). 

Код јувенилних облика болести клиничко испољавање је између треће и 
осме године живота: поремећајем понашања и памћења, емоционалном ла-
билношћу, поремећајем хода, пирамидним и екстрапирамидним оштећењима. 
Прогресија симптома и знакова болести код јувенилног и адултног облика бо-
лести лизозома је спорија (2).

У табели 1. су наведени дефицитарни ензими, ткива у којима се сфинго-
липиди таложе, најчешћа симптоматологија и дужина живота код појединих 
сфинголипидоза.

Сумња на сфинголипидозe поставља се на основу клиничке слике. Уобичаје-
не биохемијске анализе које се користе као скрининг за друге урођене болести 
метаболизма код ових болесника нису од значаја. Познато је да хитотриозидаза 
(неспецифична хидролаза) и ангиотензин конвертујући ензим могу бити из-
разито повишени код болесника са Гошеовом болешћу, али се исто тако могу 
регистровати и код болесника са Нимен Пиковом болешћу, ГМ1 ганглиози-
дозом и Крабеовом болешћу. Код сумњe на Крабеову болест, добар показатељ 
може бити протеинорахија. Дефинитивна дијагноза се поставља одређивањем 
концентрације дефицитарног ензима у узорку крви или култури фибробласта 
коже. Потврда дијагнозе је генетска (анализа ДНК).

Каузални приступ терапији лизозомских болести, а самим тим и сфинголи-
пидоза, може се темељити на замени мутацијом измењеног протеина катали-
тички активним ензимом (трансплантација коштане сржи, ензимска терапија, 
терапија генима) и смањењу синтезе супстрата у лизозомима (нискомолеку-
ларни инхибитори синтезе глукозилтрансфераза). До сада су извесни резул-
тати постигнути у лечењу Гошеове и Фабријеве болести ензимском терапијом, 
која је веома скупа (4).
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3.2. ДИЈАГНОЗА, ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА 
И ТЕРАПИЈА УРОЂЕНИХ БОЛЕСТИ 
МЕТАБОЛИЗМА СА АЦИДОЗОМ

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

Метаболичка ацидоза је честа биохемијска манифестација многих урође-
них болести метаболизма (УБМ). С друге стране, метаболичка ацидоза се нала-
зи у многим патолошким стањима која не припадају групи УБМ. Циљ нам је да 
се подсетимо када треба посумњати на метаболичку ацидозу, а ако се она по-
тврди, у којим ситуацијама треба испитивати урођене болести метаболизма. 

када ПосУмњати на метаБоличкУ ацидозУ

Код сваког дехидрисаног детета са тахипнејом треба одредити електролите у серу-
му и учинити гасне анализе крви по Аструпу, у којима се види pH крви, парцијални 
притисак угљен диоксида и базни ексцес (1). Ове анализе треба учинити и код болес-
ника са рецидивантним повраћањем, ненапредовањем, ниским растом, рецидивант-
ном атаксијом и енцефалопатијом нејасне етиологије, што је типично за урођене бо-
лести метаболизма. Главне карактеристике метаболичке ацидозе су снижен pH крви 
и смањена концентрација бикарбоната и угљен диоксида. Када се утврди метаболичка 
ацидоза, потребно је одредити анјонску разлику (АР) која представља разлику збира 
катјона (натријум + калијум) и анјона (бикарбонати и хлор). Ако је ова разлика мања 
од 20 mmol/l у питању су поремећаји који су везани за тубулску дисфункцију или гу-
битке бикарбоната столицом. Код анјонске разлике веће од 20 mmol/l треба размотри-
ти поремећаје који су последица нагомилавања немерљивих анјона (млечне и других 
органских киселина, салицилата или кетонских тела). Метаболичка ацидоза са нор-
малном анјонском разликом (мања од 20 mmol/l) се може јавити и код неких урођених 
болести метаболизма са поремећајима функције тубула као на пример: галактоземија, 
гликогеноза тип 1, Вилсонова болест, хередитарна интолеранција фруктозе, хепато-
ренална тирозинемија, цистиноза, о којима овде неће бити речи. Већа АР се јавља код 
инфекција, појачаног катаболизма, ткивне хипоксије, интоксикације лековима, али и 
код урођених болести метаболизма које су последица нагомилавања органских кисе-
лина. Треба имати у виду да инфекције и појачани катаболизам могу бити „окидачи“ 
појаве клиничких симптома код болесника са УБМ (1,2). 
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диференцијална дијагноза метаБоличке ацидозе 
код Урођених Болести метаБолизма

На основу клиничке слике тешко је поставити дијагнозу болести из ове гру-
пе УБМ. Из тог разлога се предлажу одређени алгоритими испитивања (схема). 
Метаболичка ацидоза са повећаном анјонском разликом се јавља код многих 
УБМ, а најчешће су органске ацидемије, дефицит комплекса пируват дехидро-
геназе и болести оксидативне фосфорилације.

Схема 1. Алгоритам испитивања у метаболичкој ацидози са повећаном 
анјонском разликом

Поред амонијака и млечне киселине потребно је измерити гликемију и ке-
тоне у урину. Код сумње на органске ацидемије, поред органских киселина у 
серуму и мокраћи, од значаја је и одређивање концентрације ацил карнитина. 
Код сумње на болести оксидативне фосфорилације, лактате и пирувате треба 
измерити и у ликвору и израчунати њихов однос. За дефицит пируват-карбо-
ксилазе карактеристично је да је однос измађу лактата и пирувата мањи од 20. 
Дефинитивна дијагноза ових болести се поставља мерењем активности ензима 
у култури фибробласта коже или у мишићима и утврђивањем мутација у ми-
тохондријалној или нуклеарној ДНК (2). 
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органске ацидемије

Типични представници ове групе болести су метилмалонска ацидемија, про-
пионска ацидемија, изовалеријанска ацидемија и глутарна ацидурија тип 1. Кли-
ничка слика ових болести је веома хетерогена. Код малог броја болесника долази 
до изненадне смрти већ у првим месецима живота. Заједничке каратеристике, 
поред метаболичке ацидозе, јесу ненапредовање, рецидивантно повраћање (по-
себно после оброка богатих у протеинима), умерена до тешка ментална ретар-
дација и хипотонија. Присуство кетона у урину новорођенчета може указати на 
органску ацидемију. Код ове групе болести у терапији се примењује ограничен 
унос протеина уз примену супстанција које имају за циљ да повећају резидуалну 
ензимску активност или убрзају елиминацију токсичних материја урином и оба-
везно избегавање гладовања. Пренатална дијагноза је могућа (2,3). 

Код метилмалонске ацидемије у каснијем току болести развија се и инсуфи-
цијенција бубрега. За дијагнозу је потребно измерити метилмалонску киселину у 
урину, утврдити степен активности ензима метилмалонил-коензим А мутазе или 
поремећај у метаболизму витамина Б12 (кофактор ензима) и учинити генетске 
анализе. Терапија је симптомска, уз корекцију метаболичке ацидозе, рестрикци-
ју протеина у храни, а неки болесници добро реагују на витамин Б12 (3). 

Код болесника са изовалеријанском ацидемијом карактеристичан је мирис 
на ознојене ноге или ужеглу маст, а уз менталну ретардацију брзо се развија 
инсуфицијенција бубрега. За пропионску ацидемију типичне су епизоде кето-
ацидозе са хипо- или хипергликемијама (3). 

Болесници са глутарном ацидуријом, након рођења имају период од неко-
лико месеци наизглед нормалног развоја, затим се јављају хипотонија, дисто-
нија, опистотонус и конвулзије. Могућ је делимични опоравак, али затим следе 
епизоде новог погоршања приликом којих болесник постаје тешко ментално 
ретардиран. На снимку главе помоћу нуклеарне магнетске резонанције може 
се видети атрофија кортекса мозга уз масивне промена беле масе и базалних 
ганглија. Нивои карнитина у плазми су снижени (3). 

дефицит комПлекса ПирУват дехидрогеназе

За ове болеснике су карактеристичне различите структурне аномалије цен-
тралног нервног система, тешка лактатна ацидоза са односом лактата и пиру-
вата испод 20 (Л/П индекс испод 20), ментална ретардација и конвулзије. Један 
број болесника има и микроцефалију. Дијагноза се заснива на мерењу ензимске 
активности овог комплексног ензима. Прогноза је код већине лоша, а нешто 
је боља уколико се покаже добар терапијски ефекат витамина Б1. Пренатална 
дијагностика је могућа (4).
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Болести оксидативне фосфорилације

Болести оксидативне фосфорилације или митохондријалне болести су већ 
детаљно разматране на једном од претходних семинара. Изразито је хетерогена 
клиничка слика, највише су захваћени органи са великом потрошњом енергије, 
повишена је концентрација лактата у серуму и ликвору, док је Л/П индекс већи 
од 20. Ове болести се преносе преко митохондријалне или нуклеарне ДНК. Ле-
чење за сада није успешно, као ни пренатална дијагностика (4).

закљУчак

Код болесника са рецидиватним повраћањем, ненапредовањем, ниским рас-
том, енцефалопатијом и менталном ретардацијом треба утврдити да ли постоји 
ацидобазни поремећај. Ако се утврди присутво метаболичке ацидозе са повећа-
ном анјонском разликом треба размотрити и урођене болести метаболизма. 
Иако су терапијске могућности ових болести ограничене, треба имати у виду да 
је код већине могућа пренатална дијагноза у наредним трудноћама.
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4.1. ИНИЦИЈАЛНО ЗБРИЊАВАЊЕ ЗДРАВОГ 
НОВОРОЂЕНЧЕТА

татјана николић
Клиника за гинекологију и акушерство Клиничког центра Србије, Београд

Рођење детета праћено је низом физиолошких промена у склопу преласка 
са интраутерусног на екстраутерусни живот. Основни захтев који се намаће 
новорођеном детету је успостављање дисања, уз одржавање адекватне срчане 
радње. Већина новорођенчади рођене у термину порођаја, у просеку око 90%, 
успева да се брзо и адекватно прилагоди новим захтевима (1).

дисајни ПУтеви и циркУлација

Новорођенче које се успешно адаптира, спонтано почиње да дише или плаче 
неколико секунди по рођењу и убрзо постаје ружичасто и активно. Такво ново-
рођенче испуњава услове да остане уз мајку, где ће се даље опсервирати и остати до 
успостављања првог подоја (1, 2). Наравно, уколико и стање мајке то дозвољава.

Аспирација дисајних путева, непосредно по рођењу, није рутински посту-
пак код све новорођене деце. Током аспирације се може оштетити слузокожа 
горњих дисајних путева, а надражајем вагуса, може се изазвати брадикардија. 
Имајући у виду ове нежељене ефекте, аспирација дисајних путева се спроводи 
само уколико садржај у дисајним путевима онемогућава успостављање адек-
ватног дисања (1). 

Прва рутинска процедура је клемовање и пресецање пупчаника. Годинама 
се, због страха од развоја нежељених ефеката по мајку и дете, инсистиралo на 
што бржем пресецању пупчаника. Ово, такозвано „рано клемовање пупчани-
ка“ је било део препорука Светске здравствене организације све до 2007. годи-
не. Препоруке су се промениле када су студије показале да одложено клемо-
вање пупчаника није праћено повећаним крварењем код мајке, као и да може 
бити корисно по новорођенче. Наиме, оно обезбеђује детету додатних 20 до 
40 мл крви, односно 30 до 35 мг гвожђа. Као резултат тога, новорођенче има 
виши хемоглобин, мањи ризик од анемије, како на рођењу тако и у узрасту од 
2-3 месеца, као и више вредности гвожђа до узраста од 6 месеци. Истовремено, 
одложено клемовање пупчаника не повећава ризик развоја жутице, хиперби-
лирубинемије и потребе за применом фото терапије. Оно може бити у већем 
проценту праћено развојем полицитемије, али асимптоматске и без потребе 
за корекцијом. „Одложено клемовање пупчаника“ подразумева одлагање кле-
мовања и пресецања пупчаника на 2 до 3 минута по рођењу. За то време, крв 



56

Татјана Николић

наставља да пулсира од плаценте ка новорођенчету и спонтано престаје након 
3 минута. Оно је најефективније уколико је новорођенче спуштено на абдомен 
мајке или ниже (3,4). 

аПгар скор

У сагласности са препорукама Америчке академије за педијатрију, процена 
адаптације и први преглед новорођенчета могу се обавити док је у мајчином 
загрљају (5). 

Рана адаптација новорођенчета се уобичајено процењује применом Апгар 
скора. Осмислила га је др Вирџинија Апгар анестезиолог, 1953. године, у циљу 
обезбеђивања једноставне, јасне квантификације у процени новорођенчета то-
ком периода адаптације или реанимације. Реч Апгар уједно преставља и акро-
ним за пет елемената који се оцењују оценама 0, 1 или 2. То су:

а•	 спект (боја коже),
п•	 улс (фреквенција срца),
г•	 римасирање (гримасирање, надражљивост катетером),
а•	 ктивност (тонус мускулатуре),
р•	 еспирације (дисајни покрети).

Апгар скор је користан у брзој процени клиничког стања новорођенчета, као 
и потребе за применом мера реанимације, али и има и своја ограничења. Треба 
имати у виду да на укупан скор утичу гестацијска старост, медикаменти ордини-
рани мајци, примењене мере реанимације, конгениталне аномалије, инфекција и 
траума. Оцена 8 до 10 се сматра добром, 4 до 7 умерено лошом, а 0 до 3 лошом и 
указује на неопходност хитног започињања кардиопулмоналне реанимације (6).

У склопу сагледавања ране адаптације новорођенчета, сагледава се и евен-
туално присуство конгениталних аномалија, док се први, детаљан преглед оба-
вља касније, у узрасту од 12 до 24 часа (2).

терморегУлација и метаБолизам

Брзу и адекватну адаптацију на ванматерични живот у великој мери олак-
шава обезбеђивање термонеутралне средине за новорођенче. Термонеутрална 
средина подразумева температуру околине која новорођенчету омогућава одр-
жавање нормалне телесне температуре, без потребе за додатним повећањем 
стопе метаболизма и потрошње кисеоника. У поређењу са одраслима, ново-
рођенче има троструко већу телесну површину у односу на своју телесну масу, 
што га излаже великом губитку топлоте. Оно топлоту одаје конвекцијом (пре-
ношењем на околни ваздух), кондукцијом (преношењем на хладну подлогу), 
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радијацијом (преношењем на околне објекте) и евапорацијом (испаравањем 
преко влажне коже и плућа). Као одговор на значајан губитак топлоте, ново-
рођенче активира компензаторне механизме, односно убрзава стопу метабо-
лизма и потрошњу кисеоника, што у неким случајевима може бити праћено 
развојем хипоксије, хипогликемије, метаболичке ацидозе, понављаних апнеја 
и пулмоналне хипертензије. Очигледно да, спречавање расхлађивања ново-
рођеног детета не само да утиче на његов комфор током ране адаптације, већ 
значајно одређује стопе морбидитета и морталитета новорођенчади (7). Стога 
је неопходно, новорођенче што пре по рођењу осушити, увити у топле пелене, 
ставити на топли сто или на груди мајке. За новорођенче које лежи на мајчи-
ним грудима, огрнуто пеленом, уз истовремено остваривање контакта кожа-
на-кожу, мајка представља идеалан извор топлоте (2).

исхрана

Упоредо са пресецањем пупчане врпце, престаје трансплацентарни пренос глу-
козе и мења се хормонски статус новорођенчета. Пораст нивоа циркулишућих кате-
холамина и глукагона, уз истовремени пад нивоа инсулина, стимулишу гликогено-
лизу и глуконеогенезу. Тако се резерве гликогена из јетре метаболишу за енергетске 
потребе, које се интензивирају по рођењу, али се троше већ у првим сатима живота 
(8). Да би се концентрација глукозе одржавала у прихватљивим оквирима, исхрану 
новорођеног детета би требало започети већ унутар првог сата живота (5).

Боравак на грудима мајке омогућава и рано започињање исхране. Подој, ор-
ганизован у првом сату живота се сматра идеалним оброком за новорођено дете. 
Здраво, будно новорођенче је у стању да прихвати дојку одмах по рођењу. У првим 
сатима живота, новорођенче нема тенденцију да утоне у дубок сан и мотивисано је 
да успостави подој. Уз то су и вредности окситоцина у првом сату након порођаја 
значајно повишене, када овај хормон стимулише не само излажење плаценте , већ 
и контракцију ћелија глатких мишића дојке и истицање млека. У ситуацијама када 
подој није могуће организовати овако рано, што је случај код деце рођене царским 
резом у општој анестезији мајке, треба га одложити до момента када је мајка спрем-
на за подој, уз исхрану новорођенчета одговарајућом млечном формулом (5). 

остали ПостУПци иницијалног зБрињавања

Мерење новорођенчета, стављање идентификационе трачице, тоалета, и 
профилакса конјуктивитиса су поступци који се могу одложити док се не завр-
ши први подој (5). Тоалета подразумева нежно уклањање трагова крви, чистом 
водом, са тела новорођенчета. Купање новорођенчета се на рођењу избегава, 
како због могућности расхлађивања, тако и у циљу очувања сирастог маза који 
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у првим данима има значајну протективну улогу. Некадашњу праксу укапавања 
сребронитрата, као превенције развоја неонаталног конјуктивитиса, заменило 
је рутинско укапавање 0,5% раствора еритромицина или 1 do 2,5% раствора 
повидон јодида (9).

И обавезна профилакса хеморагијске болести, применом 1 мг витамина К, 
као и започињање вакцинације првом дозом против Хепатитиса Б, могу саче-
кати први подој и применити се унутар првих шест сати живота (5).

Боравком новорођенчета на грудима мајке остварује се и физички контакт 
кожа-на-кожу, као и њихов визуелни контакт. Мада је емотивно везивање мај-
ке и детета започело већ током интраутерусног живота, ово је период када се 
оно значајно интензивира. Уочено је да новорођенчад, која су први сат живота 
провела на грудима мајке, ређе и краће плачу у поређењу са децом која су по 
рођењу одвојена од мајке. Остваривање визуелног и физичког контакта, то-
ком боравка на мајчиним грудима, повезује их и физиолошки и психолошки 
и може имати улогу у оспособљавању мајки да пруже нежност детету, како у 
првим данима тако и касније током детињства (10).

Очигледно да је суштина иницијалног збрињавања здравог новорођенчета 
боравак у наручју мајке, која за њега представља идеалан извор топлоте, првог 
оброка и емотивне потпоре. 
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4.2. ПРИМЕНА КОНТРОЛИСАНЕ ХИПОТЕРМИЈЕ 
У ЛЕЧЕЊУ ХИПОКСИЈСКО-ИСХЕМИЈСКЕ 
ЕНЦЕФАЛОПАТИЈЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА

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

Увод

Хипоксијско-исхемијска енцефалопатија (ХИЕ) умереног и тешког степена 
значајан је узрок акутног неуролошког оштећења на рођењу са инциденцијом 
од око 1-6 случаја на 1000 живорођених (1). У условима модерне перинатал-
не заштите, у Великој Британији ризик од смрти или тешког неуролошког 
оштећења након хипоксијско-исхемијских инзулта (ХИИ) износи 0,5-1,0 на 
1000 живорођених. Инциденција је значајно виша у земљама у развоју, па нпр. 
у Танзанији неонатални морталитет у прва 24 часа живота након ХИИ износи 
18 на 1000 живорођених (2). 

Данас преовладава став да су за настанак оштећења мозга кључне епизоде 
ХИИ током трудноће, најчешће у другом триместру, које доводе до смањене 
способности прилагођавања плода током порођаја, те да је асфиксија на рођењу 
само крајњи догађај који релативно мало доприноси овом оштећењу (3). ХИИ се 
јављају једнократно или вишекратно током интра- и екстраутерусног периода. 
Лоу и сарадници показали су да се они испољавају у 10% случајева антепартално, 
у 40% анте- и интрапартално, у 16% интрапартално, а у 34% случајева у неона-
талном периоду. Најзначајнији су акутни инциденти који најчешће настају услед 
пролапса или правог чвора пупчаника, ваза превија, одлубљивања постељице, 
руптуре материце или застоја у фази експулзије плода (4).

неУроПротекција тераПијском хиПотермијом

Неуропротекција представља скуп мера и поступака са циљем одржа-
вања интегритета ћелијске интерреакције у мозгу, тј. одржавања функције 
неурона (5). Донедавно је лечење новорођенчади са ХИЕ било искључиво 
ограничено на супортивне мере. Последњих 15 година испитивана је при-
мена већег броја специфичних неуропротективних мера са циљем смањења 
величине оштећења након ХИИ, међу којима се посебно истиче примена 
терапијске хипотермије.
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Хипотермија се дефинише као снижење телесне температуре (ТТ) испод 
35оЦ. У зависности од начина настанка хипотермија може да буде акцидентал-
на (настаје као последица окружења, најчешће продуженог потапања у хладну 
воду, излагања струјању хладног ваздуха или оштећења физиолошког и/или 
бихејвиоралног одговора на хладноћу), секундарна (последица примарног ме-
таболичког процеса) и индукована (последица терапијске интервенције). У за-
висности од величине снижења телесне температуре, хипотермија се дели на 
благу (ТТ 32-35оЦ), умерену (ТТ 28-32оЦ) и тешку (ТТ<28оЦ) (6). 

Механизми неуропротекције хипотермијом су мултифакторијални и обух-
ватају: инхибицију метаболизма примарне фазе и фазе реперфузије, утицај на 
церебрални крвоток у латентној фази, те утицај на интрацелуларне механизме 
оштећења латентне фазе (7).

Терапијска хипотермија може се постићи применом селективног хлађења 
главе или применом благе системске хипотермије тј. хлађењем целог тела. Не-
давно је објављена Кокрејнова мета-студија „Cooling for newborns with hypoxic 
ischaemic encephalopathy“ која је обухватила осам рандомизираних контроли-
саних студија у којима су примењивана оба начина хлађења са укупно 638 но-
ворођенчади гестацијске старости (ГС) ≥ 36 недеља гестације (ГН) са умереном 
или тешком ХИЕ. Њени резултати указују да примена терапијске хипотермије 
доводи до смањења смртног исхода или тешког оштећења неуролошког развоја у 
узрасту од 18 месеци (RR 0,76; 95% CI 0,65-0,89), снижења морталитета (RR 0,74; 
95% CI 0,58-0,94; NNТ (number-needed-to-treat) 11) и смањења неуроразвојних 
поремећаја код преживелих (RR 0,68; 95% CI 0,51- 0,92; NNТ 8) односно до укуп-
ног смањења релативног ризика за 24%, а апсолутног ризика за 15% (8).

Стога је примена генерализоване или селективне контролисане хипотер-
мије тренутно препоручени стандард лечења новорођенчади ГС ≥ 36 ГН са 
умереном или тешком ХИЕ (9, 10).

индикације за ПрименУ тераПијске хиПотермије

Индикација за започињање примене терапијске хипотермије поставља се 
након процене испуњености следећих критеријума: 

КРИТЕРИЈУМ „А“•	
новорођенчад са ГС ≥ 36 ГН 1. 
≤ 6 часова од рођења, и2. 
најмање 1 од следећих критеријума:3. 

Апгар скор у 10. минуту ≤ 5  -
Ацидоза унутар првих 60 минута живота (pH<7.0 у узорку умбили- -
калне, артеријске, или капиларне крви)
BE>-16 унутар првих 60 минута живота у узорку умбиликалне, ар- -
теријске или капиларне крви
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Потреба за артефицијалном вентилацијом (преко ендотрахеалног  -
тубуса или маске) након 10 минута од рођења

Ако је испуњен критеријум А, процењује се да ли је испуњен:
КРИТЕРИЈУМ „Б“:•	

умерена или тешка енцефалопатија – манифестује се као измењено стање  -
свести (летаргија, ступор, кома) и БАР ЈЕДАН од следећих критеријума: 

хипотонија1. 
измењени рефлекси укључујући и оштећење рефлекса зенице2. 
одсутан или ослабљен рефлекс сисања3. 
клинички манифестне конвулзије опсервиране од медицинског особља4.  

табела 1. Критеријуми за дефинисање умерене или тешке енцефалопатије

Умерена ХИЕ Тешка ХИЕ
Свест Летаргија (поспаност) Ступор или кома
Спонтана активност Умањена Одсутна
Држање тела Дистална флексија, 

екстензија свих 
екстремитета

Децеребрација
(екстензија свих екстремитета, 
хиперекстензија прстију ногу, 
глава и врат забачени уназад)

Тонус Хипотонија
(фокална или општа)

Атонија

Атависички рефлекси
- Рефлекс сисања
- Моро

Слаб
Непотпун

Угашен
Одсутан

Аутономни нервни систем
Зенице

Пулс

Респирације

Сужене

Брадикардија

Периодично дисање

Анизокорија, дилатиране, 
нереактивне
Варијабилан

Апнеа

Код новорођенчета које испуњава критеријуме А и Б начинити амплитуд-
но интегрисани ЕЕГ (аЕЕГ) најраније 60 минута по рођењу, а пре навршених 6 
сати од рођења:

КРИТЕРИЈУМ „Ц“:•	
аЕЕГ у трајању од најмање 30 минута који указује на измењену основну  -
активност или специфичну (епилептиформну) активност, односно 
БАР ЈЕДНО од наведеног:

нормалну основну активност са повременим конвулзијама1. 
умерено измењену активност2. 
супримирану активност3. 
континуиране епилептиформне промене4. 
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место Примене тераПијске хиПотермије

Терапијска хипотермија примењује се у неонаталним интензивним јединицама 
трећег нивоа које имају ресурсе за лечење сложених мултиорганских поремећаја 
који су често повезани са ХИЕ, као и могућих компликација њене примене као 
што су срчане аритмије и поремећаји хеморагијске дијатезе. У центрима у којима 
се примењује терапијска хипотермија потребно је обезбедити одговарајућу неу-
ролошку дијагностику (ултрасонографија, компјутеризована томографија и маг-
нентна резонанција), као и електроенцефалографију и снимање неуросензорних 
евоцираних потенцијала. Рана примена хипотермије може да буде корисна те се за-
почиње у матичној установи након консултације са референтним центром. Блага 
хипотермија се може постићи пасивно, искључењем извора топлоте или применом 
охлађених пакета до доласка транспортног тима и током самог транспорта. Током 
овог процеса неопходна је стална контрола телесне температуре новорођенчета.

контраиндикације за ПрименУ тераПијске хиПотермије

Контраиндикације за примену терапијске хипотермије обухватају случајеве 
када интензивно лечење није индиковано, као и пацијенте са великим урођеним 
аномалијама, хромозомопатијом и малформацијама централног нервног систе-
ма. Такође, доказана тешка траума главе и масивно интракранијално крварење 
јесу контраиндикација за примену терпијске хипотермије. Тренутно нема обја-
вљених студија о ефикасности примене терапијске хипотермије код новорођен-
чади са тешком или умереном ХИЕ која су ГС<36 ГН или старија од 6 часова. 

дУгорочно Праћење након Примене тераПијске хиПотермије

Праћење током 18 до 24 месеци је стандард неге новорођенчади са ХИЕ код 
које је примењена терапијска хипотермија и обухвата мултидисциплинарни 
приступ у процени њиховог моторног, психоедукативног, аудиторног и когни-
тивног исхода. 

закљУчак

Примена генерализоване или селективне контролисане хипотермије тре-
нутно је препоручени стандард лечења новорођенчади ГС ≥ 36 ГН са умереном 
или тешком ХИЕ. Остаје, читав низ питања без прецизних одговора. Најпре, 
уочљиво је да хипотермија има само делимични неуропротективни утицај и да 
је упркос њеној одговарајућој примени и даље присутан значајан број смртних 
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исхода и неуролошких оштећења. Стога се последњих година све више разма-
тра могућност примене лекова пре, током или након терапијске хипотермије 
било ради продужења терапијског прозора или обезбеђења дугорочног додат-
ног или синергистичког неуропротективног ефекта. Велики број непознаница 
наводи на закључак да ће упркос значајном напретку претходних година про-
блем примене неуропротективних мера пре, током или након дејства хипоксиј-
ско-исхемијског инзулта бити још дуги низ година предмет истраживања.
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4.3. ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНА БОЛЕСТ 
НОВОРОЂЕНЧЕТА

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

Мада у најранијем развојном периоду бројни и различити исхемијски и 
хеморагијски поремећаји могу ледирати ЦНС, преовладава став да се као це-
реброваскуларна болест новорођенчета (ЦВБН) означавају патолошка стања 
са последичним фокалним можданим оштећењима . Сходно томе, два основ-
на облика неонаталне ЦВБ су артеријски исхемијски инфаркт и синовенска 
тромбоза (1).

У медицинској литератури се наилази и на термин перинатална ЦВБ чиме 
се скреће пажња на могућност настанка ЦВБ пре рођења („фетална“ ЦВБ), као 
и током првих 28 дана живота. Такође се говори о „претпостављеној“ пери-
наталној-неонаталној ЦВБ. Ради се о неуролошком дефициту испољеном у 
каснијем детињству који се приписује пре или постнаталном фокалном исхе-
мијском инзулту (2). 

Према већини процена ЦВБН се јавља код једног од 4000 новорођене деце. 
То је до осам више него у каснијем детињству, а приближно је учесталости це-
реброваскуларног инзулта код особа старијих од 60 година (1,2). 

У Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чу-
пић“ због доказане ЦВБ лечено је 21 новорођенче (од 2001 до 2010. године 10, 
потом 11 болесника) (3). Код 14 наших болесника радило се о артеријском исхе-
мијском инфаркту који је у четири случаја дијагностикован пренатално, док је 
7 новорођенчади имало синовенску тромбозу. У првој недељи живота било је 
16 или 76% деце, док су остали болесници припадали каснијем неонаталном 
узрасту. С обзиром да према расположивом увиду до сада код нас нема других 
сличних искустава, може се претпоставити да се у нашој средини појави ЦВБН 
још увек не посвећује потребна пажња. 

етиоПатогеназа и неУроПатологија

Етиопатогенеза ЦВН је сложена и може се повезати са матерналним, пла-
центним, као и чиниоцома од стране фетуса, односно новорођеног детета. 
Упркос опсежним истраживањима, у приближно 40% случајева узроци ЦВБН 
остају неразјашњени (1,2). 
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матернални и Плацентни чиниоци

Познато је да су у циљу умањења ризика хеморагијских компликација током 
трудноће концентрације већине фактора коагулације повишене уз истовремено 
смањену антикоагулантну и фибринолитичку активност. Поред тога, проток крви 
кроз богато васкуларизовану плаценту знатно је успорен. Такво прокоагулантно 
стање у општој и локалној циркулацији погодује настанку тзв. плацентне васку-
лопатије. Ради се о ентитету који поред склоности ка спонтаном побачају, изра-
женом интраутерусном застоју у расту фетуса и тешкој прееклсмпсији, одликују 
и тромбозе крвних судова плаценте. Посебно висок ризик постоји код особе са 
урођеном или стеченом тромбофилијом. У првом случају се углавним ради о Лај-
деновој мутацији FV, или наследном дефициту протеина S, док је најчешћи стече-
ни тромбофилијски поремећај у трудноћи антифосфолипидни синдром (1). 

Настанком ЦВБ код фетуса или новорођенчета могу се компликовати и 
гестацијски дијабетес или претходна шећерна болест мајке, хориоамнионитис, 
као и пушење или кокаинска наркоманија током трудноће ( 2,4). 

фетални и неонатални чиниоци

Коагуалциони статус фетуса и новорођенчета такође одражава лабилну 
про и антикоагулантну равнотежу кооја се може пореметити услед наслеђе-
не или стечене тромбофилијске склоности. У приближно 2/3 случајева ЦВБН 
према редоследу учесталости се откривају хиперлипопротеинемија А, потом 
патолошке генске мутације фактора V, протромбина, као и ензима метилен 
тетрахидрофолат редуктаза-МТХФР (5).

Лајденову мутацију (G 1691A) прати резистенција фактора V на инактива-
цију протеином С. Код хетерозигота (4-7% особа) ризик тромботичних ком-
пликација повишен је 5-7 пута, а увећава се 80 пута у случају хомозиготног 
статуса (до 0,25% особа). 

Генска мутација означена као G20210A постоји код 1-2-% хетерозигота са 
3-5 пута већом вероватноћом тромбоза услед повишених концентрација про-
тромбина и тромбина. 

Дефицит ензима МТХФР (мутација С677T) праћен је повишеним кон-
центрацијама хомоцистеина и ендотелним лезијама са троструко повишеном 
склоношћу ка стварању тромба код хомозигота (до 15% особа). 

Стања са стеченом тромбофилијском склоношћу и ризиком ЦВБ код но-
ворођенчета су урођене срчане мане, системске (сепса) и инфекције ЦНС, хи-
первискозни синдром и тежа дехидрација. Повећање учесталости ЦВБН при-
писује се и све ширем коришћењу васкуларних катетера у неонаталној интен-
зивној терапији, као и порасту довршења порођаја царским резом. Артеријски 
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инфаркт и синовенска тромбоза као основни облици ЦВБН, по правилу се 
виђају код деце рођене у термину. Насупрот очекиваном, дифузне постасфик-
тичне хипоксично-исхемичне лезије ЦНС углавном нису праћене и фокалним 
васкуларним оштећењима (1,2,5).

неУроПатологија цвБн

Артеријски инфаркт може настати у великим крвним судовима (најчешће 
a.cerebri media), или малим крвним судовима у зони таламуса или базалних 
ганглија, док се мултифокални инфаркти углавном виђају у случају бакте-
ријског менингитиса.

Синовенска тромбоза се локализује у површним и латералним, а ретко у 
дубоким можданим венским синусима. У приближно 30% случајева праћена је 
секундарним хеморагијским инфарктом ( 1,2,6). 

клиничка исПољавања и дијагностика

Слично искуствима из медицинске литературе, и код наших болeсника ЦВБ се 
у највећем броју (81%) случајева испољила конвулзијама. Оне су по правилу биле 
фокалне или мултифокалне са контралатералном локализацијом у односу на ле-
зију у ЦНС. Осим тога, у мањем проценту и са различитим начином удруживања 
јављају се респираторна недовољност, мишићна слабост и летаргија, док се само 
код малог броја новорођене деце региструје хемипареза (1,2,3,6). (Табела 1).

табела 1. Клиничка испољавања ЦВБ код наших болесника (n =21)

n %
Конвулзије 17 81
Респираторна недовољност 8 38
Хипотонија мишића 7 33
Летаргија 5 24
Хемипареза 2 9

ЦВБ болест новорођенчета је после постафиктичне хипоксично-исхемичне енцефало па-
тије најчешћи узрок неонаталних конвулзија

Знаци латерализације јављају се касније а један од раних знакова хемипа-
резе је „преференто“ коришћење једне руке између 3. и 6. месеца (нормално се 
доминантност испољава око 12. месеца живота). Епилепсија и успорен психо-
моторни развој су такође касне секвеле неонаталне ЦВБ (7).
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ЦВБ новорођенчета спада у најчешће узроке хемиплегичне церебралне парализе 

Коначна дијагноза перинеталне-неонаталне ЦВБ је у домену неуроради-
логије са нуклеарном магнетском резонанцијом као методом избора. Компју-
теризована томографија као доступнији и једноставнији поступак такође даје 
поуздане информације, али по цену значајног озрачивања болесника. Најмању 
сензитивност има ултрасонографија ЦНС. Међутим, у случају доказане ЦВБ не-
оходан је преглед срца ултразвуком због могућности урођених срчаних мана или 
интракардијалног тромба са емболизацијом. Патолошке електроенцефалограф-
ске промене испољене фокалним налазом атенуације или повишене електрокор-
тикалне активности бележе се у већини случајева неонаталне ЦВБ (2). 

Поред стандарних лабораторијских прегледа (комплетна крвна слика; био-
хемијски статус; коагулациони скрининг), нопходно је усмерити испитивање у 
правцу могуће урођене тромбофилије. Од практичног значаја је да се генетске 
анализе могу радити непосредно после инзулта док хематолошке тестове треба 
одложити за 3-6 месеци (2,5). 

лечење

Лечење ЦВБ новорођенчета се углавном ослања на симптомске мере купи-
рања и контроле конвулзија, очување циркулаторне стабилности и нормалне 
гасне размене, као и одржавање укупне метаболичке хомеостазе. 

Према најновијим препорукама антикоагулантна терапија нефракциони-
раним или ниско молекуларним хепарином индикована је једино у случају код 
новорођенчади са акутним исхемијским инфарктом као последицом кардиое-
мболије ( 8). 

Перинатaлни- неонатални инзулт са израженим знацима енцефалопатије 
такође спада у индикације за примену контролисане хипотермије (9).
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5.1. АКУТНА ТРОВАЊА ПСИХОАКТИВНИМ 
СУПСТАНЦИЈАМА У АДОЛЕСЦЕНАТА

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

Акутна тровања адолесцената психоактивним супстанцијама спадају у ур-
гентна стања. Могу да настану услед ненамерног предозирања психоактивних 
супстанцији унетих у сврху уживања, у суицидалној намери или задесно (по-
кушај скривања или кријумчарења дроге). 

Адолесценти могу да се отрују различитим психоактивним супстанцијама, 
како легалним тако и илегалним. У овом тексту биће описана тровања опиои-
дима и екстазијем, јер представљају веома озбиљна тровања са могућим теш-
ким последицама, па и смртним исходом, уколико се дијагноза не постави на 
време и не започне одговарајуће лечење. 

тровање оПиоидима

Опиоиди су супстанције које делују преко опијатних рецептора. У опиоиде 
спадају опијати, који представљају природне деривате опијума и синтетски и 
полусинтетски препарати (1,2).

Водећи узрок озбиљних компликација и морталитета код предозирања оп-
иоида је респираторна инсуфицијенција, а ређе акутно оштећење плућа, епи-
лептички статус или кардиотоксични ефекти. 

Опиоди се уносе орално, ушмркавњем кроз нос, пушењем, интравенски 
или супкутано. Адолесценти у почетку опиоиде најчешће користе уносећи их 
преко уста или ушмркивањем, а тек касније их користе парентерално (1,3). 

клиничка слика

За тровање опиодима карактеристичан је тријас: депресија централног нер-
вног система (ЦНС), респираторна депресија и миоза. Депресија ЦНС може да 
буде изражена од благе седације до сопора и коме. Респираторна депресија се 
манифестује у виду супримираног рефлекса кашља, брадипнеје (4 до 6 удисаја 
у минути) и површног дисања све до апнеје. Пацијенти су хипотензивни, хипо-
термни, брадикардни и имају хипорефлексију, а неки имају централно узорко-
вано повраћање. Повраћање, уз респираторну депресију и ослабљене заштитне 
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рефлексе, веома повећава ризик од аспирације повраћеног садржаја. У тешким 
тровањима, хипоксија и хиперкапнија узроковане депресијом ЦНС могу да до-
веду до акутног оштећења плућа. Ружичаст, пенушав спутум, ригидитет ми-
шића, диспнеја, цијаноза и бронхоспазам указују на акутно оштећење плућа. 
Могу се јавити конвулзије и поремећаји срчаног ритма. Аускултацијом абдо-
мена уочава се успорена цревна перисталтика. На кожи се могу видети места 
убода игле или карактеристичне промене које се срећу код супкутаног давања 
опиоида („skin popping“) (1,2,4). 

лаБораторијске и дрУге Претраге

Пацијентима који су предозирани опиоидима неопходан је континуирани 
мониторинг виталних функција и сатурације хемоглобина кисеоником. Ана-
лизом гасова артеријализоване капиларне крви или артеријске крви може се 
установити хиперкапнија и ацидоза. Треба учинити ККС, гликемију, биохе-
мијске анализе и одредити ниво креатин киназе. Уколико постоји сумња на 
повреду главе, треба урадити компјутеризовану томографију лобање. Када 
постоји тежак респираторни дистрес или сумња на аспирацију, треба учинити 
радиографију грудног коша. Нативни рендгенски снимак абдомена или ком-
пјутеризована томографија абдомена индиковани су код сумње да је пацијент 
прогутао једно или више паковања дроге (1,2). 

Токсиколошки скрининг није од значаја у акутном збрињавању пацијента 
који је предозиран опијатима. У серуму се опиоиди могу открити у првих 6 сати 
након уношења а у урину се могу открити 48 до 72 сата након уношења. Већина 
панел тестова за откривање опиоида у урину не открива синтетске опиоиде. 

лечење

У прехоспиталном збрињавању најважније је обезбедити дисајни пут. 
Хитна интубација је потребна код пацијената који су без свести и повраћају 
или немају спонтаних респирација. Што пре треба применити налкосон. 
Уобичајена доза налокосна је 0,4-2 мг интравенски, сваких пет минута, све док 
се не уклони респираторна депресија и поремећај свести. Максимална укуп-
на доза налоксона је 10 мг. Дејство након и.в. примене налокосона почиње за 
1 до 3 минута, максимални ефекат се постиже за 5 до 10 минута. До тада се 
пацијент вентилира преко маске и балона или ендотрахеaлног тубуса и бало-
на. Ако се сумња да особа дуготрајно користи опиоиде и зависна је од њих, 
треба дати знатно мању дозу налоксона (0,1- 0,4 мг по дози сваких 1 до 2 ми-
нута) да би се уклонила депресија дисања, а избегла акутна апстиненцијална 
криза (1,2,4).
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Како дејство налоксона кратко траје, често су потребне понављане дозе. 
Дејство већине опиоида траје до 6 сати, осим метадона чије дејство траје 24 до 
36 сати (2,4).

Нови дугоделујући антагонист опиоида, налмефен, чије дејство траје до 8 
часова, није регистрован у нашој земљи (4). 

Имајући у виду да опиоиди успоравају мотилитет гастроинтестиналног 
тракта активни угаљ треба дати након оралног уношења опиоида, чак и више 
од сат времена од ингестије. Испирање целог црева треба спровести код особа 
које су прогутале више паковања дроге (1,2).

исход

Уколико се на време примени антидот и адекватна оксигенација и уколико 
се не развију компликације, исход је у највећем броју случајева повољан. Па-
цијент се обично опоравља у року од 6 до 8 сати; већина пацијената се може 
отпустити након 12 до 24 сата хоспитализације или после 6 часова без симпто-
ма предозирања. Према подацима из литературе, смртни исход услед предизи-
рања опиоида јавља се у 0,4% случајева. 

Код предозирања опиоидима могу се јавити бројне компликације: аспира-
циона пнеумонија, акутно оштећење плућа, рабдомиолиза, апстиненцијални 
синдром. Целулитис, апсцеси, остеомијелитис, бактеријски ендокардитис, не-
кротизирајући фасциитис се јављају код и.в. употребе опиоида.

Уколико је пацијент зависан од опиоида, након отпуста га треба упутити на 
лечење зависности. 

тровање екстазијем

Екстази или (метилендиоксиметамфетамин – МДМА) се најчешће узима 
орално, мада може и да се ушмркује, пуши или убризгава. МДМА делује и као 
стимуланс ЦНС и као халуциноген. На тржишту је лако доступан, релативно 
јефтин, користи је на „рејв журкама“, тако да га адолесценти често користе (1,5). 

клиничка слика

Код тровања екстазијем јавља се поремећено ментално стање у виду психомо-
торног немира, агитације, анксиозности. Присутна је тахикардија, хипотензија, 
тахипнеја, хипертермија и профузно знојење. Уочава се мидријаза, нистагмус, 
шкргутање зубима, тризмус, сува уста. Могу да се јаве повраћање, конвулзије, ми-
шићни грчеви, поремећаји срчаног ритма, срчана инсуфицијенција и асистолија. 
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У неким случајевима јављају се знаци респираторног дистреса. Код неких пације-
ната настаје иреверзибилно оштећење јетре или рабдомиолиза и акутна инсуфи-
цијенција бубрега (1,2,5).

лаБораторијске и дрУге Претраге

Код умерено тешких и тешких тровања потребно је да се учини ККС, елек-
тролити серума, гликемија, уреа, креатинин, мокраћна киселина, АСТ, АЛТ, 
протромбинско време, парцијално тромбопластинско време, креатин киназа, а 
ако се пацијент жали на болове у грудима и срчани ензими. ЕКГ може да укаже 
на поремећаје срчаног ритма или инфаркт. Код рабдомиолизе треба урадити 
анализу урина на миоглобин. Панел тест на присуство МДМА у урину је пози-
тиван само код уношења великих доза. Код пацијената са поремећеним стањем 
свести и конвулзијама, или код сумње на повреде, урадити компјутеризовану 
томографију лобање (1,5).

лечење

Код адолесцената који су акутно отровани екстазијем неопходан је пажљив 
мониторинг виталних функција и стања свести, електролита серума, равнотеже 
течности и диурезе. Лечење је супортивно и симптоматско, састоји се од обез-
беђивање дисајног пута и адекватне вентилације и циркулације; лечења срчаних 
аритмија, хипонатремије, рабдомиолизе, акутне бубрежне инсуфицијенције. Хи-
пертермија се може лечити давањем антипиретика, квашењем млаком водом уз 
употребу вентилатора (конвекција), давањем ледених раствора преко назогастри-
чне сонде, употребом ћебади за хлађење (кондукција). Код екстремне хипертер-
мије могу се користити мишићни релаксанси, антиконвулзиви и седативи (1,2,5).

исход

Нема прецизних података о морталитету услед тровања екстазијем. Описа-
ни су смртни исходи код употребе екстазија као последица екстремне хипер-
термије, срчаних аритмија, изненадне асистолије, хипонатремије, конвулзија, 
рабдомиолизе, дисеминоване интраваскуларне коагулације (ДИК), инсуфи-
цијенције бубрега, серотонинског синдрома, инсуфицијенције јетре, церебрал-
них инфаркта или церебралних крвављења. Дејство екстазија траје 4 до 8 ча-
сова након чега се пацијент може отпустити, уколико се не развију претходно 
наведене компликације. Пацијента по отпусту, треба упутити на саветовање 
или лечење због употребе екстазија. 
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закљУчак

Тровања опиодима и екстазијем представљају веома озбиљна тровања адо-
лесцента која су праћена озбиљним компликацијама и значајним морталите-
том. Неопходно је да педијатри познају клиничку слику и лечење ових трова-
ња, како би на време поставили дијагнозу и започели одговарајућу терапију.
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5.2. ХИТНА СТАЊА У АДОЛЕСЦЕНТНОЈ 
ГИНЕКОЛОГИЈИ

Зоран Станковић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд

У адолесценцији, хитна гинеколошка стања могу настати на спољашњим 
или унутрашњим гениталним органима (1). Учесталост хитних гинеколош-
ких стања разликује се у зависности од локализације, врсте болести и узраста 
адолесцента. Тегобе су често неспецифичне, а пацијенткиње се прво јаве пе-
дијатру, затим буду упућене на додатну дијагностику радиологу или хирургу, 
а понекад буду упућене и гинекологу. Поједина хитна стања у адолесцентној 
гинекологији захтевају хитан оперативни третман. Један од начина система-
тизације хитних стања у адолесцентној гинекологији јесте подела у завис-
ности од локализације. 

Спољашњи генитални органи су доступни повредама, које се чешће деша-
вају у раној адолесценцији од 11. до 14. године, а хитна стања могу настати и 
у случају аномалија спољашњих гениталних органа (1,2). Код адолесценткиња 
које нису имале полни однос хитно стање може бити изазвано и аномалија-
ма у развоју вагине, а код сексуално активних могу настати и повреде вагине. 
Менструациони бол у пределу материце изазива акутан проблем код око 4% 
адолесценткиња, једном месечно (1). 

Повреде стиднице

Повреде стиднице у адолесцентном узрасту су најчешће задесне. У слу-
чају крварења, посекотине или раздеротине неопходна је хитна обрада ране. 
Едем или хематом стиднице се може често уочити после повреде, а настаје 
због повреде растреситог везивног ткива које се налази испод коже ове регије 
тела. Повреде могу настати и при сексуалном злостављању (3), те је пожељно 
да се током прегледа повреда фотографише кад год је то могуће, ради доку-
ментације. Инфекције стиднице нису ретка појава у адолесцентном узрасту 
и могу угрозити здравље адолесценткиње. Акутно стање најчешће настаје код 
упале Бартолинијевих жлезда, које се налазе у малим уснама стиднице. Ин-
фекција обично настаје једнострано, а праћена је наглим увећањем жлезде и 
болом који доводи до немогућности седења, а понекад и ходања. Узрочници 
ових инфекција су бројни и различити, зависно од тога да ли је адолесцент-
киња сексуално активна или није имала сексуалне односе. Аномалије химена, 
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пре свега недостатак отвора химена (himen imperforatus), из хроничног стања 
може прећи у акутно, с обзиром на то да се из месеца у месец дистендирају 
зидови вагине и материце менструационом крвљу. У тренутку откривања и 
препознавања проблема у вагини се налази 300-1000 мл старе крви. Водећи 
анамнестички подаци су изостанак прве менструације и периодични бол који 
се јавља једном месечно и траје неколико дана. Дијагноза се може претпоста-
вити током ултразвучног (УЗ) прегледа мале карлице, али се дефинитивно 
поставља локалним гинеколошким прегледом. Што раније откривање боле-
сти и хируршки третман смањују могућност за настанак оштећења репро-
дуктивног здравља пацијенткиње. Вишемесечно задржавање менструационе 
крви у вагини и материци има мање штетан утицај на репродуктивно здравље 
адолесценткиње, од налаза крви у јајоводу. По оперативном третману химена 
постоји ризик да се развије инфекција унутрашњих гениталних органа, што 
може изазвати затварање (оклузију) јајовода. 

Повреде и аномалије вагине

Хитна стања настала повредом или аномалијама у развоју вагине нису 
честа. Трансверзални септум вагине или друге изоловане аномалије ваги-
не су реткост и изазивају симптоме сличне изостанку отвора на химену. У 
диференцијалној дијагнози изостанка отвора химена, трансверзалног сеп-
тума вагине или изостанка развоја доњег сегмента вагине (atresio vaginae 
partialis) значајну улогу уз гинеколошки преглед има и трaнсперинеални УЗ 
преглед. Локални, трансперинеални УЗ налаз, најчешће дефинише колика 
је дужина атрезије дисталног дела вагине, од чега зависи и начин операти-
вног лечења (локална операција или комплексна операција са неопходним 
уметањем дела црева).

аномалије и тУмори грлића и тела материце

Хитна стања чији се узрок налази у телу материце по правилу настају по 
наступању менструације у адолесценцији, а њихов узрок може бити болна 
менструација или дисфункционално крварење из материце (5). У таквој си-
туацији препоручује се ултразвучни преглед мале карлице да би се искључи-
ла могућност аномалија гениталних органа, тумора или торзијe јајника као 
могућих узрочника бола. Аналгетици јесу прва линија третмана болних мен-
струација (дисменореје). Преписивањем оралних контрацептивних пилула 
се дугорочно може решити проблем дисменореје као и дисфункционалних 
крварења (1,2,5).
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УврнУће (торзија) јајовода и јајника

Хитна стања која настају удружено на јајоводу и јајнику се, пре свега односе 
на уврнуће (торзију) јајника и јајовода. За разлику од девојчица пре менархе, 
код којих у половини случајева настаје уврнуће јајовода и јајника (матерична 
аднекса) без присуства цисте или тумора, код болесница после менархе 
узрок торзије јајника најчешће су циста или тумор јајника, ређе јајовода 
(1,2,6). Највећи број торзија открива се у узрасту од 7 до 14 година (6). Према 
Кустнеровом правилу, десни јајник се торквира у правцу кретања казаљки 
на сату, а леви јајник супротно од правца кретања казаљки сата (7). При 
ултразвучном прегледу, код увртања јајника и јајовода уочавају се повећање 
запремине аднекса, знак торзије и едем строме јајника, а само код 35% до 40% 
случајева се доплером не уочава проток крви кроз јајник (8). 

Код сумње на увртање, а у циљу превенције исхемије и некрозе ткива, 
оперативном лечењу са циљем очувања јајника и јајовода се приступа одмах, 
најбоље лапароскопским путем. Фиксација јајника у случају да се сачува у цели-
ни или фиксација преосталог јајника и даље су предмет дебате. Главне чињенице 
које иду у прилог аутора који су против фиксације јесу да се по фиксацији могу 
створити прираслице које касније негативно утичу на фертилни потенцијал 
пацијенткиње, као и да се ризик од касније торзије не може са сигурношћу 
избећи (2). Искуства и стручњака из других земаља указују на чињеницу да 
гинеколози који се баве дечијом и адолесцентном гинекологијом, значајно 
чешће примењују неагресиван приступ у третману цистичних промена јајника 
него остали оператори који долазе у контакт са пацијентима овог узраста (9). 
Бројне су предности које пружа лапароскопија: висока прецизност у извођењу 
хируршког захвата, мали ризик за настанак прираслица после операције, 
значајно бржи опоравак пацијента и краћа хоспитализација (1,2).

ванматерична трУдноћа

ванматерична трудноћа може да настане и код адолесценткиња. У по-
ређењу са одраслима, ванматерична трудноћа у адолесценцији настаје два 
пута ређе, а у тренутку настанка је веома често удружена са акутном инфек-
цијом јајовода узрокованом хламидијом или, ређе, гонококом. За разлику од 
одраслих, код којих се открива због неуобичајеног материчног крварења и 
изостанка циклуса, у адолесценцији се најчешће открива због појаве болова у 
аднексама (10). Ради постављања дијагнозе, гинеколошки и ултразвучни налаз 
се по правилу допуњује анализом бетаa-HCG из серума адолесценткиње. Лапа-
роскопски третман је, како је већ описано за торзије аднекса, и у овом случају 
„златни стандард“ у хируршком третману болести.



5. Здравствени проблеми специфични за адолесценцију

81

цисте јајника

У адолесцентном узрасту најчешће цистичне промене јајника су фолику-
линске цисте. Појава бола је условљена брзим растом цисте, настанком торзије 
или крварењем. Крварење може да настане унутар цисте јајника или у трбушну 
дупљу, а најинтензивнија крварења настају из корпус лутеума јајника. Болес-
ница код које је наступило оштећење зида цисте са последичним крварењем 
захтева стални надзор и оперативни третман (лапароскопски) ако наступи 
значајно снижење хематокрита или погоршање виталних функција. 

хитна контрацеПција

Специфично хитно стање сексуално активне адолесценткиње јесте потреба 
за хитном контрацепцијом пилулом „јутро после“. У ову сврху се што раније, у 
првих 72 сата, препоручује узимање пилуле које садрже високе дозе гестагена. 
Најчешће индикације су оштећење или спад кондома, незаштићен однос или 
насилан сексуални однос. 

закљУчак

Мада хитна стања у адолесцентној гинекологији нису честа, рана дијаг-
ностика је веома значајна због благовременог препознавања узрока хитног 
стања, превенције могућих компликација и избора оптималног терапијског 
приступа. На присуство акутног стања гениталних органа треба посумњати 
када постоји бол нејасне етиологије. Тада је неопходан детаљан клинички и 
ултразвучни преглед спољашњих и унутрашњих гениталних органа. Локал-
ни гинеколошки налаз је метод избора за диференцирање хитних стања на 
спољашњим гениталним органима, а УЗ мале карлице, а понекад транспе-
ринеални УЗ, за постављање дијагнозе код хитних стања унутрашњих пол-
них органа. 

Избором оптималног приступа лечењу хитних стања у дечјем и адолесцент-
ном узрасту повећава се могућност очувања фертилитета код тих болесница.
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5.3. ОДАБРАНА УРГЕНТНА СТАЊА У 
АДОЛЕСЦЕНТНОЈ ЕНДОКРИНОЛОГИЈИ

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

Увод

Најчешћа ургентна ендоркинолошка стања у адолесценцији су акутне ком-
пликације дијабетеса (хипогликемија и кетоацидоза), поремећаји функције 
штитасте жлезде (тиреотоксична криза и микседемска кома), инсуфицијенција 
надбубрега, хипокалцемија и електролитни поремећаји услед неадекватне се-
креције антидиурезног хормона. 

У овом раду биће приказанa тиреотоксична криза и синдром неадекватне 
секреције антидиурезног хормона, с обзиром да се ради о стањима која су уд-
ружена са озбиљним компликацијама и виоском смртношћу, поготово ако се 
дијагноза не постави правовремено и не започне одговарајуће лечење, а о њима 
је ређе било речи.

тиреотоксична криза

Тиреотоксична криза или тиреотксична олуја представља акутно, по живот 
опасно хиперметабиличко стање проузроковано претераним ослобађањем ти-
реоидних хормона у особа које болују од хипертиреозе (1,2). 

Узроци

Окидачи за настанак тиреотоксичне кризе могу да буду: 1) оперативни 
захват на тиреодиној жлезди; 2) увод у анестезију; 3) стрес (инфекција, трау-
ма, порођај, дијабетичка кетоацидоза, ментални стрес); 4) терапија радиоак-
тивном јодом; 5) употреба неких лекова (антихолинергички и адренергички 
лекови, салицилати, нестероидни антиинфламаторни лекови); 6) ингестија 
велике дозе тиреоидних хормона; 7) нередовно узимање или прекидање ти-
реосупресивне терапије; 8) директна траума штитасте жлезде или енергична 
палпација (1,2). 
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клиничка слика

Клиничка слика настаје муњевито и веома је разнолика. Доминирају симп-
томи и знаци поремећене функције централног нервног система, а изражени су 
и поремећаји функције кардиоваскуларног и гастроинтестиналног система. 

Општи симптоми и знаци су прострација, хиперпирексија (често преко 41°C), 
профузно знојење. Поремећај функције централног нервног система може да се ма-
нифестује у виду екстремног психомоторног немира, након којег следе делиријум, 
конвулзије, кома, некад je изражена потпунa апатијa болесника. Поремећај функције 
кардиоваскуларног система може да се испољи у виду тахикардије, хипотензије, фи-
лиформног пулса, фибрилације преткомора и других поремећаја срчаног ритма, као 
и срчане инсуфицијенције. Поремећаји функције гастроинтестиналног система су 
мука, повраћање, болови у трбуху, дијареја, знаци холестазног хепатитиса (1,2). 

дијагноза и диференцијална дијагноза

Дијагноза се поставља првенствено на основу клиничке слике, јер не постоје 
специфичне лабораторијске анализе за тиреотоксичну кризу. Концентрација Т3 
и Т4 (укупног и слободног) је повишена, али не мора бити значајно виша у од-
носу на пацијенте који болују од хипертиреозе без тиреотоксичне кризе. TSH је 
снижен, као и thyroxin binding globulin (TBG). Тест фиксације Ј131 је повишен. 
Може да се јави низ електролитних поремећаја, хипергликемија, повишење нивоа 
јетрених ензима, хипербилирубинемија. ЕКГ најчешће указује на фибрилацију 
преткомора, али се могу јавити и други поремећаји срчаног ритма. Радиографија 
грудног коша може да укаже на увећање срца, едем плућа и пнеумонију (1,2).

Диференцијална дијагноза обухвата: малигну хиперпирексију, сепсу, енце-
фалитис, феохромоцитом, поремећаје срчаног ритма, срчану инсуфицијенцију. 

лечење

У лечењу тиреотоксичне кризе од кључног значаја је што раније постављање 
дијагнозе и започињање лечења. Лечење тиреотоксичне кризе подрзумева при-
мену: 1) антитиреоидних лекова (пропилтиоурацил, метимазол, јодиди - 10% 
калијум јодид, Луголов раствор, натријум јодид); 2) рехидрације и корекције 
електролитног дисбаланса; 3) кортикостероида; 4) блокатора бета-2 адренергич-
ких рецептора и кардиотоника; 5) антипиретика и расхлађивања болесника; 6) 
седатива; 7) оксигенације по потреби; 8) лечења преципитирајуће болести или 
стања (антибиотици, Б витамин, протектори јетре). Уколико и поред примењене 
терапије нема побољшања, треба применити плазмаферезу (1,2). 
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синдром неодговарајУће секреције 
антидиУрезног хормона 

Синдром неодговарајуеће секреције антидиуретског хормона (Syndrome of 
Inappropriate Antidiuretic Hormone secretion – SIADH, Schwartz-Bartter синдром) 
последица је неадекватне, континуиране секреције и/или ефеката антидиурез-
ног хормона (ADH) из неурохипофизе или неког другог извора. Он је најчешћи 
узрок еуволемијске хипонатремије код хоспитализованих пацијената. Неадек-
ватна и/или континуирана секреција ADH доводи до смањеног излучивања 
воде и услед тога хипонатремије и хипоосмолалности плазме. Антиди урезни 
хормон помаже реапсорпцију воде у сабирним каналићима бибрега, има хи-
дро-осмотски ефекат и нема значајнијег ефекта на реапсорпцију Na+ (3). 

етиологија 

SIADH могу узроковати: 1) тумори (екстраторакални, медијастинални, 
пулмонални); 2) плућне болести (акутна респираторна инсуфицијенција, ин-
фекције, вентилација позитивним притиском, хронична плућна опструктив-
на болест); 3) обољења централног нервног система (акутне психозе, хемо-
рагија, инфламациони и демијалинизујући процеси, масивне лезије, инсулт, 
траума); 4) лекови (карбамазепин, хлорпропамид, клофибрат, циклофосфа-
мид, дезмопресин, никотин, окситоцин, опијати, инхибитори синтезе прост-
гландина, МАО инхибитори, винкристин); 5) ХИВ инфекција, 6) идиопатски 
бол, 7) постоперативна стања, 8) продужено вежбање, 9) сенилне атрофије, 
10) тешка наузеа (3-5)

клиничка слика

Око 30% пацијената хоспитализованих због електролитног дисбаланса 
има хипонатремију чији је најчешћи узрок синдром неадекватног лучења ан-
тидиуретског хормона. Под хипонатремијом подразумевамо стање у којем је 
концентрација Na+ мања од 135 mmol/l, а под тешком хипонатремијом када је 
серумски Na+ испод 125mmol/l. Хипонатремија може бити дилуциона (депле-
циона – хиповолемијска и хиперволемијска) и еуволемијска у чијој основи је 
SIADH (3).

Клиничка слика зависи од тежине и брзине развоја хипонатремије. Хипо-
натремија која споро настаје узрокује мање симптома него нагли пад концен-
трације натријума у серуму. Пацијенти који имају умерену, хроничну хипо-
натремију имају продужено реакционо време, успорену когницију, атаксију и 
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склони су падовима. Код акутно настале хипонатремије клиничка слика може 
да се креће од благе до тешке. Код благе хипонатремије јављају се поремећаји 
концентрације, иритабилност, депресија. Код умерене хипонатремије јавља се 
мучнина, конфузија, дезорјентисаност, а тешку клиничку слику карактеришу 
кома, конвулзије и респираторни дистрес (3). 

дијагноза

Основни дијагностички критеријуми за SIADH јесу: 1) снижена ефектив-
на осмолалност екстрацелуларне течности (Posm мање од 275 mOsm/kg H2O); 
2) неодговарајућа концентрација урина (Uosm мање од 100 mОsm/kgH2O при 
нормалној реналној функцији; 3) клиничка еуволемија, дефинисана као не-
достатак знакова хиповолемије (ортостаза, тахикардија, снижен тургор коже, 
суве мукозне мембране) или хиперволемија (супкутани едеми, асцитес); 4) по-
вишена екскреција натријума у урину, при нормалном уносу соли и воде; 5) 
одсуство других узрока еуволемичке хипоосмолалности, тј. хипотиреоидиз-
ма, хипокортизолемије, Адисонове болести или питуитарне инсуфицијенције 
ACTH и употребе диуретика (3).

Допунски критеријуми подразумевају: а) позитиван тест оптерећења во-
дом (неспособност да се излучи најмање 90% течности за 4 сата при уносу од 
20 ml/kg и/или неспособност да се дилуира урин (Uosm мање од 100 mOsm/
kgH2O; b) неодговарјуће висок ниво AVP у односу на осмолалност плазме; c) 
изостанак корекције серумског Na+ при екпанзији волумена, али побољшање 
при рестрикцији течности(3) .

тераПија

Мора се нагласити да су терапијске могућности у синдрому неадекватне се-
креције ADH ограничене. У терапији се користе изотони и хипертони раство-
ри, рестрикција течности, тетрациклини, минералокортикоиди, уреа и анта-
гонисти aргинин-вазопресин рецептора, који се не препоручују код акутно 
настале хипонатремије (антагонисти AVP рецептора - ваптани; кониваптан, 
толваптан). У пракси се најчешће примењују хипертони раствори, рестрикци-
ја уноса течности, и агонисти AVP рецептора. О примени ваптана не постоји 
консензус као ни о примени минералокортикоида, нити у већини терапијских 
приступа. Будуће терапијске могућности иду ка примени синтетских непеп-
тидних агониста APJ рецептора, тј. агониста апелина (неуропептид супротног 
дејства од ADH)(3,6,7) .
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Прогноза

Прогноза зависи од узрока SIADH. Уколико је неадекватна секреција антиди-
урезног хормона настала због ектопичног лучења у тумору, постоји висок ризик 
за развој хроничног SIADH. Код субарахноидног крвављења и можданог инсул-
та опоравак обично наступа у року од 1 до 4 недеље, а када је узрок пнеумонија 
или постпоперативна хипонатремија опоравак наступа за 2 до 5 дана. 

закљУчак

Тиреотоксична криза представља по живот опасно стање, праћено високим 
мортралитетом. Неопходно је спроводити превентивне мере како се не би ја-
вила, а када дође до погоршања клиничке слике што пре поставити дијагнозу, 
утврдити етиологију и што пре започети терапију.

SIADH је најчешћи узрок хипонатремије, која је један од најчешћих елек-
тролитних дисбаланаса и разлога за хоспитализацију. Клиничка слика може да 
буде разнолика, од веома благе до изразито тешке, када представља по живот 
опасно стање. Неопходно је да педијатри имају потребна знања о синдрому не-
одговарајућег лучења антидурезног хормона и да размишљају о њему како би 
правовремено поставили дијагнозу и започели лечење овог стања. 
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6.1. ПОРЕМЕЋАЈИ ИНТЕСТИНАЛНОГ 
ЛИМФОТОКА: ЕТИОПАТОГЕНЕЗА, 
ДИЈАГНОСТИКА И ТРЕТМАН 

недељко радловић
Универзитетска дечја клиника, Београд 
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Интестинални лимфоток обихвата преко 50% лимфног слива организма (1, 
2). Настаје интеграцијом синусоидних капилара абдоминалних органа у лимф-
ни судовни систем који се, уз прекиде у успутним лимфним чворовима, слива у 
дуктус торацикус, а потом, преко левог ангулуса венозуса, у системски крвоток 
(1). Поред реапсорпције 10% фракције плазме која се филтрује на артеријском 
делу капиларе и учешћа у одбрани организма, интестинални лимфоток има 
есенцијалну улогу у преузимању и транспорту хиломикрона из танког црева, 
као и 85-90% протеина плазме из јетре (1, 2). Иако је сваки од ових процеса од 
виталног значаја, треба истаћи да хиломикрони чине једини пут интестино-ва-
скуларног трансфера, како дуголанчаних масних киселина, којима припадају и 
есенцијалне масне киселине (линолна и алфа-линоленска), тако и липосолубил-
них витамина (A, D, E и K), холестерола и фосфолипида, као и да сви протеини 
плазме, изузимајући имуноглобулине, потичу из јетре. Поред тога, интести-
нални лимфоток је посредник у дистрибуцији гастроинтестиналних хормона 
и значајан учесник у регулацији ресорпције и секреције воде и електролита у 
таком цреву (2, 3). Ток лимфе из интестиналних органа се заснива на валву-
ларном апарату и пластичности лимфних судова чији се волумен смањује под 
дејством спољашњег притиска и контракције глатке мускулатуре, било спон-
тане, тј. изазване истезањем или стимулисане различитим неурохуморалним 
чиниоцима, као што су норадреналин, холецистокинин, глукагон, ендотелин, 
брадикинин, хистамин, простагландин Е1, тромбоксан А2 и други (1, 2).

Поремећаји интестиналног лимфотока представљају релативно редак кли-
нички ентитет (4-6). Са етиолошког аспекта се класификују на примарне (уро-
ђене или конгениталне) и секундарне (стечене), а са патогенетског на опструк-
тивне и неопструктивне (1, 5-7). Опструктивни поремећај, било примарни или 
секундарни, карактерише лимфостаза са лимфангиектазијама, док се неоп-
структивни јавља као последица обољења или повреда праћених лацерацијом 
или трансекцијом лимфних судова (табела 1) (2, 4, 8-10). Урођене лимфанги-
ектазије се често срећу у оквиру неких генетских обољења, као што су синд-
роми Turner, Noonan, Klippel-Trenaunay-Weber, Hennekam, von Recklinghausen и 
други (2, 4-7). Поред тога, интестиналне лимфангиектазије, пре свега примарне, 
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су често удружене са лимфедемом других делова тела, најчешће горњих и/или 
доњих екстремитета, а некад и унутрашњих органа, док се у секундарним могу 
уочавати и знаци основног узрока (1, 4). Посматрано са клиничког становишта, 
поремећаји интестиналног лимфотока се испољавају под сликом ексудативне 
ентеропатије и/или хилозног асцитеса (4, 5). Иако се битно разликују, заједнич-
ка својства оба клиничка ентитета су хипоалбуминемија, хипогамаглобулине-
мија, лимфопенија и хиполипидемија (4, 8). 

табела 1. Основни узроци поремећаја интестиналног лимфотока2, 4, 10

1. Развојне аномалије (лимфангиектазије и лимфоидна хипоплазија)
2. Срчана обољења (инсуфицијенција, констриктивни перикардитис и др.)
3. Торакалне и абдоминалне повреде и хируршке интервенције 
4. Малротација црева, перитонеалне бриде и адхезије
5. Перитонеална дијализа 
6. Неоплазме (лимфом и други торако-абдоминални тумори)
7. Хепатична цироза, хронични панкреатитис, ретроперитонеална фиброза 
8. Лупус еритематодес, склеродермиа 
9. Туберкулоза 
10. Кронова болест 
11. Саркоидоза

Лимфостазна ексудативна ентеропатија представља резултат интраинтести-
налне руптуре лимфних лактеала (1, 2, 5). Манифестује се стеаторејом, креаторејом, 
умереном дијарејом, стагнацијом или губитком телесне тежине, хипопротеине-
мијским едемима и изливима у перитонеалну, плеуралну и перикардну шупљину, 
а у тежим и дуготрајнијим облицима болести клиничко-лабораторијским пока-
затељима глобалне малнутриције, заостојем у лонгитудиналном расту и знацима 
имунодефцијенције (1-4). Ретка компликација дуготрајних лимфангиектазија, која 
се јавља код одраслих, је и B-ћелијски лимфом танког црева (1, 4, 5). 

Хилозни асцитес настаје као последица оштећења мезентеријумских и/
или ретроперитонеалних лимних водова, било опструктивног или неопструк-
тивног карактера, праћеног изливањем лимфног садржаја у перитонеалну 
шупљину (1, 5, 7). Узрок поремећаја може бити руптура мезентеријумске цисте, 
као и лимфостаза на нивоу дуктуса торацикуса или кардио-венског споја са 
леве стране, када је често присутан и хилоторакс (1, 8). Основу клиничке слике 
чине асцитес, болови у трбуху, анорексија, нагон на повраћање и хипопроте-
инемијски едеми, а у дуготрајнијем поремећају општа малнутриција, застој у 
расту и развоју и наглашена склоност инфекцијама (7). Сем кардио-респира-
торне инсуфицијенције као последице енормног присуства хилозне течности у 
перитонеалној шупљини, потенцијално фаталне компликације болести су пе-
ритонитис и сепса (7, 9). 
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На поремећај интестиналног лимфотока упућује асцоцијација наведених 
клиничких показатеља са хипоалбуминемијом, хипогамаглобулинемијом, лим-
фопенијом и хиполипидемијом (4, 5). Међутим, егзактна дијагноза лимфостаз-
не ексудативне ентеропатије, уз то, подразумева и доказ патолошких вреднос-
ти фекалног клиренса алфа-1 антитрипсина и стеатореје, као и специфичних 
ендоскопско-патохистолошких промена, док је за потврду хилозног асцитеса, 
сем карактеристичаног изгледа пунктата перитонеалне течности, потребан и 
одговарајући биохемијско-цитолошки налаз (4-8). Ултрасонографски, CT и MR 
преглед абдомена, уз прецизнији увид у присуство и обим асцитеса, даје могућ-
ност откривања узрока секундарних оштећења интестиналног лимфотока (7). 
То важи и за експлоративну лапароскопију и лапаротомију, као и друга испи-
тивања која се по потреби користе (4). Лимфографија, због високог ризика од 
нежељених ефеката и тешке изводљивости, посебно код новорођенчади и одој-
чади, као и лимфосцинтиграфија, коју карактерише висока неспецифичност, 
немају значајну дијагностичку примену (4). 

Терапија поремећаја интестиналног лимфотока је доста комплексна и ве-
ликим делом зависна од њеног клиничког облика, тежине и етиологије. Осно-
ву лечења примарних облика болести чине мере усмерене на растерећење и 
спонтану репарацију интестиналног лимфотока, док је у случајевима где се она 
јавља као секундарна појава, уз то, неопходан и одговарајући каузални третман 
(4-10). У том циљу се у акутној фази болести примењује тотална парентерал-
на исхрана, односно њена комбинација са соматостатином или октреотидом, 
а након тога дијета са рестрикцијом дуголанчаних триглицерида. Поред тога, 
иницијална фаза лечења најчешће изискује интравенску примену албумина и 
диуретика, као и евакуацију излива из слободних телесних шупљина (4, 9). У се-
кундарним и рефрактарним облицима болести кључну терапијску улогу имају 
одговарајуће хируршке мере садржане у одстрањењу механичких препрека 
лимфотока, реконструкцији или лигацији лимфних судова, ресекцији црева са 
сегментним лимфангиектазијама и другим поступцима (4, 6-10). 
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6.2. НЕНУТРИТИВНА СВОЈСТВА МАЈЧИНОГ МЛЕКА

Марија Младеновић
Здравствени центар Ваљево

Мајчино млеко је динамичан биолошки систем који, осим нутритивних, 
садржи и бројне ненутритивне и биоактивне компоненте, као што су хормо-
ни, несварљиви протеини и пептиди, олигосахариди, нуклеотиди, фактори 
раста, антиоксиданти, ћелијски елементи и други састојци, са задатком да ак-
тивно утичу на имунски одговор, компензују развојну незрелост и модифи-
кују интестиналну бактеријску флору. И примарно нутритивни чиниоци, као 
што су протеини, угљени хидрати и масти обављају антиинфективну, транс-
портну и дигестивну улогу, при чему њихова активност зависи од међусобне 
интереакције и реакције са гастроинестиналним трактом новорођенчета (1). 
Ефекат ненутритивних компоненти на раст, развој и здравље детета некада је 
видљив већ током лактације (непосредна заштита од различитих инфекција), 
али може бити одложен и дуготрајан, као што су превенција или одлагање 
појаве болести, пре свега алергијских, аутоимунских и малигних, бољи ког-
нитивни развој и др (2). Током интраутерусног живота ови чиниоци од мајке 
ка детету пролазе трансплацентално, док се после рођења трансфер наставља 
мајчиним млеком.

Петина свих протеина у мајчином млеку има ненутритивну, првенствено 
имунску улогу. Најважнији имунопротективни протеини су лизозим, лактофе-
рин и имуноглобулини, који појединачно или заједно делују против патогених 
бактерија. Лизозим разара спољашњи ћелијски зид грам-негативних бактерија, 
лактоферин показује бактериостатски ефекат на бактерије којима је за раст не-
опходно гвожђе, а антиген специфични секреторни IgA преноси мајчин иму-
нитет према неким уобичајеним антигенима гастроинтестиналног и респира-
торног тракта. Други протеини, као што су капа-казеин и хаптокорин, такође 
поседују антибактеријску способност. Неки биоактивни пептиди, захваљујући 
модификацији, углавном парцијалној протеолизи у гастроинтестиналном трак-
ту, имају антихипертензивну, антитромботичку, опиоидну, антимикробну, цито 
и имуномодулаторну улогу (3). Тако, на пример, хемијски услови у желуцу но-
ворођеног детета доводе до конформационих промена у молекулу алфа-лактал-
бумина, чинећи га мање набраним (више отвореним), што омогућва везивање 
цис изомера олеинске киселине, чиме овај компекс постаје биолошки активан и 
доводи до смрти туморских ћелија (human alfa lact-albumin made lethal to tumor 
cells- HAMLET). Овај комплекс се везује за све ћелије и бива транспортован у ци-
топлазму, при чему само у малигним ћелијама доспева у једро где, везујући се за 
хистоне, доводи до кондензације хроматина и последичне апоптозе (4).
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Масти се у мајчином млеку најчешће налазе у форми триглицерида, уз 
значајно учешће холестерола, кратколанчаних и есенцијалних масних кисе-
лина као и других липидних деривата. Присуство вишеструко незасићених 
дуголанчаних масних киселина, као што су арахидонска и докосахексаенска, 
обезбеђује оптималан развој мозга и нервног ткива, а посредно когнитивне 
и визуелне функције. Имајући у виду да ове масне киселине фетус депонује 
само у последњем триместру трудноће, јасан је значај који исхрана мајчиним 
млеком, уз додатак фортифајера, има за раст и развој превремено рођеног 
детета. Такође, липидне компоненте мајчиног млека обезбеђују транспорт 
микронутријената, као што су у мастима растворљиви витамини. Слободне 
масне киселине и моноглицериди који се ослобађају у присуству лингвалне и 
гастричне липазе имају и антимикробну улогу. Мајчино млеко је богато хо-
лестреолом и ово својство, иако би то било технички лако изводљиво, до сада 
није коришћено у дизајнирању адаптираних млечних формула. Холестерол 
је есенцијална компонента свих мембрана, кофактор сигналних молекула и 
прекурсор стероидних хормона. У централном нервном систему одговоран је 
за мијелинизацију и раст аксона, као и ремоделовање синапси. Мозак одрас-
лог човека, иако чини само 2% телесне масе, у себи садржи скоро четвртину 
укупног холестерола. Стога, имајући у виду физиолошку улогу холестреола 
као и значај најранијег периода живота за раст и развој мозга, његова висока 
концентрација у мајчином млеку највероватније представља предност, чији 
значај још увек није до краја јасан (6).

Мајчино млеко садржи бројне ензиме, већина њих има транспортне функ-
ције (за селен и гвожђе, на пример) али и друге, као што су дигестивне и ан-
тиоксидативне. Дигестивни ензими липаза и амилаза присутни су у мајчином 
млеку. Жучним солима стимулисана липаза компензује незрелу панкреасну 
функцију код новорођенчета и одојчета, док амилаза, чији се супстрат не на-
лази у млеку, делимично компензује незрелост саливарне и панкреасне амила-
зе и посебно је значајна у узрасту од 4-6 месеци, када дете започиње узимање 
немлечне хране (7). Познато је да се неравнотежа између оксидативног стреса 
и антиоксидативног капацитета организма налази у основи бројних патолош-
ких стања новорођеначког периода, посебно код претерминске деце. Мајчино 
млеко поседује бројне ензимске и неензимске антиоксидативне компоненте. 
Најважнији антиоксидативни ензими су супероксид-дисмутаза, глутатион-
перокидаза и каталазе, а у млеку су присутни и други скавенџери кисеонич-
них радикала, као што су цистеин и витамини C и Е, распоређени у воденој 
и масној фракцији млека. Садржај и активност антиоксидативних чинилаца 
показује велике интериндивидуалне разлике и мења се током лактације (8). 
Мајчино млеко такође има и високу концентрацију антипротеаза, нарочито у 
колоструму, што се објашњава чињеницом да је тада у млеку присутан највећи 
број ненутритивних протеина којима је потребна заштита од хидролизних про-
цеса у гастроинтестиналном тракту новорођенчета. Најновија истраживања су 
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потврдила да се у хуманом млеку налази и око 700 врста различитих бактерија, 
са вероватном метаболичком и имунском улогом. Разноврсност и број бакте-
рија зависи од физиолошког хормонског сигнала, условљеног, пре свега, терми-
ном и начином порођаја, али и јатрогеним утицајем непосредно по рођењу, као 
што је примена антибиотика и дезинфицијенса. Бактеријска флора мајчиног 
млека представља основ за колонизацију гастроинтетсиналног тракта ново-
рођенчета, чиме се обезбеђује правилна матурација имунског система, као и 
ефикасна одбрана од инфекције. 

Преко 200 различитих врста олигосахарида заузима треће место по за-
ступљености у мајчином млеку, одмах после лактозе и масти. Хумано млеко/
колострум садржи између 5-23 gr/L олигосахарида. Структура олигосахарида 
и заступљеност у млеку зависе од старости дојиље и трајања трудноће, али и 
од исхране, начина живота, расе и других фактора. Најважнија функција оли-
госахарида је у успостављању селективне колонизације интестинума ново-
рођенчета уз фаворизовање повољне цревне флоре. Осим тога, они директно 
спречавају адхезију патогена на слузнице, смањујући тако ризик за инфекци-
ју, уз модулирање епителног и ћелијског имунског одговора (9). Млеко мајки 
које су родиле пре термина садржи виши ниво олигосахарида уз нижи ниво 
лактозе него млеко мајки које су родиле у термину, што би могло да се објас-
ни компензаторном адаптацијом састава мајчинпог млека потребама детета 
(10). Осим тога, мајчино млеко садржи леукоците, углавном неутрофиле и 
макрофаге, као и Т лимфоците. Међутим, типично за хумано млеко је да му 
недостаје инфламаторни потенцијал (IgE, базофили, еозинофили, маст-ће-
лије) док је, са друге стране, богато у антиинфламаторним супстанцама, као 
што су антипротеазе, антиоксиданти, ензими који разарају инфламаторне 
медијаторе и модулаторе леукоцитне активације. Цитокини у мајчином мле-
ку су углавном порекла из млечне жлезде, мада и леукоцити који се секретују 
у млеко имају способност да их стварају. Имунска и неимунска заштита мај-
чиног млека одговорна је за нижу инциденцију некротизујућег ентероколи-
тиса, гастроинтестиналних и респираторних инфекција код деце која су на 
природној исхрани. Непосредно по рођењу започиње процес успостављања 
оралне толеранције на различите антигене хране, при чему се сматра да анти-
гени хране присутни у мајчином млеку, уз помоћ имуносупресивних цитоки-
на (IL-10 i TGF-beta) томе доприносе (1, 3, 5).

Данас се зна да исхрана и други фактори спољашње средине током критич-
них периода раста и развоја имају способност да утичу на структуру и функ-
цију ћелија, органа и органских система, као и механизме хомеостазе у орга-
низму. Управо због тога, од највећег је значаја улога педијатра у промовисању 
природне исхране кроз активно истицање бројних нутритивних и ненутри-
тивних предности мајчиног млека. 
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6.3. ФАКТОРИ РИЗИКА ЗА ПОЈАВУ ГОЈАЗНОСТИ У 
ДОБИ ОДОЈЧЕТА И МАЛОГ ДЕТЕТА

невенка добричић-чеврљаковић
Здравствени центар Крушевац

Гојазност је, према статистичким подацима, значајан проблем човека, 
односно друштва, зато што из њега проистичу озбиљна обољења и велика 
опасност по здравље. Посебно је забрињавајућа гојазност код деце, од које 
нису поштеђена чак ни млада одојчад, а најзаступљенија је у развијеним ур-
баним срединама мада постаје све већи проблем и у ниже и средње развије-
ним земљама (1).

Резултати научних студија, којима су претходила вишегодишња истра-
живања на анималним моделима, показују да пут ка добром здрављу почиње 
у најранијим фазама развоја, чак и пре рођења. Последњих неколико година 
истраживачи су идентификовали више потенцијално променљивих факто-
ра у пренаталном и раном постнаталном периоду који повећавају ризик од 
гојазности у детињству. Ово укључује код мајки: пушење у трудноћи, преко-
мерно повећање телесне тежине током трудноће, смањено трајање дојења;код 
детета брз прираст у тежини током првих неколико месеци живота и кратко 
трајање спавања у првим месецима живота. Утицај ових, релативно добро 
познатих фактора ризика у одређеним комбинацијама и њихов значај у пре-
венцији гојазности у детињству, нарочито током прве три године живота, 
био је предмет истраживања студије in the US. Cohort Study Project Viva која 
је обухватила 1110 парова мајка-дете. На основу резултата истраживања ре-
гиструје се да је током трудноће пушило 9,8% мајки и од њих 50% је имало 
прекомерно повећање телесне тежине што је повезано са повећаним ризи-
ком од гојазности њихове деце током детињства. Индекс телесне масе мајке 
носи највећи ризик од гојазности у детињству. Превенција гојазности мајке 
која улази у трудноћу је јавно здравствени приоритет и директно је повезан 
са ризиком за гојазност касније у животу. Институт за медицину Академије 
Сједињених Америчких Држава (1990) препоручивао је за жене нормалне 
телесне тежине чији је BMI 19,8-26,0 kg/m², укупан прираст у телесној те-
жини током трудноће 11,5-16 kg, док је за жене са високим BMI (26,1-29 kg/
m²) препоручивао добитак од 7-11,5 kg. Дојење краће од 12 месеци значајно 
повећава ризик од гојазности деце у каснијем детињству, тако да је препо-
рука Америчке академије за педијатрију да дојење траје најмање 12 месеци. 
Дужина спавања у првој години живота краћа од 12 часова носи повећан 
ризик за развој гојазности касније у животу. На основу резултата ове сту-
дије може се закључити да се на основу различитих комбинација и степена 
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изражености раних потенцијалних фактора ризика, може предвидети широк 
спектар вероватноће гојазности у детињству од веома ниског, испод 10%, до 
веома високог, скоро 30%. Имајући у виду краткорочне и дугорочне штет-
не последице гојазности, ови налази сугеришу да пресудни могу бити рани 
развојни фактори који остављају последице током целог живота. На основу 
добијених резултата постоји могућност ране превенције (2).

Добро контролисана студија (Project Viva Prebirth Cohort Study in Massa-
chusetts) пратила је 2012 парова мајка-дете да би утврдила најпожељнију стопу 
прираста телесне тежине мајке у току трудноће, један од најзначајнијих факто-
ра ризика за развој гојазности, која би имала најнижу преваленцију нежеље-
них исхода трудноће. У испитиваној групи средња вредност прираста телесне 
тежине у трудноћи износила је 0,39 kg недељно (SD 0,14). Преваленција не-
жељених исхода трудноће у тој групи је била следећа: 1. новорођенчади малих 
за гестацијску старост је било 6%, 2. великих за гестацијску старост 14%, 3. 
превремених порођаја је било 7%, 4. постпорођајно задржавање прекомерне 
тежине мајке регистровано је у 16% и 5. гојазне деце је било 10%. Најнижа пре-
валенција свих пет нежељених исхода трудноће је регистрована онда када је 
прираст у тежини мајке у току трудноће био 0,28 kg недељно или укупна до-
бит у телесној тежини од 11,2 kg за жене нормалне тежине, губитак од 0,03 kg 
недељно или укупни губитак од 1,2 kg за гојазне жене, или губитак од 0,19 kg 
недељно или укупни губитак у телесној тежини од 7,6 kg за гојазне жене. На 
основу резултата ове студије предложено је да се ревидирају претходне препо-
руке за пожељни прираст телесне тежине у трудноћи (Revissed guidelines from 
the US Institute of medicine in 2009) (3).

Гестацијски дијабетес мелитус (ГДМ) мајке је значајан фактор за развој 
гојазности код детета. У анималним моделима, експериментално изазван тру-
днички дијабетес мелитус изазива повећан број адипоцита код потомака. Ако 
је женско потомство гојазно, онда је вероватно да ће током трудноће развити 
ГДМ, продужавајући на тај начин међугенерацијски зачарани круг од дијабе-
теса и гојазности. С обзиром да гојазност и дијабетес имају епидемијски ка-
рактер у савременом свету, ако се овакав начин преношења одржи у људској 
популацији, може имати значајне негативне последице на здравље људи. Пре-
кидање оваквог циклуса је императив јавног здравља. Резултати бројних сту-
дија показују двоструко већи ризик од повишене тежине код оне деце чије су 
мајке имале ГДМ. Третирани ГДМ значајно смањује ризик од гојазности код 
деце, приближавајући факторе ризика популацији негојазних (4).

Образац раста није само показатељ непосредног физичког и емоционал-
ног благостања детета него има и дугорочне последице по здравље. Деца која 
убрзано расту,нарочито она која конзумирају млечне формуле радије него 
мајчино млеко, имају већу склоност ка гојазности, дислипидемији, повише-
ном крвном притиску и инсулинској резистенцији што доводи до повећања 
маркера инфламације и ране ендотелне дисфункције (ране фазе у процесу 
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атеросклерозе). Повезаност између раста одојчета и каснијих кардиовас-
куларних фактора ризика је изражена, доследна и показује дозни ефекат. 
Експерименталне студије подржавају узрочну везу између брзине напредо-
вања новорођенчета и каснијег ризика од кардиоваскуларних болести. Но-
ворођенчад рођена мала за гестациону старост која су била на дијетама са 
повећаним садржајем протеина које изазивају повећање продукције IGF1 
хормона(инсулину сличан фактор раста) и на тај начин убрзавају раст, има-
ла су рани „скок адипоцита“ и значајно виши дијастолни притисак од деце 
која су храњена формулама са нижим садржајем протеина. Краљевски колеџ 
у Великој Британији је препознао улогу бржег прираста телесне тежине у по-
већању ризика од дугорочне гојазности. Брже напредовање може побољшати 
дугорочно когнитивне функције нарочито код деце која су рођена превреме-
но и која имају потребе за убрзаном матурацијом централног нервног сис-
тема и има краткорочне предности за морбидитет. Разумевање ових путева, 
као и испитивање равнотеже између кардиоваскуларних и когнитивних ефе-
ката, нарочито код превремено рођене деце ће указати на пут ка ефикаснијим 
интервенцијама у исхрани које утичу на раст новорођенчета и спречавају 
каснију гојазност. Поред типа исхране одојчета, потенцијалне детерминанте 
уклључују и перинатални ендокрини миље. Растућем фетусу треба обезбе-
дити адекватну изложеност лептину (хормону масног ткива) и могућност да 
регулише баланс енергије током раста (5).

Рано детињство је критичан период за развој гојазности. Превенцију 
гојазности треба почети веома рано укључујући пре и пост наталне факторе 
ризика везане за здравље мајке и детета (1).

Вишак килограма и гојазност представљају хроничну болест која настаје 
због увећања масног ткива. Масно ткиво ремети лучење хормона и неких дру-
гих биолошки активних супстанци. Према сазнањима, масно ткиво је ендокри-
на жлезда чија свака масна ћелија лучи између петнаест и двадесет супстанци, 
познатих као адипоцитокини, а оне утичу на крвни притисак, ниво шећера, 
али и на неке друге процесе битне за функционисање организма. Један од при-
родних хормона масног ткива је лептин који преко специфичних централних 
механизама регулише потребу за храном и делује на жлезде са унутрашњим 
лучењем да повећају метаболизам за потрошњу масних наслага, али само код 
негојазних особа. Код гојазних особа, развија се такозвана „лептинска резис-
тенција“, односно његова неактивност иако га има више него код особа са нор-
малном телесном тежином. Лептин има утицаја на хормоне који утичу на ин-
сулин, хормоне штитасте жлезде као и на полне хормоне (5).

Убедљиви су докази да одојчад храњена мајчиним млеком имају другачији 
образац раста у поређењу са оном која су храњена формулама. Деца на мајчи-
ном млеку напредују по нешто вишој стопи у раном детињству, а спорије кас-
није. Овакав модел раста је оптималан и представља образац каснијег доброг 
здравља (6). 
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6.4. КОАГУЛОПАТИЈЕ ЗАВИСНЕ ОД ВИТАМИНА К 

јелица предојевић-Самарџић
Клиника за дјечије болести Бања Лука
Медицински факултет, Бања Лука, Република Српска

витамин к зависни Протеини коагУлације

Витамин К учествује у синтези четири прокоагулантна фактора (Ф) (2, 7, 9, 
10) и три антикоагуланта (протеин Ц, протеин С, протеин 3). Сви витамин К 
зависни фактори коагулације синтетизују се као зимогени у јетри, имају сличну 
грађу и за своју активацију захтијевају присуство редукованог облика витамина 
К (1). С обзиром на прокоагулантна и антикоагулантна својства, они чине један 
хомеостатски механизам у хиперкоагулабилном и хипокоагулабилном систему .

У односу на стечене, конгенитални поремећаји витамин К-зависних фак-
тора коагулације су знатно ређи и чине око 15-20% од свих конгениталних ко-
агулопатија (2).

дефицит ПротромБина (ф2)

Протромбин има централну улогу у процесу коагулације. Синтеза протео-
литички активног облика тромбина се одвија на фосфолипидним површинама 
тромбоцита и других ћелија путем протромбинског комплекса – активираног 
Ф10 (Ф10а) и активираног Ф5 (Ф5а). 

Урођени недостатак Ф2 је најрјеђи урођени поремећаја коагулације са ауто-
зомно-рецесивним начином насљеђивања. Јавља се у два облика као:

Тип 1 или хипопротромбинемија (квантитативни поремећај)1. 
Тип 2 или дисфибриногенемија (квантитативни поремећај)2. 

Идентификоване су 52 врсте мутација у протромбин гену, који је локализо-
ван на хромозому 11 (делеције, инсерције, нонсенс, мисенс или тачкасте мута-
ције). Особе које су хомозиготи за тип 2 поремећај имају активност протром-
бина од 1 до 20% са нормалним или дјелимично смањеним нивоом антигена. 
Комбиновани хетерозиготи за оба поремећаја имају снижену и протромбинску 
активност (од 1-20%) и ниво антигена (од 15-50%). 

Протромбинско време (ПВ) и активирано парцијално тромбопластинско 
време (аПТТ) су у различитом степену продужени код оба типа поремећаја. 
Дијагноза свих поремећаја протромбина се поставља на основу верификације 
смањеног функционалног нивоа протромбина.
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дефицит фактора 7 (ф7)

Урођени дефицит Ф7 је релативно чест аутозомно-ресецивни поремећај 
коагулације који је први пут описан 50-тих година прошлог вијека. До сада је 
описано више од 180 мутација у гену локализованом на хромозому 13,што оп-
равдава и велику хетерогеност Ф 7 дефицијенције. Полиморфизам гена за Ф7 је 
такође удружен са смањеним нивоом Ф7, са смањењем нивоа Ф7 за 40-50% код 
особа које су хомозиготи, а за 20-25% код особа које су хетерозиготи. 

Крварења се јављају код особа које су хомозиготи или сложени хетерозиго-
ти за мутирани ген, а ријетко код особа које су хетерозиготи. Особе које имају 
дефицит Ф7 мањи од 1% имају клиничке манифестације крварења као и па-
цијенти са хемофилијом А или Б. Дефицит Ф7 је једини поремећај коагулације 
који се лабораторијски манифестује продуженим вриједностима ПВ, а нормал-
ним вриједностима аПТТ. Дијагноза се поставља налазом сниженог нивоа и 
активности Ф7 у плазми, у различитом степенену у зависности да ли је особа 
хомозигот и сложени хетерозигот. 

дефицит фактора 9 (ф9)

Фактор 9 је витамин К зависни једноланчани гликопротеин са молекул-
ском тежином око 57.000 далтона и полуживотом од 18 до 24 сата. Активација 
фактора 9 (Ф9а) се у процесу коагулације одвија преко комплекса активираног 
фактора 7 и ткивног фактора. Дефицит фактора 9 или хемофилија Б, послије 
хемофилије А представља најчешћи урођени поремећај коагулације. Насљеђује 
се полно везано са инциденцијом 1 обољелог на 20.000-30.000 живорођене 
мушке дјеце. 

Описано је преко 1.000 мутација или делеција у гену за фактор 9 који је 
локализован на дугом краку X хромозома. Као и код хемофилије А, врста мута-
ције у гену за фактор 9 детерминише степен дефицита фактора и тежину кли-
ничке слике. У већини случајева хемофилије Б, у скрининг тестовима коагула-
ције верификује се нормална вриједност ПВ уз продужено аПТТ. Дијагноза се 
поставља налазом сниженог нивоа и активности Ф9 у плазми. 

дефицит фактора 10 (ф10)

Урођени дефицит Ф10 је аутозомно-ресецивни поремећај коагулације који 
је први пут описан средином 50. година прошлог вијека. До сада је описано око 
90 мутација у гену за фактор X који је локализован близу гена за Ф7, на хромо-
зому 13q34. 
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Особе које су хетерозиготи обично немају клиничких манифестација по-
ремећаја, с обзиром да имају ниво фактора 10 у крви око 50%. Особе које су 
хомозиготи и имају ниво активности фактора 10 мању од 1%, имају и спонтана 
крварења и тешка крварења након повреде. Менорагије су честе код жена са де-
фицитом фактора 10. Стечени дефицит Ф 10 се налази у стањима тешких опе-
котина, може бити посљедица инфекције са Микоплазмом пнеумоније изазван 
лупус антикоагулантом, али је најчешће везан за болести јетре.

хередитарни комБиновани дефицит 
витамин к зависних Протеина

Први случај комбинованог витамин К зависног поремећаја коагулације је 
описан 60-тих година прошлог вијека (3). Комбиновани витамин К зависни 
поремећај коагулације је риједак, хетерогени, аутозомно рецесивни поремећај 
који укључује недостатак свих фактора коагулације зависних од витамина К: 
Ф2, Ф7, Ф9, Ф10, протеина Ц, протеин С и протеина З.

Комбиновани дефицит витамин К зависних фактора коагулације је дио 
веће групе ријетких поремећаја коагулације под заједничким називом - Фа-
милијарни, мултипли дефицит фактора коагулације. Јавља се са подједнаком 
учесталошћу код оба пола, у до сада описаних само 26 несродних породица. 

хеморагијска Болест новорођенчета (хБн)

Америчка педијатријска академија је 1961.године дефинисала ХБН као „кр-
варење које настаје првих дана живота, узроковано недостатком витамина К, а 
карактерише га недостатак протромбина (Ф2), проконвертина (Ф7) и вјерова-
тно других фактора“ (4).

Након уочавања разлике између раног и касног облика ХБН, појављује се 
потреба за редефинисањем ове болести. Према данашњим схватањима ХБН је 
крварење које се чешће јавља код дојенчади на природној исхрани, претежно 
у раном али и у цијелом дојеначком раздобљу, узроковано примарним или се-
кундарним недостатком витамина К, а карактеришу га поремећаји згрушавања 
крви које се коригују примјеном витамина К (2, 6). У складу са овом дефини-
цијом, у табели 1 су приказани досадашњи погледи на поделу, клиничку слику, 
етиопатогенезу и могућности превенције ХБН (5).
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табела 1. Клиничка слика, етиологија и превенција ХБН

Облик 
ХБН

Вријеме 
појаве 
симптома

Најчешћа мјеста 
крварења

Узрок
Превен-
ција

Напомена

Рани 0-24 сати Кефалхематом, 
мјеста инсерције 
електрода, 
интракранијално, 
интраторакално, 
интрабдоминално

Секундарни: 
лијекови 
код мајке 
(варфарин, 
антиконвул.), 
К авитаминоза 
мајке

Идиопатски

Не?
14 дана 
прије 
порода
20 mg
К вит. 
мајци

Не

Крварење често 
угрожава живот, 
примјенити
поступак код мајке
у високоризичној 
трудноћи, 
нарочито
код трудница 
ниског 
социоекономског 
статуса

Класични 1 до 7 дана 
(најчешће 
3. дана)

Гастроинтест,
кожа, из носа, пупка, 
након циркумцизије

Секундарни:
љекови 
мајке, касно 
стављање на 
дојку, ризична 
новорођ.

Идиопатски

Да

Да

Већа учесталост 
код искључиво 
дојене 
новорођенчади

Касни 1 до 12 
мјесеци 
(најчешће 
у 3. мј.)

Интракранијално
код више од 50% 
случајева, кожа, 
гастроинтестинално, 
пупак

Секундарни: 
прољев дуже 
од 7 дана, 
малапсорбција 
К витамина, 
дужа примјена 
антибиотика

Идиопатски

Не

Да

Чест узрок 
интракранијалног 
крварења код 
искључиво дојене
дјеце у 1. 
тромјесечју; 
цефалоспорини 
погоршавају
крварење

С обзиром на то да је у раном и касном облику ХБН најчешћа манифеста-
ција интракранијално крварење, превенцији ове болести посвећује се пажња 
већ више од пола вијека, а прве препоруке настале су још 1961. године. Пре-
венција ХБН повезана је с бројним контроверзама. Менадион-витамин К3 
у неке деце изазвао је керниктерус, затим се појавило питање парентералне 
или пероралне профилаксе витамином К. Још више се је ускомешала меди-
цинска јавност кад је постављена сумња на повећање учесталости леукоза 
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и малигнома у доби од 6 година у дјеце која су добијала интрамускуларну 
профилаксу филокиноном (6). Установљено је да филокинон као оксиданс и 
антиоксиданс може деловати мутагено „in vitro“. 

Концентрације филокинона у новорођенчади након парентералне примене 
вишеструко надмашују његове физиолошке концентрације, а перорална при-
мена филокинона није била довољна за спречавање касних интракранијалних 
крварења (7). 

Након што је одбачена узрочна повезаност између примене филокинона 
код дојенчади и повећане учесталости малигнома касније у животу, остале су 
две стратегије превенције ХБН: интрамускуларна примена К витамина свој но-
ворођенчади у дози од 1 mg, те перорална примена малих доза било у седмич-
ним или дневним размацима. За превенцију касног облика ХБН најсигурнија 
је интрамускуларна примена К витамина. Разлике између пероралне и интра-
мускуларне примјене К витамина приказане су на табели 2.

табела 2. Разлика између пероралне и интрамускуларне примјене витамина К.

Особине 
профилаксе

Начин профилактичне примјене витамина К

Перорална доза 2 mg Интрамускуларна доза 1 mg
Вријеме 
примјене

1. доза одмах по рођењу
2. доза 3-10. дан
3. доза 4-6 недеља

Једна доза по породу

Предности Добра доступност и једноставна 
примјена

Сигурна: доступностот и 
апсорпција

Недостаци Неуспјех код малапсорптивног 
синдрома, понављане дозе

Убодна рана, могуће крварење, 
локална реакција

Профилактична, неселективна примјена витамина К значајно смањује учес-
талост свих облика ХБН. Тиме профилакса К витамином директно смањује 
морбидитет и морталитет код ове болести.
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7.1. КОНЈУГОВАНЕ ХИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЈЕ

биљана вулетић
Педијатријска клиника Клиничког центра, Крагујевац

Конјугована хипербилирубинемија се може појавити у сваком животном 
добу после рођења и подразумева пораст конјуговане фракције билирубина 
>20 %. Ако је детектована у прва 24 сата живота, углавном је изазвана инфек-
цијом, али без обзира на узрок и узраст, клиничка презентација је веома слич-
на и подразумева: жутицу, појаву тамног урина и бледо жуте столице и слабије 
напредовање у телесној маси. Новорођенчад су мала за гестациону старост, 
присутна је дизморфија, хепатоспленомегалија, ретко асцитес, шум на срцу и 
склоност крварењу .

Иако је 30-50% терминске новорођенчади „жуто“ после рођења, а најчешћи 
узрок je физиолошка жутица, конјугована хипербилирубинемија скоро увек 
рефлектује хепатично оштећење изазвано различитим болестима. Природу 
тих болести је неопходно што пре разјаснити у циљу адекватног третмана и 
спречавања дугорочних последица (1). На табели 1. приказани су најчешћи уз-
роци конјуговане хипербилирубинемије.

табела 1. Најчешћи узроци коњуговане хипербилирубинемије 

Конгениталне инфекције (TORCH ) 
Генетска обољења (тризомија 18, 21) 
Ендокрине болести (хипопитуитаризам, хипотиреоидизам)
Структурна оштећења (билијарна атрезија, циста холедохуса, Каролојева болест)
Метаболичке болести јетре (дефицит алфа 1 антитрипсина, цистична фиброза, 
галактоземија, фруктоземија) 
Имунолошке болести (неонатални lupus erythematosus, неонатална холестаза са аутоиму-
ном хемолитичком анемијом ) 

Појаву жутице у сваког новорођенчета која траје 14 дана, без обзира 
на гестацијску старост, треба испитати ради диференцијалне дијагности-
ке. Испитивање подразумева иницијалне, базалне лабораторијске анализе 
(конјугована и неконјугована билирубинемија, серумске вредности гама ГT, 
алкалне фосфатазе, холестерола, ПТ, ПТТ, албумина, гликемија, комплетан 
преглед урина), а затим допунску дијагностику, која обухвата ултрасоногра-
фију, TORCH, одређивање нивоа алфа-1 антитрипсина у серуму, знојни тест 
и метаболички скрининг урина. У индикованим случајевима су потребне 
сцинтиграфија, МРЦП, интраоперативна холангиографија и биопсија јетре 
као „златни стандард“ (2).
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Старија деца и адолесценти са конјугваном хипербилирубинемијом би 
требало да се испитају на акутни или хронични хепатитис, Вилсонову болeст, 
обољење јетре у склопу инфламаторне болести црева и аутоимуни хепати-
тис. Други узроци обухватају опструкцију због холелитијазе, абдоминалне 
туморе, увећане лимфне чворове или хепатичну инфламацију због ингестије 
лекова (3).

Третман ових болести подразумева супортивну терапију и када је то могуће 
дефинитивну, медикаментну или хируршку. Лечење холестазе код старије деце 
је слично оном које је предвиђено за неонаталну холестазу. 
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7.2. ХЕМОРАГИЈСКA ДИЈАРЕЈA У ДЕЦЕ

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

Хеморагијска дијареја је најчешће последица инвазивне цревне инфекције, 
која траје дуже, даје теже компликације и има већи негативни утицај на раст 
и развој од обичне дијареје. Према неким статистикама међу децом оболелом 
од дијарејe узраста до 5 година, она је заступљена у око 10%, и од ње умире око 
15% оболелих (1).

етиологија. Узрочници хеморагијске дијареје могу бити неинфективни и ин-
фективни. Најчешћи су инвазивне цревне бактерије, а међу њима најпознатије су: 
Salmonella, Shigella, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli (eн-
тероинвазивна и ентерохеморагична). Паразити дебелог црева, (E. hystolotica, B. 
coli, T. trichiura, Schistosoma species), ређе могу изазвати хеморагијске дијареје.

неинфективни етиолошки узроци појаве хеморагијске дијареје су бројни: 
анатомски поремећаји (Меckelov дивертикулум, Zollinger-Ellisonov синдром); хе-
матолошки проблеми (хиповитаминоза К код неонатуса, системски васкулитис, 
некротични ентероколитис, HUS); имунолошки поремећаји (пурпура Henoch 
Schönlein); хроничне запаљењске болести црева (улцерозни колитис, Crohnова 
болест) и токсични мегаколон, цистична фиброза, Behcetova болест; тумори ко-
лона (јувенилна полипоза колона, карцином колона, неуробластом, ганглионеу-
ром); хируршка оболења (инвагинација, малротација, волвулус) и метаболички 
поремећаји ( интолеранција лактозе или протеина крављег млека).

интолеранција протеина крављег млека oбично се јавља код деце која се 
хране крављим млеком или млечним формулама, али може да се јави и код 
деце на природној исхрани ако мајка конзумира кравље млеко (2). Најчешћи 
симптоми су повраћање и пролив са кашастим или воденим крваво-слузавим 
столицама, болови у трбуху, дистензија абдомена, дехидрација и шок. 

Пролив може бити интермитентан и хроничан и довести до застоја у расту 
и малнутриције. Повраћање је спастично, јавља се око 1 сат након узимања 
млека, и израз је анафилактоидне реакције. Бол у абдомену се јавља за време 
храњења и убрзо после тога. Због хроничног пролива болест може да личи на 
целијакију, а и хистолошке промене на слузокожи црева су сличне (3).

хроничне запаљењске болести црева. Етиологија улцерозног колитиса 
и Crohnове болести је још увек велика непознаница за савремену медицину. 
Многобројни етиолошки чиниоци су исти, па се поставља питање, да ли се 
не ради о различитим манифестацијама исте болести код генетски предиспо-
нираних особа. Као потенцијални етиолошки фактори спомињу се: вируси, 
бактерије (првенствено Мycobacterium pseudotuberculosis), хемијски агенси, 
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имуни механизми, генетска конституција, алергија на протеине крављег 
млека, кратко трајање природне исхране, исхрана сиромашна несварљивим 
угљеним хидратима и др.

улцерозни колитис највећу преваленцију показује у узрасту од 11 и 15 год. 
Карактерише се појавом гастроинтестиналних и екстрагастроинтестиналних 
манифестација. Најчешће гастроинтестиналне манифестације су: дијареја са 
присуством крви и слузи, понекад тешка ректорагија, абдоминални болови 
провоцирани храном, тенезми, инконтиненција и повраћање. Екстрагастрои-
нтестиналне манифестације су: дехидрација, фебрилност, застој у расту и раз-
воју, кожне промене, изостанак пубертета, артралгија, артритис, конјунктиви-
тис, увеитис, иритис, болести јетре и жучних путева.

Клиничке форме улцерозног колитиса су: ремитентан и континуиран тип 
болести. Ремитентан тип се карактерише ремисијама и егзацербацијама, које се 
срећу најчешће у првој години болести, а потом долази до дуготрајне ремисије, 
или болест прелази у хроничан континуиран ток. 

Лечење је комплексно и обухвата:медикаментни третман, дијететске мере, 
хоспитализацију, планирање активности, психотерапију и евентуално хирурш-
ко лечење. Од медикамената дају се сулфасалазопирин у дози od 40-50 mg/kg/24 
h, 5 AСA, АЦТХ и гликокортикоиди (АЦТХ 10-20 I J и хидрокортозон 25-100 
mg) дневно, 5-10 дана, а онда пронисон 1-2 мг/кг/24 h, најмање две недеље. Код 
неких болесника примењује се имуран, док се код форми са перфорацијама и 
тешким компликацијама спроводи хируршко лечење.

Crohnова болест потенцијално може да захвати сваки део ГИТ-а. Карактери-
шу је бројни клиничко-патолошки знаци, као што су: губитак тежине, застој у рас-
ту и развоју, хронични пролив, болови у абдомену, опструкција ГИТ-а. Столице 
су честе, кашасте, нису обилне, а тенезми, ноћни болови и крв у столици су знак 
оболења дебелог црева. Екстрагастроинтестиналне манифестације су: стоматитис, 
конјунктивитис, увеитис, еритема нодозум, артралгије, артритис, пиодерма ган-
гренозум и др. Код високог процента оболелих је присутан застој у расту, изоста-
нак пубертета и сексуални инфантилизам. Карактеристика болести су фокалне, 
сегментне и трансмуралне промене било ког дела дигестивног тракта са задебља-
лим и едематозним зидом и присутним улцерацијама и псеудополипима и суже-
ним луменом црева, док се између њих налазе нормални сегменти црева.

Лечење Crohn-ове болести подразумева медикаментно (антимикробни ле-
кови, гликокортикоиди),нутритивну потпору и хируршко лечење. Од медика-
мената даје се пронисон у дози 1-2 мг/кг/24 h, 6-8 недеља, уз постепено смањење 
после постизања рeмисије. Код стероид зависних форми даје се имуран 1-2 mg/
kg/24 h. Антибиотици су индиковани код стеноза, захваћености танког црева, 
апсцеса, мегаколона, а хируршко лечење код акутне цревне опструкције. 

бактеријски узрочници. Најчешћи узрочници су бактерије које делују ин-
вазивно и цитотоксично.У земљама у развоју најчешћи узрочник је Е. coli, док 
је у развијеним то С. jejuni (4).
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Salmonella je покретни грам негативни штапић који се класифицира у три 
врсте: S. enteritidis, S. typhi и S. cholerae suis. Клинички облици салмонелоза су 
гастроентеритис, ентерална грозница, бактеријемија, локализирана инфекција 
и хронично клицоноштво. Инфективна доза је висока (преко узрочника 1000/1 
мл.). Извор заразе је храна, а болест се преноси контактом између људи, људи и 
животиња или преко инсеката. Инкубација траје 8-72 сата. У доњем делу танког 
црева и колону ослобађа се простагландин који стимулацијом сАМР доводи до 
појаве секреторног пролива. Столице су водене са примесом слузи и крви. 

Ентералну грозницу изазива најчешће S. typhi. Инкубација траје 3-36 дана. 
У доњем делу танког црева бактерија пенетрира у слузокожу и у лимфном тки-
ву црева изазива запаљењске промене. 

Shigella je грам негативни непокретни штапић. Постоји већи број сероти-
пова: S. dysenteriae, S. flexneri, S. boydii и S. sonnei. Инфективна доза је мала (око 
100 узрочника). Преноси се феко-оралним путем, као и загађеном водом или 
храном, где се може одржати и до 30 дана. У дисталном делу колона се стварају 
микроапсцеси и понекад псеудомембране. Инкубација траје 1-3 дана, а неком-
пликована болест око 3-7 дана. Шигелоза се манифестује умерено повишеном 
температуром, повраћањем, а водени пролив убрзо постаје крвав, слузав и 
гнојав. Доказује се изолацијом узрочника из столице. Најважније комплика-
ције су: НUS, ренална инсуфицијенција, сепса, токсични мегаколон. 

Campylobacter jejuni je у развијеним земљама један од најчешћих узрочни-
ка цревних инфекција у деце. Преноси се унутар породице и у дечјим установа-
ма загађеном водом и храном, у контакту са животињама (свиње, пси, мачке), 
а посебно недовољно обрађеном пилетином. На слузокожи доњег дела илеума 
и колона ствара ентеротоксин. Почиње високом температуром, малаксалошћу 
и главобољом, а у току 24 сата јављају се повраћање, пролив и болови у трбуху. 
Столице су учестале водене и садрже слуз, гној и крв. Екстраинтестиналне ма-
нифестације су артритис, менингитис, гломерулонефритис, кардитис, HUS и 
уринарне инфекције. Доказује се изолацијом узрочника из столице.

Escherichia coli је штапићаста грам негативна бактерија која се оптимал-
но размножава у намирницама на температури од 37 оС. Дуго може да живи у 
води и земљи, а температура од 60оС је убија за 15 мин.

Ентерохеморагична Е. соli (EHEC), има више типова који луче цитотоксин 
(веротоксин), који је узрочник хеморагијске дијареје. Најпознатији су О 26, О 
55, О 111, О 157, а међу њима серотип О 157:Н7 (5). Према подацима (SZO) 
постоји више од 100 non O 157 серотипова EHEC кojи могу изазвати инфек-
ције код људи, а који се знатно чешће изолују у развијеним земљама, него у 
сиромашним регионима света (6). У нашој земљи ови серотипови редак су 
узрочник хеморагијских дијареја (7,8). Извор заразе су оболели људи и жи-
вотиње. Бактерије се преносе преко намирница (млевено месо, млеко, зелена 
салата), водом, урином или фецесом. Човек се може заразити ако конзумира 
„крваво“, недовољно кувано и печено месо. Клицоноше или оболели излучују 
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Е. соli столицом, а прљавим рукама могу пренети заразу (породилишта, јасли-
це, дечја оделења). 

У дигестивном тракту ЕНЕС пријања за ентероците на којима под дејством 
веротоксина уништава микровиле, а након уласка у системску циркулацију 
испољава цитотоксични ефекат на ендотелним ћелијама бубрега, изазивајући 
HUS и тромботичку тромбоцитопенијску пурпуру (ТТР). Инфективна доза 
је мала (10-100 бактерија) (9). Сматра се да ЕНЕС изазива ¼ свих хемора-
гијских колитиса. Инкубација траје 1-14 дана (просечно 3-4 дана). У почетку 
пролив је без примеса крви, са грчевитим боловима у трбуху, мучнином, по-
враћањем, температуром и дрхтавицом. Касније се јавља најпре сукрвичав, а 
потом и крвави пролив који траје 3-6 дана. Дијагноза се поставља на основу 
налаза Е. coli у столици.

Clostridium difficile je грам позитивна бактерија која при терапији анти-
биотицима изазива псеудомембранозни колитис. Сматра се да он ствара ен-
теротоксин који има цитотоксично дејство. Антибиотици мењају нормалну 
цревну флору и омогућавају размножавање С. difficile. Клинички се болест 
манифестује као средње тежак облик са псеудомембранама жуте боје између 
којих је слузокожа нормалног изгледа. Деца имају крваве проливе и абдоми-
налне болове. 

Entamoeba hystolitica је јако распрострањена протозоа која се јавља у вегета-
тивном (трофозоит у цреву) и цистичном облику. Цисте које могу дуго опстати 
у спољној средини, шире се феко-оралним путем, водом, храном и директним 
контактом. Промене на слузокожи могу бити од обичних упалних, до тешких ул-
церозно некротичних. Продором у крвне судове може доспети у јетру, где изази-
ва некрозу паренхима. Око 80-90% инфицираних су асимптоматске цистоноше, а 
остали имају акутну амебну дизентерију, хронични амебни колитис или амебни 
апсцес јетре. Хронични амебни колитис има подмукао ток и личи на Crohn-ову 
болест. Дијагноза се поставља налазом трофозоита у испирку црева или цисти у 
столици, а серолошка налазом специфичних IgG антитела.

лечење. Рехидрацију треба започети што пре ради корекције дехидрације и 
електролитних поремећаја, а раном исхраном болесника подмирују се енергетске 
потребе и поспешују одбрамбене метаболичке и имунолошке реакције детета.

Перорална рехидрација представља природан вид надокнаде течности. Со-
луције за оралну рехидрацијu (ORS) чине мешавину глукозе и електролита у 
одређеном односу и њихов састав се може прилагодити типу дијареалног по-
ремећаја и степену дехидрације. У нашој средини солуција избора је Оросал 
65. У циљу одржавања хидрације ORS треба давати у количини која одговара 
потребама у мајчином млеку или води.

Интравенска рехидрација се спроводи у случајевима где су губици воде ве-
лики и где прети опасност од циркулаторног шока. После процене степена и 
врсте дехидрације, у три фазе се врши корекција хидрације, док се корекција 
хипокалемије и ацидозе врши давањем раствора 7,5% KCL и 8,4% NaHCO3.
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Исхрана. Дуже гладовање неповољно утиче на обнављање цревне слузоко-
же, те прекид уноса хране не траје дуже од 3-4 сата. Подразумева се да ће одојче 
на природној исхрани наставити да сиса, а оно на вештачкој са млечном фор-
мулом коју је претходно узимало. То исто важи и за немлечну храну. Такође 
је важно истаћи да се текући гастроинтестинални губици до пуног опоравка, 
у циљу одржавања нормалног боланса воде и електролита, покривају одгова-
рајућом количином ORS. Специфичне дијететске процедуре су оправдане само 
у одређеним случајевима, као што краткотрајна рестрикција лактозе у вирус-
ним дијарејама или елиминација протеина крављег млека у случајевима где је 
дошло до сензибилизације на њих. 

Антимикробно лечење. Употреба антибиотика је оправдана само у строго 
индикованим случајевима као што су новорођенчад, затим млада одојчад са 
салмонелозом, шигелозом и ентероколитисом изазваним патогеним сојевима 
Е. цоли, код претеће или настале бактеријемије и код деце са имунодефицијен-
цијом (табела 1.).

табела 1. Индикације и избор лекова

Салмонелозни 
ентероколитис

amрicilin 200 
mg/kg/24 h 
парентерално у 4 
дозе

котримоксазол, 
20 mg TMP/kg/24 h, у 
2 дозе, 
14 дана

хлорамфеникол 
50-100 mg/24 h у 4 
дозе per os или i.v., 
цефтриаксон 50-100 
mg/kg/24 h 
у 2 дозе i.v. 
14 дана.

Шигелоза ампицилин 80-100 
mg/kg/24 h 
рer os или i.v. у 4 дозе 
5 дана

котримоксазол, 
10 mg/ kg TMP/kg/24 
h и 
50 mg SMX/kg/24 h у 
2 дозе, 5 дана,

Ентероколитис 
изазван 
ентероинвазивним 
сојевима Е. coli

ампицилин 100 mg/
kg/24 h, подењен у 
4 дозе рer os или i.v. 
5 дана

неомицин 100 mg/
kg/24 h у 3 дозе, 5 
дана

Инфекције EНEC ТМP 10 mg/kg/24 h у 
2 дозе, 5 дана

Инфекције изазване јерсинијом се лече само у посебним индикацијама. 
Могу се дати котримоксазол, хлорамфеницол или гентамицин у уобичејеним 
дозама, 10 дана.

Код инфекције entamoebom hystoliticom може се дати метронидазол 50 мг/
кг/24 х.

Давање антиеметика и антиперисталтика није препоручљиво, док се због 
повољног дејства саветује давање пробиотика, пребиотика и симбиотика.
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7.3. АТИПИЧНИ КЛИНИЧКИ ОБЛИЦИ ЦЕЛИЈАЧНЕ 
БОЛЕСТИ У ДЈЕЧЈОЈ ДОБИ

душанка Мичетић-турк
Медицински факултет, Универзе у Марибору, Словенија

Увод

Данас целијакију дефинирамо као имунско посредован системски поремећај, 
изазван глутеном и сличним проламинима код генетско предиспонираних особа, 
а који је карактеризиран комбинацијом различитим од глутена овисних клинич-
ких манифестација, присутношћу за целијакију специфичних протутијела, HLA 
DQ2 или HLA DQ8 хаплотиповима и ентеропатијом. За целијакију специфична 
протутијела су протутијела против ткивне трансглутаминазе (tTG), антиендоми-
зијска протутијела (EMA), и протутијела против деамидираних облика глиадин-
ских пептида (DGP) (1). 

Целијакија се може појавити у било којој доби човјека. У одраслој доби на примјер 
након вирусних инфекција, кируршких захвата, трудноће, порођаја или јаких емоци-
оналних стресова. На појаву болести утјечу генетски, имунолошки и вањски фактори. 
Лијечење целијакије захтјева доживотну дијету без глутена која доводи до повлачења 
клиничких симптома и нормализације хистолошких абнормалности слузнице танког 
цријева. Некад се сматрало да је целијакија ријетка болест, док данас знамо да је це-
лијакија од најчешћих кроничних поремећаја у Еуропи са преваленцијом 1 %.

клиничка слика

Целијакија се може појавити са типичним знаковима болести (обично у 
дојенчади и млађе дјеце) или минималним симптомима или без њих тј атипично 
у старије дјеце и одраслих. С обзиром да се данас чешће сусрећемо са атипичним 
облицима целијакије него типичним, ESPGHAN-ова радна група за целијакију (1) 
уводи слиједећу номенклатуру: целијакија са гастроинтестиналним знаковима и 
симптомима и целијакија са екстраинтестиналним знаковима и симптомима.

Типична целијакија, која је примарно карактеризирана гастроинтестиналним •	
знаковима и симптомима обично представља „врх ледене горе“ појављивања 
целијакије. Концепт ледене горе објашњава клиничку разноликост целија-
кије због које она остаје неоткривена у велике већине болесника. Однос из-
међу диагностициране и недиагностициране целијакије је 1: 5 до 1: 13 (2, 3).
Атипична целијакија са различитим екстраинтестиналним манифестацијама •	
без гастроинтестиналних симптома или су они минимални. 
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Описују се и слиједеће категорије целијакије:
Тиха целијакија са оштећењем слузнице танког цријева и присутношћу за •	
целијакију специфичних протутијела и HLA али без клиничких симптома. 
Латентна целијакија без ентеропатије али са присутношћу HLA зна-•	
чај ним за целијакију у особа које су некад у животу имале глутенску 
ентеропатију. Те особе могу али не морају имати клиничке симптоме и 
позитивна специфична протутијела. 
Потенцијална целијакија у које су специфична протутијела и специфични •	
HLA присутни без хистолошких промјена на цријевној слузници. Пацијенти 
могу или не имати симптоме и знакове болести а исто тако могу или не 
касније у животу развити ентеропатију (1). 

Посебну категорију представљају пацијенти са рефракторним обликом 
целијакије који не одговарају на диету без глутена (3-6). 

тиПична клиничка слика

Такозвана типична или класична форма целијакије диагностицира се у дојена-
чкој доби у узрасту од 6 до 24 мјесеца. Почетак симптома овиси о времену увођења 
глутена у прехрану дојенчета. Типични симптоми су кронични прољев са масним 
столицама, дистензија трбуха, болови у трбуху, анорексија, ненапредовање на те-
жини или мршављење, повраћање, иритабилност и промјене понашања. Уколико 
болест дуже траје може се развити малапсорпција и подхрањеност. 

Данас ријетко видимо тешку слику целијакије односно целијачну кризу за 
коју су типичне експлозивне водене столице, дехидрација, електролитски по-
ремећај и летаргија. 

У старије дјеце гастроинтестиналне манифестације могу почети у било којој 
доби. Симптоми су обично интермитентни прољев, опстипација, рекурентни 
абдоминални болови, борборигми, метеоризам, слабост. Појава и јачина сим-
птома овисе од различитих фактора као што су количина глутена у прехрани, 
трајање дојења и слично. 

атиПична клиничка слика

Број одраслих с новооткривеном целијакијом се задњих година изузетно 
повећава, чак 70 % њих нема типичних гастроинтестиналних симптома. Док 
су у дојенчади и мале дјеце гастроинтестинални симптоми и ненапредовање 
водећи симптоми, у старије дјеце су то заостајање у расту односно низак раст и 
закашњели пубертет. У пубертету и адолесценцији је анемија најчешћи симптом 
док се у одраслих и старијих болесника гастроинтестинални симптоми поновно 
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чешће појављују и ако у благим облицима (1, 5). Најчешће екстраинтестиналне 
манифестације целијакије су: 

Сидеропенична анемија, резистентна на орални унос препарата са жељезом•	
Низак раст и закашњели пубертет, могу бити једина манифестација целија-•	
кије. Дјевојчице са неоткривеном целијакијом могу каснити са менархом,
Dermatitis herpetiformis са појавом кожног rash-a на лактовима, коље-•	
нима и задњици, који јако сврби, а хистолошко се могу доказати грану-
ларни депозити имуноглобулина А у кожи. Rash и кожна морфологија 
се побољшају на диети без глутена. 
Дефекти зубне цаклине могу бити једина презентација целијакије. •	
Појављују се на сталним зубима.
Кронични хепатитис и хипертрансаминеземија, пацијенти са целијакијом •	
често имају елевиране вриједности јетрених трансамилаза које се 
нормализирају на диети без глутена. 
Артритис и артралгија су честе екстраинтестиналне манифестације, •	
нарочито код одраслих па и оних који су на безглутенској диети. У 3 % 
дјеце са јувенилним артритисом може се открити целијакија. 
Остеопенија и остеопороза. Приближно 50 % дјеце и 75 % одраслих има у •	
вријеме дијагностицирања болести смањену коштану густоћу. Са дијетом 
без глутена се у року 1 године коштана густоћа нормализира у дјеце, док 
је одговор на дијету у одраслих особа слабији.
Неуролошки поремећаји су чешћи код одраслих него код дјеце. Окци-•	
питалне калцификације и епилепсија, резистентна на анти епи лептике, 
те церебеларна атаксија су најчешћи проблеми.
Психијатричне сметње, као што су депресија и анксиозност, могу бити •	
тежег ступња али реагују на диету без глутена. За сада нема доказа да би 
глутен играо улогу у етиологији аутизма и ADHD у дјеце. 
Инфертилност и спонтани побачају могу бити посљедица целијакије. •	
Зато се утемељено предлаже сцреенинг на целијакију у трудница. 

тко Би треБао Бити тестиран

Тестирање на целијакију треба се понудити слиједећим групама:
група 1•	 . Дјеци и адолесцентима са нејасмин знаковима и симптомима 
кроничнога или интермитентног прољева, ненапредовања, губитка тежине, 
заостајања у расту и пубертету, аменореје, са знаковима и симптомима 
сидеропеничне анемије, слабости и повраћања, кроничним боловима у 
трбуху, дистензији трбуха, кроничној опстипацији, кроничним умором, 
рекурентним афтозним стоматитисом и улкусима у устима, дерматитис 
херпетиформисом, фрактурама већ код блажих траума, остеопенијом, 
остеопорозом, и абнормалним јетреним тестовима. С обзиром на нове 
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ESPGHAN-ове дијагностичке критерије у овој групи болесника у неким 
примјерима можемо чак опустити биопсију танког цријева, али само 
онда ако је титар за целијакију специфичних протутијела tTG изванредно 
висок (10 пута виши од горње границе нормалних вриједности). Код тих 
болесника диагнозу потврђујемо позитивним серолошким тестирањем 
EMA и позитивношћу генетског записа.
група 2: •	 У ову групу спадају асимптомска дјеца са повећаним ризиком за 
развој целијакије као на примјер дјеца са diabetes mellitusom тип I, дјеца са 
кромосомским болестима као што су Downov синдром, Turner синдром, 
Williams синдром, дјеца са селективним дефицитом имуноглобулина А, 
ауто имунским болестима штитњаче и јетре, те чланови уже обитељи. 
У тој скупини дјеце генетско тестирање за присутност записа HLA DQ2 и 
DQ8 игра важну улогу будући да омогућује опредјељивање оних особа, код 
којих због негативних резултата генетских претрага даљње диагностици-
рање није потребно. Код особа са позитивним генетским записом потре-
бно је извршити серолошко тестирање, биопсију слузнице танког цријева.

закљУчак

Целијакија представља протутип болести код које је медицина препозна-
ла генетске, клиничке, диагностичке могућности, као и могућности лијечења. 
Зато се у будућности очекује знатно веће препознавање асимптоматских и оли-
госимптоматских случајева тј атипичне целијакије. У том смислу ће тестирање 
двију ризичних скупина свакако одиграти важну улогу. 
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7.4. ДЕФИЦИТ АЛФА-1 АНТИТРИПСИНА

недељко радловић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Дефицит алфа-1 антитрипсина представља генетски и клинички веома хе-
тероген аутозомно рецесивни поремећај из групе серпинопатија (1). Јавља се 
у свим популационим групацијама, а најчешће код народа европског порекла 
(1:2000-5000), посебно северноевропског (1:1600) (1-4). Имајући у виду физио-
лошки значај алфа-1 антитрипсина, односно последице његовог дефицита или 
дисфункције, клинички испољену форму болести карактерише прогресивно 
оштећење јетре и/или плућа, а ређе и друге манифестације, као што су некро-
тизирајући паникулитис, панкреатитис, мембранопролиферативни гломеру-
лонефритис, васкулитис и васкуларне анеуризме (1-3). 

Алфа-1 антитрипсин је гликопротеин молекулске тежине 52 kDa из супер-
фамилије серин протеаза инхибитора (серпин) са посебним афинитетом пре-
ма гранулоцитној еластази (1, 2). Примарно настаје у хепатоцитима (~80%), а 
мањим делом у макрофазима, моноцитима, бронхо-алвеоларном епителу, ко-
лоноцитима и ћелијама ендокриног панкреаса одакле се, под утицајем проин-
фламаторних цитокина, излучује у крвоток где чини 80% алфа-1 глобулинске 
фракције (3). Спада у реактанте прва фазе инфламације са циркулацијским по-
луживотом од 4-5 дана и основном улогом да, неутрализацијом гранулоцитне 
еластазе, супримира аутодеструктивно, тј. додатно оштећење ткива, пре свега 
плућа, током различитих инфективних и неинфективних запаљенских проце-
са (2, 3). Поред протективно-имуномодулаторног ефекта, алфа-1 антитрипсин 
је важан и као индуктор репарације ткива (2, 3, 5). 

Алфа-1 антитропсин кодира SERPINA1 ген лоциран на дугом краку хро-
мозома 14 (14q31–32.3) (2, 3, 6). До сада је откривено преко 120 варијација овог 
гена, од којих је трећина, у хомозиготном стању или међусобној комбинацији, 
праћена дефицитом или дисфункцијом алфа-1 антитрипсина (1). Најчешћи 
нормални алел, присутан код 95% европске популације, је М, а дефицитни S и 
потом Z, који је у хомозиготном стању (PiZZ) одговоран за 95% клинички мани-
фестних облика болести (1, 5, 6). F, Null, Siiyama, Mmalton, Mprocida, Mheerlen, 
Mmineral springs, Mnichinan, Pduarte, Wbethesda Zaugsberg, Zbristol, Pittsburgh 
и друге патолошке мутације су много ређе или изузетно ретке (5, 7, 8). 

Патогенетску снову болести чини дефект у хепатоцитној експресији алфа-
1-антитрипсина праћен оштећењем јетре и/или плућа, а ређе и других телесних 
структура (1-3). Промене у јетри настају услед интрахепатоцитне ретенције и 
полимеризације алфа-1 антитрипсина, а плућне и друге као резултат недостатка 



124

Недељко Радловић

његовог протективног ефекта, као и регулаторног учешћа у процесу инфламације 
и репарације ткива (1-3, 5). Интрахепатоцитну акумулацију дефектног алфа-1 ан-
титрипсина, карактеристичну за PiZZ, као и хомозиготну и хетерозиготну ком-
бинацију Mmalton, Pduarte i Siiyama генотипова, посредством проинфламаторних 
цитокина индукује било које запаљенско обољење, посебно ако је праћено висо-
ком фебрилношћу (2, 7). У другим патолошким мутацијама, као што су S, F, Psalt 
like, Null i Pitsburgh, хепатоцитна ретенција алфа-1 антитрипсина изостаје, те се 
испољавају само екстрахепатичне манифестације болести, у првом случају због 
његовог кратког полуживота, у другиом и трећем због слабе активности, у четвр-
том због комплетног блока у синтези и у петом због антитромбинског ефекта (8-
10). Поред тога, присутне су и различите комбинације патолошких алела, као што 
су SZ, ZF и друге, те у складу са врстом и степеном њихове мањкавости и веома 
варијабилне клиничке манифестације (1-3). 

Посматрано са клиничког аспекта, дефицит алфа-1-антитрипсина може бити 
симптомски или дуго, па и трајно, асимптомски (1-3). Каква ће бити његова екс-
пресија заивиси од генотипа, али и бројних егзогених чинилаца, као што су раз-
личита инфективна, токсична и друга обољења јетре и/или плућа (1-3, 6). Зна-
ци штећења јетре се срећу у свим животним добима, укључујући прве месеце по 
рођењу, а плућа, изузимајући пушаче и Null хомозиготе, обично после 40. или 50. 
године (3, 6). Основу ране експресије болести чини прогресивни холестазни синд-
ром, који се регуструје код 10-20% носилаца PiZZ генотипа, односно код 5-10% 
болесника са синдромом неонаталног хепатитиса (1-3). У 1-2% случајева болест 
има фулминантни ток, те дефицит алфа-1 антитрипсина представља најчешће 
обољење које изискује трансплантацију јетре у детињству (2). У одраслој доби, а 
посебно у познијим годинама, сем веће учесталости билијарне цирозе (20- 40%), 
као и портне хипертензије и хепатичне инсуфицијенције као њених компликација, 
код извесног броја болесника се јавља хепатоцелуларни или холангиоцелуларни 
карцином (1-3). Плућну компоненту болести, која се виђа код 75-85% болесни-
ка са тешким обликом дефицита алфа-1 антитрипсина, ретко пре 40-50. године, 
карактерише панацинусни емфизем, односно прогредирајућа опструктивно-рес-
триктивна пнеумопатија (1-3). Битне компликације болести су бронхиектазије и 
рекурентни пнеумоторакс, као и повећан ризик од карцинома плућа (2, 8).

Потврда дефицита алфа-1 антитрипсина се заснива на одређивању његовог 
нивоа у серуму, фенотипизацији и генотипизацији. Нормална серумска вред-
ност алфа-1 антитрипсина варира од 20-53 μmol/L (1,5–2,2 gr/L), при чему се 
патолошком, тј. непротективном сматра ниво испод 11 μmol/L (0,8 gr/L) (1, 2). 
При тумачењу овог налаза треба имати у виду чињеницу да његова серумска 
концентрација и код дефицитних особа може бити нормална у стањима ин-
фламације или ниска у обољењима праћеним хипопротеинемијом, као што су 
тешка малнутриција, нефротски синдром, ексудативна ентеропатија и друга 
(2). Такође, задовољавајући ниво алфа-1 антитрипсина у серуму не искључује 
дисфунционални облик болести (8-10). 
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Третман дефицита алфа-1 антитрипсина је доста ограничен и примарно је 
усмерен на превенцију и адекватно лечење обољења јетре и плућа, као и свих 
патолошких стања која по својој природи ангажују хиперпродукцију и тиме 
хепатичну акумулацију алфа-1 антитрипсина (2, 3). У том смислу ови болесни-
ци захтевају услове живота без активног и пасивног пушења и аерозагађења, 
као ревносну вакцинацију, посебно против хепатитиса А и B, грипа, пнеумо-
кока и пертусиса (1-3). Присуство холестазног синдрома, односно билијарне 
цирозе захтева одговарајући режим исхране, тј. редукцију дуголанчаних за-
сићених масних киселина са додатком калорија угљенохидратног порекла и/
или средњеланчаних триглицерида, есенцијалних масних киселина (линолна 
и алфа-линоленска) и липосолубилних витамина (A, D, E, K). Болесници са 
тешком плућном болешћу изискују интравенску или локалну (аеросол) при-
мену алфа-1 антитрипсина, док је у стањима терминалне хепатичне и респира-
торне инсуфицијенције једино решење у трансплантацији јетре и плућа (1-3). 

На крају треба истаћи значај одређивања серумског нивоа алфа-1 анти-
трипсина код сродника првог реда оболелих, јер се благовременим откривањем 
субклиничких облика болести и применом одговарајућих мера може битно 
утицати на њену прогресију (2). 
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8.1. ФЛЕКСИБИЛНА БРОНХОСКОПИЈА У 
ПЕДИЈАТРИЈИ – ДОМЕТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

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

Бронхоскопија, метод испитивања у коме се „цев користи као спекулум да 
би се прегледала унутрашњост бронхија“, а служи за „поглед у плућа живог 
човека“, има више од једног века дугу историју. Осим за инспекцију дисајних 
путева, метод је од самог почетка коришћен и у терапијске сврхе па је, на при-
мер, уклањање страног тела из бронха учињено први пут 1897. године. Током 
првих седам деценија од појаве бронхоскопије, њена примена у педијатрији је 
била врло ограничена и то углавном на разрешење опструкције дисајног пута 
страним телом. Увођење флексибилних бронхоскопа у испитивање одраслих, 
седамдесетих година 20. века, отворило је поље ендоскопије дисајних путева и 
специјалистима нехируршких грана (1). Требало је да прође још једна деценија 
да се развије инструмент употребљив и у испитивању деце. Прве примене фле-
ксибилних инструмената код деце биле су праћене оптужбама за „медицински 
воајеризам“ и недопустиву праксу. Времена су се, срећом, променила, па је да-
нас знање флексибилне бронхоскопије (ФБ) не само прихваћено, већ и очеки-
вано од пулмолога у терцијарној здравственој здравственој заштити (2). 

Развој инструмената за употребу код мале деце и новорођенчади довео је до 
пораста интересовања за директну визуелизацију дисајних путева код оболеле 
новорођене деце. Највећи број индикација за ФБ у овој групи деце везане су за 
откривање аномалија дисајних путева и процену њихове тежине. Индикације за 
ФБ код новорођенчади су сличне онима код веће деце, али информације добијене 
прегледом су често значајније за даље лечење новорођенчета него већег детета (3).

индикације за флексиБилнУ БронхоскоПијУ код деце

Једна од предности, која се оправдано приписује флексибилној бронхоско-
пији, јесте могућност прегледа целог дисајног пута, од ноздрва до бронха, а дру-
га је чињеница да се преглед може учинити са минималним поремећајем ана-
томије дисајног пута и његове динамике. Документовање поремећаја динамике 
дисајног пута (ларингомалације или поремећаја покретљивости гласница, на 
пример) понекад је и најзначајнији део ендоскопског прегледа код деце. Тер-
мини „бронхоскопија“ (визуелизација бронхалног стабла) и „ларингоскопија“ 
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(визуелизација ларинкса) се понекада употребљавају један уместо другог, ве-
роватно зато што бронхоскопија у себи садржи и процедуру ларингоскопије, 
осим у случајевима када се флексибилни бронхоскоп уводи у дисајне путеве или 
директно кроз трахеостому или кроз ендотрахеални тубус. Због тога што је пре-
глед дисајних путева у целости пожељан начин прегледа код деце, индикације 
за ларингоскопију и бронхоскопију биће разматране заједно (1, 4).

Постоје велике разлике у индикацијама за бронхоскопију између деце и 
одраслих: код одраслих се најчешће трага за знацима малигних тумора у дисај-
ним путевима, док се код деце најчешће траже конгениталне аномалије, узроци 
опструкције дисајног пута или ателектазе или се трага за изазивачима окулт-
них или перзистентних инфекција. Међутим, уопштено говорећи, све индика-
ције за бронхоскопију које важе за одрасле важе и за децу (5). 

Индикације за флексибилну фибероптичку бронхоскопију код деце су при-
казане у табели 1. 

табела 1. Индикације за флексибилну бронхоскопију у деце 

Дијагностичке 

Стридор
Хронична промуклост и ослабљен плач 
Преглед трахеостоме 
Перзистентни визинг 
Перзистентни плућни инфилтрат 
Рецидивна пнеумонија 
Хронични кашаљ нејасног порекла

Плућни инфилтрати код 
имунонекомпетентних 
Мање хемоптизије 
Процена трауме дисајних путева 
Сумња на аспирацију страног тела 
Бронхоалвеолнa лаважa 
Биопсија

Терапијске

Отежана ендотрахеална интубација 
Провера положаја врха ендотрахеалног 
тубуса 
Акутно настала ателектаза режња плућа 
Уклањање секрета и чепова из дисајних 
путева  
Терапијска бронхоалвеолна лаважа 
Помоћ у планирању хируршке 
интервенције

Примена флексибилне фибероптичке бронхоскопије омогућава или олакша-
ва постављање дијагнозе бројних болести и поремећаја дисајних путева и плућа 
у деце. У табели 2 набројане су болести и поремећаји горњих дисајних путева у 
чијем дијагностиковању помаже примена флексибилне бронхоскопије.
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табела 2. Поремећаји горњих дисајних путева у чијој дијагнози помаже 
флексибилна бронхоскопија

Чести Ретки

Увећано аденоидно ткиво 
Ларингомалација 
Субглотисни едем или стеноза 
Дисфункција (пареза или парализа) 
гласница 
Постинтубациона оштећења

Субглотисни хемангиом 
Цисте ларинкса (ретенционе) 
Папиломатоза ларинкса 
Екстрамурална компресија или стеноза 
трахеје 
Конгениталне аномалије (стеноза хоана, 
мембране ларинкса, расцеп) 
Неоплазме

У Табели 3. набројане су болести и поремећаји доњих дисајних путева у 
чијем дијагностиковању помаже примена флексибилне бронхоскопије.

табела 3. Поремећаји доњих дисајних путева у чијој дијагнози помаже 
флексибилна бронхоскопија

Инфламационе промене 
Хиперсекреција или мукусни чепови 
Трахеомалација 
Гранулационо ткиво 
Страно тело 
Екстрамурална компресија/стеноза

Трахеоезофагусна фистула 
Папиломатоза трахеје 
Плућна хемосидероза 
Алвеоларна протеиноза 
Ендобронхалне неоплазме 

контраиндикације за БронхоскоПијУ

Не постоје апсолутне контраиндикације за бронхоскопију. Као и за друге 
процедуре, и за бронхоскопију вреди опште начело да интервенцију не треба 
радити ако информација која се њом добија није вредна ризика инхерентног 
процедури којом се информација добија. У највећем броју случајева, међутим, 
ризик од флексибилне бронхоскопије је мали (5). 

Релативне контраиндикације за флексибилну бронхоскопију су изразита 
хеморагијска дијатеза (на пр. тромбоцитопенија у дисеминованој интраваскул-
ној коагулопатији), тешка хипоксемија (РаО2 < 50 mmHg), хемодинамска нес-
табилност, аритмија и тежа стеноза дисајног пута. Ови поремећаји се у већи-
ни случајева могу кориговати, а када постоји стеноза дисајног пута за преглед 
се може одабрати инструмент мањих димензија. Када процени да је ризик од 
овакве интервенције прихватљив, опрератор мора осигурати пацијенту довољ-
ну вентилацију (PaCO2 < 50 mmHg) и оксигенацију (PaO2 > 60 mmHg или SaО2 
> 90%) у току процедуре (1). 
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Бронхоскопију код деце не треба радити када: 
не постоји сагласност родитеља за интервенцију;1. 
није присутан нико са искуством у бронхологији да изведе или да над-2. 
гледа интервенцију;
не постоје могућности да се збрину компликације и3. 
нема могућности за провођење оксигенације.4. 

комПликације флексиБилне БронхоскоПије

Поремећаји у плућној механици, хемодинамици и размени гасова, иако најчешће 
пролазни, могу да се јаве код пацијената у току фибероптичке бронхоскопије (6).

Познавање и поштовање неколико принципа може да минимизује и те рет-
ке компликације: 

очекивати и предвидети компликације;1. 
највећи број компликација се може превенирати;2. 
у току интервенције је неопходно пратити виталне знаке и понашање 3. 
пацијента; и
морају постојати сви потребни лекови и опрема за случај појаве ком-4. 
пликација.

Ипак, најтежа компликација (изузимајући смртни исход) јесте добијање 
погрешног одговора после учињеног прегледа. То се може догодити из разли-
читих разлога који укључују избор погрешне опреме, погрешно изабран тип 
анестезије, гледање погрешног места у дисајним путевима, узимање погрешног 
узорка и, наравно, непрепознавање виђене абнормалности.

ПерсПективе и изазови

Као последица промене структуре морбидитета дисајних органа код деце 
(на пример, већи број деце са хроничном плућном болешћу новорођенчета) и 
технолошког напретка, очекује се да ће се у будућности код деце повећавати 
број терапијских процедура везаних за бронхоскопију: третман ендобронхал-
них лезија каутеризацијом или ласерском ресекцијом, дилатација стеноза ди-
сајних путева, постављање стентова у стенотичне, компримоване или малати-
чне дисајне путеве као и ендоскопско лечење бронхоплеуралних фистула.

Бронхоскопија није само овладавање техником, него подразумева и значајне 
когнитивне способности и вештине.Због тога ће развој програма едукације нових 
бронхолога, способних да безбедно и ефективно изводе дијагностичке и терапијске 
бронхоскопије, бити још један изазов у будућности. Исто тако, развој инструмената 
са бољом оптиком биће један од праваца развоја технологије бронхоскопа (7).
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закљУчак

Технички развој бронхоскопа новије генерације омогућио је ефикасније 
уклањање мукусних чепова из дисајних путева, инстилацију лекова, добијање 
задовољавајућих узорака бронхоалвеолном лаважом и помоћ у хируршким 
интервенцијама. Безбедност процедуре је добра, ако су обезбеђени потребна 
седација, локална анестезија, оксигенотерапија и мониторинг током интервен-
ције и после ње. Боље разумевање улоге бронхоскопије у дијагнози и лечењу 
болести дисајних органа од стране педијатара допринеће већој критичности у 
упућивању деце на бронхолошки преглед. Коначно, побољшање примене брон-
хоскопије у истраживању треба да унапреди разумевање патогенезе респира-
торних болести и допринесе развоју нових терапија.
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8.2. ПРИСТУП ДЕТЕТУ СА ПОНАВЉАНИМ 
РЕСПИРАТОРНИМ ИНФЕКЦИЈАМА

бранимир несторовић
Дечја универзитетска клиника, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Педијатријске респираторне инфекције су најчешћи разлог посете лекару. 
Иако немају висок морталитет у нашој земљи, висок морбидитет, трошкови 
лечења и настанак резистенције на уобичајене антибиотике чине их веома зна-
чајним. Највећи број захвата горње дисајне органе, обично су вирусне етио-
логије. Епидемиолошке студије показују да око 6% деце млађе од 6 година има 
честе респираторне инфекције. Овај проценат је још виши у мање деце (25% < 
1 године и 18% између 1-4 године). Највећи проценат чине инфекције које при-
падју ОРЛ патологији. Обично деца немају веће промене општег стања, а ин-
фекције су последица веће изложености патогенима (боравак у колективима, 
присуство старијег детета које иде у школу)(1). У евалуацији овакве деце по-
требно је користити акроним SPUR (severe - тешка, persistent - упорна, unusual 
- неуобичајена, ecurrent - понављана) да се укаже на ону децу која захтевају до-
пунско испитивање. Уколико дете има респираторне инфекције које су сличне 
као „нормална деца“, у типичној сезони од септембра до априла, највероватније 
нема никаквог озбиљног узрока. (2).

дефиниција Понављаних 
ресПираторних инфекција (При)

Прецизна дефиниција не постоји. Уобичајена учесталост инфекција зависи 
од испитивања и обично говори за више од пет епизода прехлада и три епизоде 
фарингитиса годишње. Вероватно је боље да се утврди да ли је измењено опште 
стање детета, да ли постоји неко обољење у позадини инфекција (нпр. страно 
тело или да ли постоје знаци имунодефицијенције) (3).

физиолошки ресПираторни морБидитет

У већине деце са ПРИ нема никаквих видљивих имунолошких поремећаја, 
а деца су практично здрава  (4). У литератури се описује више потенцијалних 
имунолошких поремећаја као узрок ПРИ, али је њихов клинички значај неја-
сан. Најчешће се помиње полиморфизам Toll-like рецептора 4, као специфи чни 
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дефицит антитела на пнеумококне антигене (SAD). Ово последње стање је за-
ни мљиво, јер у високом проценту случајева може да се третира применом кон-
ју говане пнеумококне вакцине. 

При као знак Примарне имУнодефицијенције

На имунодефицијенције би требало посумњати ако дете има(5):
Више од осам инфекција средњег ува у години дана,•	
Више од 2 инфекције синуса у 12 месеци,•	
Више од две епизоде верификоване пнеумоније у години дана,•	
Више од две инвазивне инфекције у животу (менингитис, целулитис, ос-•	
теомијелитис, сепса), 
Ненапредовање удружено са хроничним проливом, •	
Трајну кожну кандидијазу после прве године живота, •	
Више од 2 месеца лечења антибиотицима са минималним ефектима. •	

фактори ризика за Понављане ресПираторне инфекције

Деца која похађају дечје колективе имају високу учесталост респираторних 
инфекција. Око 70% деце са ПРИ иду у колектив. Што је дете млађе, овај ефекат 
је више изражен. Посебно је важно знати да честе вирусне инфекције (посебно 
риновирусима у деце испод 12 месеци носе висок ризик од настанка астме у 
каснијем животу). Деца са високим ризиком за астму или алергију не би треба-
ло да полазе у колективе пре навршених годину дана, можда и нешто касније. 
Пасивно пушење је такође фактор ризика за ПРИ, као и аерозагађење, дефицит 
витамина Д, потхрањеност и лоши социјални услови.

дијагностички ПристУП дететУ са Понављаним 
ресПираторним инфекцијама

Потребан је пажљив клинички преглед и детљна анамнеза. Уколико дете 
има уобичајене инфекције, добру реакцију на лечење и одсуство системских 
симптома, вероватно је у питању ПРИ. Дијагностички алгоритам (слика 1) по-
кушава да идентификује могуће узроке хроничног кашља (астма, ГЕРБ, хро-
нични аспирациони синдром, постназално сливање секрета, итд) (7). 
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Слика 1. Алгоритам за процену детета са понављаним респираторним 
инфекцијама

Понављање инфекције на истом месту говори о постојању могуће конге-
ниталне аномалије, постјања страног тела итд. Малапсорпција или постојање 
носних полипа може да укаже на присуство цистичне фиброзе. Понављани оти-
тис може бити знак дисфункције Еустахијеве тубе услед алергије. За дијагно-
зу суспектних пацијената је неопходан преглед ОРЛ (аденоид), снимак плућа, 
алерголошка обрада, одређивање нивоа серумских имуноглобулина, понекад и 
подкласа, ручна крвна слика, бактериолошки или серолошки тестови, вирусо-
логија, тестирање функције комплемента.

Превенција и лечење При

Осим редукције фактора ризика, најважнији терапијски приступ оваквој 
деци је примена пнеумококне конјуговане вакцине (вакцина за хемофилус је 
у Србији обавезна). Неконјугована 23 валентна вакцина не би требало да се 
примењује, јер је неефикасна, а потенцијално чак и штетна. 
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У неким западним земљама су популарни лизати бактерија који се дају 
орално. Они би требало да стимулишу мукусни имуни систем, али је њихово 
дејство у најмању руку релативно слабо. Екстракти гљивица се такође користе, 
али немамо довољно података да проценимо њихов ефекат.

Сасвим је сигурно доказан повољан ефекат примене суплемената цинка, 
као и давање релативно високих доза витамина Д у деце са ПРИ (чак и преко 
1000 јединица дневно). Дуготрајна примена витамина Ц у високим дозама није 
показала јасне ефекте на ПРИ. Ако се користи не би га требало давати преко 
1 г дневно. Пробиоитици су последњих година показали да дуготрајна приме-
на (преко 6 месеци), може да смањи учесталост респираторних инфекција за 
око 25%. Ехинацеа, која је веомапопуларна на Западу, има у студијама нејасан 
ефекат (иако садржи један антивирусни принцип). Гинсенг је у једној студији 
новијег датума показао способност редукције инфекција, али само екстракт 
биљке из Сибира има овакав ефекат. Ефекат прополиса је тешко процењвати, 
јер се ради о екстракту са веома различитим, нестандардним саставом. Потре-
бан је опрез код особа са алергијом на полене. 
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8.3. КОНТРОВЕРЗЕ У ЛИЈЕЧЕЊУ БРОНХИОЛИТИСА

Срђан банац
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Медицински факултет Свеучилишта у Ријеци, Република Хрватска

Терапијски приступ вирусном бронхиолитису, као једном од најчешћих 
разлога хоспитализације дојенчади, поглавито оне млађе од 6 мјесеци, обиље-
жен је широким распоном варијација које изгледа да више овисе о индивиду-
алним склоностима ординаријуса и увријеженим болничким поступцима него 
што исте корелирају с тежином болести. 

симПтоматско лијечење Бронхиолитиса

Узимајући у обзир самоизљечиви карактер вирусне инфекције, потпорне и 
симптоматске мјере лијечења и даље остају темељ терапијског приступа дојен-
чету с бронхиолитисом. Потреба за сузбијањем хипоксемије примјеном кисика 
не само да је једна од кључних мјера лијечења него је, изгледа, и одлучујући фак-
тор који утиче на дужину хоспитализације. Примјена кисика свакако је инди-
цирана уколико су вриједности SatO2 константно испод 90% у претходно здра-
вог дојенчета. Уколико су пак у дојенчета које добро узима текућину и храну, 
и које нема јаче изражене знакове респираторних тешкоћа, вриједности SatO2 
изнад 90% тада се суплементација кисиком може прекинути. Прије увођења 
терапије кисиком треба на пулсном оксиметру утврдити што вјеродостојнију 
вриједност SatO2 што се може постићи вишекратним репозиционирањем сен-
зора и чешћим понављањем мјерења.

Поврх примјене кисика ваља водити бригу о доброј хидрацији дјетета и 
одговарајућем калоријском уносу. Тахипнеја, респираторне тешкоће и обиље 
назалног секрета могу значајно смањити па чак и потпуно онемогућити нор-
мални орални унос текућине и хране. Важно је стога тоалетом и њежном сук-
цијом одржавати нос проходним. Храњење треба проводити чешћим давањем 
оброка у мањим количинама. Код теже клиничке слике бронхиолитиса треба 
посегнути за храњењем путем назогастричне сонде, а по потреби и за интра-
венским уносом текућине. Уколико дође до потребе за којим од облика асисти-
ране вентилације примарно се фаворизирају неинвазивни облици вентилације 
као што је СРАР (енг. „Continous positive airway pressure“).
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фармакотераПија Бронхиолитиса

Иако се у свакодневној пракси за небулизираним бронходилататорима и 
глукокортикоидима за системску примјену у правилу посеже рутински, докази 
о њиховој стварној учинковитости у лијечењу бронхиолитиса нису увјерљи-
ви. Позната је чињеница да већ низ година сукцесивно ревидиране мета-
анализе нису доказале побољшање клиничког скора или SatO2 или смањење 
стопе и дужине хоспитализације дојенчади, како код инхалацијске примјене 
бронходилататора (салбутамол; ипратропијум бромид), тако и код системске 
примјене глукокортикоида (1,2). Дискретно краткотрајно побољшање, само 
тијеком прва 24 сата примјене лијека, забиљежено је код амбуланто лијечене 
дојенчади инхалацијском примјеном адреналина (3). Иако су нам у том смислу 
потребни даљњи докази, потенцијално синергистички учинак комбиниране 
инхалацијске примјене адреналина и оралне примјене дексаметазона описан 
је у виду смањења стопе хоспитализација амбулантно лијечене дојенчади (4). 
Свакако не би требало занемарити искуства из свакодневне праксе, као и низ 
контролираних клиничких покуса чији резултати говоре у прилог позитивног 
одговора на бронходилататоре и глукокортикоиде. Према томе, оправдано је 
у неке дојенчади с бронхиолитисом увести наведене лијекове и процијенити 
њихов учинак. Уколико након 24-48 сати од њиховог увођења, поглавито 
небулизираних бронходилататора, изостане замјетно клиничко побољшање 
исти се могу прекинути.

Свједоци смо да се у свакодневној пракси дојенчади с бронхиолитисом чес-
то уведе антибиотска терапија успркос јасне подлијежуће вирусне етиологије 
упале дишних путова. Врућица, мала доб дјетета и страх од могућег развоја 
секундарне бактеријске инфекције најчешћи су разлози због којих лијечници 
поклекну и пропишу антибиотик. За антибиотском терапијом треба посезати 
само у оне дојенчади с бронхиолитисом која имају недвојбене показатеље ко-
егзистирања бактеријске инфекције и у дојенчади која захтијевају увођење ме-
ханичке вентилације. Доказану или високо суспектну присутност бактеријске 
инфекције, било у виду упале плућа или упале средњег уха, треба лијечити на 
начин као што би се те инфекције лијечиле и у одсутности бронхиолитиса.

Примјена рибавирина, потенцијално токсичног и скупог антивирусног 
лијека, изразито непрактичног за рутинско кориштење, такођер се више не пре-
поручује за лијечење РСВ-бронхиолитиса. Рибавирин може имати своје мјесто 
у лијечењу дојенчета са РСВ-бронхиолитисом које је погођено тежом имуно-
супресијом или имунодефицијентним стањем. Успркос пронађеним високим 
концентрацијама цистеинил леукотриена у респираторном секрету дојенчади 
с РСВ-бронхиолитисом, резултати контролиране студије показују да примје-
на монтелукаста, као антагонисте леукотриенских рецептора, тијеком акутне 
фазе бронхиолитиса није имала утјецаја на клинички тијек болести (5). 
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инхалације хиПертоничне отоПине натријУм хлорида

У задњих неколико година низ је клиничких покуса показао повољан учинак 
инхалација хипертоничне отопине NaCl. Учинак се темељи на осмотском при-
влачењу воде из субмукозе у подручје епитела слузнице дишног пута. Тиме се 
постиже боља хидрација епителног слоја и учинковитији рад трепетљики, што 
је главни чимбеник постизања доброг мукоцилијарног клиренса. Инхалацијска 
примјена хипертоничне 3-5% отопине NaCl показала се учинковитом у лијечењу 
акутног бронхиолитиса у амбулантих и у хоспитализираних болесника. Преглед-
ни рад у којем су анализом обухваћена четири контролирана двоструко слијепа 
рандомизирана истраживања на свеукупно 254 дојенчета показао је да инхали-
рање 3% отопине NaCl значајно скраћује дуљину хоспитализације и побољшава 
клинички исход, при чему нису забиљежене нуспојаве (6). 

закљУчак

За разлику од симптоматских мјера лијечења које и даље представљају 
темељ терапијског приступа бронхиолитису, учинковитост лијекова је кон-
троверзна. Смјернице за њихову примјену, поглавито оних које се односе на 
примјену бронходилататора и глукокортикоида, чест су предмет расправа у 
којима супротстављене стране у обрани својих ставова подједнако располажу 
добрим аргументима. Различити концепти схваћања и дефинирања бронхио-
литиса за посљедицу имају различите критерије при укључивању испитаника 
у контролиране клиничке покусе. Тако долази до преклапања двају или више 
бронхоопструктивних фенотипова дојенчади и мале дјеце који се сами по себи 
разликују по клиничком тијеку, одговору на примјењене лијекове и по својем 
дугорочном исходу.
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8.4. ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ ГОЈАЗНОСТИ И АСТМЕ У 
ДЕЧЈЕМ УЗРАСТУ

Снежана Живановић, Љиљана Шаранац
Клиника за дечје интерне болести, Клинички центар Ниш, Ниш
Медицински факултет, Универзитет у Нишу

Гојазност и астма у детињству представљају значајанe здравственe про-
блемe и њихова учесталост последњих деценија поприма епидемијске размере. 
Астма је хетерогени синдром који карактерише бронхијална хиперреактив-
ност, инфламација дисајних путева, епизоде кашља, визинга и недостатка даха 
који пролазе спонтано или на терапију бронходилататорима (1). У дечјем уз-
расту индекс телесне масе – ИТМ (кг/м2) већи од 97-ог перцентила за узраст и 
пол дефинише гојазност (2). И гојазност и астма су хронична стања која настају 
због комплексне интеракције генетских и фактора средине.

Гојазност је фактор ризика за настанак астме и утиче на тежину и контролу 
астме. Одговор на антиастматску терапију је измењен у гојазних особа. Везе из-
међу гојазности и астме нису у потпуности разјашњане и потенцијални меха-
низми проистичу из резултата епидемиолошких, експерименталних, генетских 
и имунолошких студија (3). 

Генетски утицаји. Специфични региони у хуманом геному који се по-
везују са фенотипом гојазности и астмом доказани су на хромозомима 5q, 
6п, и 11q. На хромозому 5q су гени за бета-2 адренергички рецептор и глу-
кокортикоидни рецептор. Полиморфизам гена за фактор некрозе тумора 
алфа-TNFα на хромозому 6p21.3 прати пораст ИТМ и повећана концентра-
ција TNFα је у директној вези са компликацијама астме. Хромозом 11q садр-
жи гене за тзв. некупловане протеине, UCP2 и UCP3, и ген за рецептор нис-
ког афинитета за имуноглобулин Е. На хромозому 12q су гени релевантни 
за астму (интерферон гама, азот оксид синтетаза, леукотриен 4) и гојазност 
(тип 1 фактор раста за инсулин, сигнални преносилац и активатор транскри-
пционог фактора 6 - STAT6) (4). 

Гојазност и плућна функција. У гојазних особа је смањена комплијанса 
респираторног система и дијаметар периферних дисајних путева. Смањена 
комплијанса респираторног система доводи до повећане потрошње кисеони-
ка и субјективног осећаја диспнеје. Укупна потрошња кисеоника и продукција 
угљендиоксида су код гојазних на вишем нивоу чак и при мировању, што је 
праћено порастом респираторне фреквенције. Класична екстрапулмонална 
рестриктивна физиологија прати гојазност и спирометријски се доказује ре-
дукцијом форсираног експираторног волумена у првој секунди (FEV1) и фор-
сираног виталног капацитета (FVC), док је однос FEV1/FVC очуван. Уобичајени 
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поремећај плућне функције код гојазних особа јесте смањење експираторног 
резервног волумена (ERV) и функционалног резидуалног капацитета (FRC), 
док је резидуални волумен (RV) очуван. Профил дистрибуције масног ткива 
показује независне ефекте на функцију вентилације. Параметри плућне функ-
ције, FVC, FEV1 и тотални плућни капацитет (TLC) су значајно нижи у особа 
са централном дистрибуцијом масног ткива (4).

Инфламациони механизми. Масно ткиво није само инертни депо триг-
лицерида, већ ендокрини орган који игра значајну улогу у физиолошким 
и патолошким процесима, укључујући имунски одговор, ангиогенезу, раст 
и диференцијацију, инфламацију, атеросклерозу, хипертензију, хомеостазу 
глукозе, регулацију апетита и настајање малигних обољења. Масно ткиво је 
орган осетљив на спољашње утицаје, као што су нутрициони статус, стрес, 
физичка активност, инфекција, траума. За узврат, адипоцити шаљу сигнале 
преко биоактивних медијатора - адипоцитокина, паракриним и ендокри-
ним путем и остварују утицаје на бројне органе. Гојазност је стање хрони-
чне инфламације ниског степена, док је централна карактеристика астме 
хронична инфламација дисајних путева. Гојазност проузрокује или погор-
шава астму активацијом различитих инфламационих путева. Иако гојаз-
ни астматичари имају неадекватну контролу астме, ипак њихови дисајни 
путеви не показују значајно повећање еозинофилне или неутрофилне ин-
фламације. Губитак тежине код гојазних особа са астмом, упркос значајном 
побољшању клиничких параметара астме, не мења целуларну инфламацију 
у дисајним путевима. Са порастом ИТМ, код гојазних астматичара је до-
казано повећање 8-изопростана и других маркера оксидативног стреса и у 
крви и у плућима. Исхрана са ниским нивоом антиоксиданаса и високим 
нивоом засићених масти активише урођени имунски одговор и погоршава 
астматску инфламацију. Гојазност повећава оксидативни стрес у дисајним 
путевима, док астма повећава системски оксидативни стрес, али синер-
гистичка реакција између њих није до сада доказана (5). Лептин и адипоне-
ктин, пореклом из адипоцита масног ткива, до сада су највише прочувани 
адипокини у вези са астмом.

Лептин негликозилисани мали протеин синтетисан у адипоцитима бе-
лог масног ткива а донекле и у другим ткивима, испољава проинфламациона 
својства. Лептин учествује у нормалном развоју и матурацији плућа и стиму-
лише синтезу сурфактанта. Улога лептина у плућној инфламацији није јасно 
дефинисана. Инфузија лептина повећава хипер-реактивност дисајних путева 
индуковану алергеном код мишева нормалне тежине. Претпоставља се да ле-
птин утиче на функцију маст ћелија, с обзиром на експресију лептина и њего-
вог рецептора на маст ћелијама (6). Концентрације лептина у циркулацији су 
у позитивној корелацији са процентом и укупном количином телесне масти 
и ИТМ. Нивои лептина су значајно виши код гојазних особа, независно од 
дистрибуције масног ткива. 
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Адипонектин испољава антиинфламациона својства. Концентрације ади-
понектина у циркулацији су у вези са метаболизмом липида и у негативној су 
корелацији са ИТМ, процентом телесне масти, концентрацијом инсулина наш-
те и триглицерида, док позитивно корелишу са ХДЛ холестеролом. Генетски 
полиморфизми су праћени хипоадипонектинемијом, инсулинском резистен-
цијом, дијабетесом и кардиоваскуларним обољењима. Адипонектин смањује 
алергијску инфламацију у дисајним путевима и бронхијалну хиперреактив-
ност. Ефекти адипонектина у плућима се остварују путем Т кадхерина, рецеп-
тора за адипонектин високе молекулске тежине. Ниво адипонектина је снижен 
у бронхоалвеоларном лавату у Т кадхерин дефицијентних мишева, док нивои у 
серуму остају повишени (3,4,7). 

Бројне студије код људи у којима је испитивана веза између лептина и 
адипонектина и астме дале су неконзистентне резултате. Већи број студија 
показује позитивну везу између лептина и ризика за астму и негативну из-
међу адипонектина у серуму и ризика за астму. Асоцијација адипокини-
астма зависи од пола и узраста и доказана је за адипонектин код дечака пре 
пубертета, девојчица у перипубертету и пременопаузних жена. У терминске 
новорођенчади атопичних мајки, нижи нивои адипонектина се повезују са 
смањеном инциденцијом астме и визинга у прве две године живота. Показа-
но је такође да адипонектин у деце са астмом негативно корелише са брон-
хоконстрикцијом при напору. Супротно овим студијама, на мишјем моделу 
астме ови односи су бидирекционе природе: адипокини утичу на бронхијал-
ну хиперреактивност индуковану алергеном, док астма (изазвана алергеном) 
утиче на продукцију цитокина. У нашој студијској групи гојазних астмати-
чара просечне концентрације лептина и адипонектина у серуму су веће у по-
ређењу са децом нормалне исхрањености која болују од астме (8). Каква је 
прецизна улога и механизам дејства адипокина у астми остаје и даље привла-
чан циљ истраживања.

астма и гојазност: нови фенотиП

Бројни радови из литературе сугеришу да се астма код гојазних разликује 
од астме код негојазних особа (табела 1). Због бројних разлика оправдано, 
је поред већ постојећих фенотипова астме, увођење једног новог фенотипа - 
„астма гојазних“ (9). 
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табела 1. Класични алергијски фенотип астме и фенотип астме код гојазних

Карактеристике Општи алергијски фенотип Фенотип код гојазних

Тежина Варијабилна
Варијабилна. Повећање 
симптома, смањен квалитет 
живота

Почетак Рани почетак, пре 6. године
Варијабилан почетак, може 
током целог детињства

Атопија Веома честа  Није уобичајена

Инфламација у дисајним 
путевима

Еозинофилни, повишен азот 
оксид у издахнутом ваздуху

Потребно је више студија, 
мешовит или доминира 
неутрофилна компонента/ 
снижен азот оксид у 
издахнутом ваздуху

Плућна функција
Епизодна опструкција 
дисајних путева, 
варијабилно ремоделовање

Нормалан ФВЦ, варијабилна 
редукција ФЕВ1/ФВЦ, 
ремоделовање-непознато

Бронходилататорни одговор Веома чест
Често, незнатно смањен у 
поређењу са мршавим

Бронхопровокација/БХР Типично присутан
Често присутан, може бити 
редукована у поређењу са 
мршавима

Перцепција опструкције 
дисајних путева

-
Израженија код деце, 
редукована код одраслих

Одговор на терапију Стероид-резистенција ретка
Стероидна резистенција 
честа, од користи 
антилеукотријенски лекови

Коморбидитети
Алергијски ринитис, екцем, 
синузитис, анксиозност, ГЕР

Хиперинсулинемија, 
повишени триглицериди, 
ЛДЛ, анксиозност/депресија, 
ГЕР

Препоруке НАЕПП/ ГИНА препоруке
НАЕПП/ ГИНА препоруке, 
губитак телесне тежине 
побољшава контролу астме

Друга разматрања -

Укључење дијететичара, 
евалуација уноса витамина 
Д и суфицијентост статуса, 
унос масти
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закљУчак

Астма гојазних представља јединствен нови фенотип астме који се карак-
терише чешћим коришћењем здравствених услуга, тежом формом болести, 
смањеном контролом астме и смањеним одговором на глукокортикоиде. Бу-
дућа истраживања би требало да се фокусирају на инфламационе, имунолошке, 
генетске и механичке механизме код гојазних астматичара. Боље разумевање 
ових механизама омогућиће развој нових терапијских стратегија у лечењу аст-
ме код гојазне деце и одраслих особа.
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9.1. ДИСЛИПОПРОТЕИНЕМИЈЕ И ПРЕВЕНЦИЈА 
АТЕРОСКЛЕРОЗЕ У ДЈЕЦЕ

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

атеросклероза се убраја у скупину превентибилних болести јер је веома 
често обољење, јавно здравствени је проблем, а болест и посљедице се могу 
спријечити. Недвојбено је да је повишена разина серумских липида основни 
чимбеник за развој атеросклерозе. Због тога је за превенцију атеросклерозе ва-
жан предувјет рано дијагностицирање атерогених дислипопротеинемија 

Клиничке манифестације атеросклерозе се јављају у одраслој доби, али 
треба имати на уму да је атеросклероза процес који почиње у дјечјој доби те 
је могуће рано утјецати на развој обољења. Тијеком појединих истраживања 
су уочене почетне атеросклерозне промјене у феталном раздобљу, а ране ате-
росклерозне промјене се описују у аорти фетуса мајке обољеле од хиперколес-
теролемије (1). Око треће године живота се могу примјетити масне пруге у аб-
доминалној аорти, а у доби од десет година масне пруге коронарних артерија 
које могу поступно прогредирати тијеком живота у случају даљњег оптерећења 
чимбеницима ризика за атеросклерозу (2). 

Масне пруге и почетни атероми се могу повући прије него што постану 
фиброзни. Узнапредовале атеросклерозне промјене се не развијају до одрасле 
доби (2). Према томе, у дјеце можемо не само превенирати даљњи развој ате-
росклерозе него и лијечити почетне патоморфолошке промјене. 

Најзначајнији чимбеници ризика за развој атеросклерозе су: дислипопро-
теинемија, хиперхомоцистеинемија, хипертензија, претилост, дијабетес и пу-
шење. На све наведене факторе могуће је превентивно дјеловати. 

дислиПоПротеинемије

Рано откривање дислипопротеинемија је један од најважнијих момената за 
успјешну превенцију развоја атеросклерозе. Учинковита провјера атерогених 
хиперлипидемија у популацији је једино могућа провођењем скрининга пови-
шеног колестерола.

Повишене концентрације липида у плазми могу бити посљедица прекомјер-
не и неадекватне прехране или поремећаја метаболизма липида.

Прехрана. Три чимбеника из хране могу повећати разину атерогених фрак-
ција липопротеина: повећани унос колестерола, засићених масних киселина те 
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превелики унос енергетски богате хране. Сва три наведена чимбеника су ка-
рактеристично обиљежје прехране већег дијела сувременог развијеног свијета. 
Осим што мијења разину одређених липида у плазми, неадекватна прехрана 
може изазвати повећање крвног тлака, поспјешити тромбогенезу, резистент-
ност према инсулину, те изазвати настанак метаболичког синдрома (хиперин-
сулинемије, хипертриглицеридемије, претилост андроидног типа, хипертен-
зије, оштећење толеранције глукозе и инсулин неовисни дијабетес) (3). Већина 
наведених посљедица непримјерене прехране су додатни ризични чимбеници 
који поспјешују развој атеросклерозе. 

Због повећаног уноса колестерола и засићених масних киселина смањена је ак-
тивност LDL рецептора, те је повећана продукција VLDL честица. Узрок смањења 
HDL, који је атеропротективан, може бити инверзан омјер између разине VLDL 
и HDL или повећана разградња HDL честица у самом масном ткиву (4). Високо 
угљикохидратна прехрана стимулира синтезу VLDL у јетри те повећава њихову 
концентрацију у плазми, а истовремено снижава концентрације HDL (4). Треба 
имати на уму да претилост може бити дијелом и генетски увјетована (5).

Истраживања су показала да утјецај уља или масти на концентрацију LDL 
и HDL овиси о постотку садржаја појединих масних киселина. Засићене масне 
киселине (лауринска, миристинска и палмитинска), као и транс масне кисели-
не, утјечу на повишене разине колестерола у серуму тако да смањују активност 
LDL рецептора те се успорава одстрањивање LDL честица те снизују атеропро-
тективни HDL (4). 

Једноструко незасићене масне киселине се налазе у биљним и животињским 
изворима масноћа. Имају протективни учинак за развој коронарне болести 
срца и инсулин неовисног дијабетеса. Најзначајнији представник ове скупине 
је олеинска киселина. Олеинском киселином су богата биљна уља: маслиново, 
сунцокретово, сојино и уље репице. Олеинска киселина смањује разину колес-
терола тако да повећава синтезу LDL рецептора. Не утјече на разину HDL. 

Најпознатији представници вишеструко незасићених масних киселина су 
омега-6 и омега-3 незасићене масне киселине. Имају протуатеросклерозне и 
кардиопротективне учинке те на различите начине слојевито утјечу на садр-
жај серумских липида и липопротеина. Међутим, могу снижавати HDL осо-
бито ако се употребљавају у количини већој од 10% укупног уноса енергије Од 
омега-6 незасићених масних киселина најзаступљенија је линоленска киселина 
којом је богато уље сунцокрета, соје и кукуруза. Омега-3 незасићене масне ки-
селине су еикозапентаенска (ЕРА) и докосахесаенска (DHA). Налазе се у уљу и 
месу риба, љускара и сисаваца у мору (3). Треба бити опрезан, особито у дјеце, 
при употреби суплемента из рибљих уља између осталог и због могућности 
интоксикације витаминима А и Д. Боље је конзумирање рибе која садржи оме-
га-3 незасићене масне киселина ( ситна плава риба, туна) једном тједно. Оне 
су првенствено средство, за смањење повишених триглицерида, у мањој мјери 
утјечу на колестеролске липопротеине, понекад и негативно, али зато имају 
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друга антиатерогена, антихипертензивна и антиритмијска својства те су при-
кладнији за употребу у одраслих.

Улога антиоксиданса у превенцији развоја атеросклерозе је у спријечавању 
оксидације LDL честица што представља основу атеросклерозних збивања у 
стијенци артерије. Витамини Е, Ц, бетакаротен и флавоноиди имају антиокси-
дантна својства која могу дјеловати антиатерогено. Особито је значајно дјело-
вање витамина Е (3). 

Прехрана воћем и поврћем, који су главни извори антиоксиданса, а биљним 
влакнима у танком цријеву омета реапсорпцију жучних киселина, па тако смањују 
концентрацију серумских липопротеина и колестерола, и поред тога има повољан 
учинак на сустав згрушавања крви на чему се темељи њихов антиатерогени учинак.

Поремећаји метаболизма липида могу бити примарни и секундарни. Насље-
дне, генске болести су узрок примарног поремећаја метаболизма липопроте-
ина. Могу се раздијелити на хиперколестеролемије, хипертриглицеридемије 
и мијешане хиперлипидемије те остале генски узроковане дислипидемије. Од 
на сље дњих болести поремећаја метаболизма липопротеина на развој атерос-
клерозе особито утјечу обитељска хиперколестеролемија, обитељски функци-
онални недостатак аполипопротеина Б, полигенска хиперколестеролемија, 
обитељска дисбеталипопротеинемија, обитељска мијешана хиперлипидемија 
и хипоалфалипопротеинемија.

Трећина болесника с раним инфарктом миокарда ( прије 50 година у мушка-
раца и прије 60 година у жена) има хиперлипоротеинемију, а половица од њих 
има неку прирођену дислипопротеинемију (6). 

Секундарни поремећаји метаболизма липопротеина прате многе болести. 
Веома су чести уз шећерну болест, нефротски синдром, гликогенозу тип I и III, 
колестазу и хипотиреозу. Повишење LDL се описује уз бактеријске, паразитар-
не и вирусне инфекције (7). Истраживања показују да су акутне инфекције у 
дјеце удружене не само с повишењем оксидираног LDL него и снижењем HDL 
те могу бити праћене задебљањем каротидних артерија. То је израженије у оних 
који нису били лијечени антибиотицима (8). Дјеца која су пребољела Каваса-
кијеву болест имају промјењен профил липида у серуму и повећану крутост 
артерија што доприноси развоју атеросклерозе (8). 

Скрининг колестерола. Провођењем скрининга за колестерол утврђују се 
разине атерогених липопротеина у серуму (укупни колестерол, LDL колесте-
рол и HDL колестерол ). Дијагностицирају се дислипопротеинемије без обзира 
да ли су посљедица прекомјерне и неадекватне прехране, примарних или се-
кундарних поремећаја метаболизма липида (9). 

Селективни скрининг колестерола се проводи у дјеце старије од двије го-
дине у којих анамнестички постоји обитељско оптерећење за могућу дисли-
попротеинемију. Скрининг се треба проводити мјерењем липидног профила у 
серуму. Под липидним профилом се подразумијева мјерење укупног колесте-
рола, HDL колестерола и триглицерида те израчунавање LDL колестерола. 
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Бројни радови су показали да је селекционирање популације за провођење 
скрининга колестерола на основу позитивне обитељске анамнезе непоуздано 
те да више од половине дјеце с хиперколестеролемијом не буду обухваћени 
скринингом ( 5). 

Поузданост скрининга колестерола је значајно већа када се у популацији 
проводи универзални скрининг липидног профила (10). Скрининг би се могао 
провести било када након друге године живота, а вјеројатно је најзгодније да то 
буде у предшколском раздобљу, затим у доби од 10 година, те у адолесценцији 
те се евентуално затим понавља сваких 5 година ако су налази уредни. Универ-
зални скрининг колестерола проведен у дјечјој популацији открива и обитељи 
које су ризичне за коронарне болести те је потребно њихове старије чланове 
обрадити и евентуално лијечити од коронарне болести. Смртност дједова у 
обитељима с дјецом која имају повишен колестерол је два и по пута већа (10). 

Лијечење хиперколестеролемије се проводи пажљиво титрираном дијетал-
ном прехраном у дјеце старије од двије године. Потребно је стриктно водити 
рачуна о тјелесној маси дјетета, инсистирати на повећаној тјелесној актив-
ности, контролирати редовито крвни тлак те избјегавати додатне чимбенике 
ризика за развој атеросклерозе. У терапији се примјењују и лијекови зависно 
о ступњу хиперколестеролемије и резултатима других проведених дијететских 
мјера и животних навика. Користе се ионски измјењивачи и статини, с варија-
билним успјехом, обично у доби изнад десет година. 

закљУчак

Клиничке манифестације атеросклерозе се јављају у одраслих, када су 
многе промјене на крвним жилама иреверзибилне. Да би превенција развоја 
атеросклерозе била успјешна потребно ју је почети проводити у дјечјој доби. 
Узевши у обзир различите ризичне чимбенике за развој атеросклерозе можемо 
закључити да се стратегија превенције у основи састоји у борби против пре-
комјерне тјелесне масе, пушења, провођењу универзалног скрининга за укуп-
ни, LDL и HDL колестерол, промјеном прехрамбених и животних навика, с 
посебним нагласком на примјереној тјелесној активности, те едукацији лијеч-
ника, просвјетних дјелатника, родитеља и дјеце.
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9.2. ТРАНСПЛАНТАЦИЈА СРЦА КОД ДЕЦЕ

ида јовановић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Трансплантација срца представља једини вид лечења пацијената у терми-
налном стадијуму срчане инсуфицијенције када су исцрпљене све друге те-
рапијске могућности (1). Прва трансплантација срца код деце је изведена још 
1967. године, али је тек са развојем имуносупресивне терапије доживела прави 
напредак. Временом је дошло до значајног повећања преживљавања, смањења 
посттрансплантационих компликација и побољшања квалитета живота деце 
којима је трансплантирано срце. Нажалост, велики проблем представља огро-
мна несразмера између доступности органа и потребе за новим срцем, због 
чега сваки потенцијални кандидат за трансплантацију срца мора да прође 
строгу селекцију како би био стављен на листу чекања (2,3).

Према подацима Међународног удружења за трансплантацију срца и плућа 
(ISHLT –International Society for Heart and Lung Transplantation) годишње се у 
свету изведе преко 500 трансплантација срца код деце (4). Последњих година 
је присутна тенденција да се највећи број тих операција изводи у великим цен-
трима који раде 10 и више трансплантација срца годишње.

Најчешће индикације за трансплантацију срца код одојчади су конгенитал-
не срчане мане (56%), а потом следе кардиомиопатије (40%). Насупрот томе, 
код деце старије од 10 година кардиомиопатије предоминирају (63%). Потен-
цијални кандидати за трансплантацију срца су деца у стадијуму C и D срчане 
инсуфицијенције. У стадијуму C срчане инсуфицијенције се налазе пацијенти 
са поремећеном морфологијом и/или функцијом срца који имају или су имали 
симптоме срчане инсуфицијенције, док се у стадијуму D (терминалном стадију-
му) налазе пацијенти којима је неопходна континуирана инфузија инотропних 
лекова, механичка вентилација и/или механичка циркулаторна потпора (4-6).

Сви пацијенти којима је потребна трансплантација срца морају да прођу 
темељну евалуацију како би се искључила сва стања и болести која могу пред-
стављати апсолутне и релативне контраиндикације за трансплантацију срца 
(Табела 1) и откриле евентуалне абнормалности које захтевају посебне при-
преме за трансплантацију срца. Првенствено је неопходно детаљно исптивање 
анатомије кардиоваскуларног система и хемодинамике. Пре свега је важно 
проценити плућну васкуларну резистенцију и описати честе придружене ано-
малије као што су аномална системска и плућна венска дренажа, плућне ар-
теријске фистуле и малформације, аорто-пулмоналне колатерале итд. Такође 
треба утврдити постојање хроничних некардијалних болести (укључујући и 
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присуство инфекција) и обим оштећења других органских система. Важна су и 
имунолошка испитивања – сензитизација на хумане леукоцитарне антигене и 
присуство специфичних антитела на хумане леукоцитарне антигене. На крају 
се обавља психо-социјална евалуација пацијената и њихових породица како би 
се искључили когнитивни и психолошки поремећаји (1,2,5,7).

табели 1. Апсолутне и релативне контраиндикације за трансплантацију срца 
код деце.

Апсолутне контраиндикације Релативне контраиндикације
Хронична системска инфекција, укључујући 
и ендокардитис

Хронична екстракардијална инфекција

Активни пептички улкус

Злоупотреба алкохола и других дрога

Иреверзибилно секундарно оштећење 
органа, сем ако се разматра комбинована 
трансплантација

Психијатријске болести које могу 
узроковати лошу комплијансу болесника/ 
трајно лоша комплијанса болесника 

Тешко обољење периферних и 
церебралних крвних судова

Малигнитет

Друга животно угрожавајућа стања и 
болести које доводе до смртног исхода у 
року од пет година 

HIV инфекција

Хепатитис В/С

Акутна плућна емболија (унутар 3 месеца)

Гојазност BMI>30 кг/m 2

HOBP са FEV1<50% предвиђеног

Плућна васкуларна резистенција већа од 4 
Wood-овe јединицe/m2 

Tранспулмонарни градијент притиска већи 
од 12 mmHg

Хронична бубрежна инсуфицијенција са 
GFR<50 ml/мин, сем ако је изводљива и 
трансплантација бубрега

Diabetes mellitus са оштећењем циљних 
органа

Хиперхолестеролемија или други 
поремећај метаболизма масти који не 
реагује на терапију

Тешка остеопороза (BMD више од 2SD испод 
предвиђене за узраст)

Амилоидоза

Пушење

Преживљавање након трансплантације срца у највећој мери зависи од уз-
раста пацијента у време трансплантације, периода када је рађена транспланта-
ција и од основне болести. Што је дете млађе у време трансплантације, прог-
ноза је боља: средње преживљавање износи 19,2 године за одојчад, 15,6 година 
за малу децу и 11,9 година за адолесценте. За оне који су пребродили прву го-
дину након трансплантације, средње преживљавање износи преко 20 година за 
одојчад, 19,2 године за децу узраста од 1 до 10 година и 15,9 година за старију 
децу. Временом се побољшало преживљавање пацијената након транспланта-
ције срца. Средње преживљавање пацијената којима је трансплантирано срце 
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у периоду од 1982. то 1989. године износило је 9,1 годину, а већ током следеће 
деценије 13,9 година. Дијагноза коју пацијент има пре трансплантације такође 
утиче на преживљавање. Показало се да одојчад којима је срце трансплантира-
но због кардиомиопатије имају за 12% веће преживљавање након 10 година у 
поређењу са вршњацима којима је трансплантирано срце због урођене срчане 
мане, и то на рачун смањења раног морталитета. Сличан тренд је присутан и 
код мале деце, али није доказан и код деце узраста 11 до 17 година. 

Морталитет је највећи током прве године од трансплантације и на њега у 
највећој мери утичу инсуфицијенција графта (28%), а често се јављају и мул-
тиорганско попуштање (16%), инфекције (14%) и одбацивање графта (14%). 
Смртност због акутног одбацивања графта и инфекција (сем CMV инфекци-
је) константно опада након треће године, али, очекивано, долази до пораста 
смртности због васкулопатије алографта и инсуфицијенције графта који су од-
говорни за преко 50% свих смртних исхода 3 и више година након трансплан-
тације срца (4).

У току протеклих деценија, трансплантација срца је од скромних почетака 
постала успешан вид лечења деце у терминалном стадијуму срчане инсуфи-
цијенције. Међутим, потребна су даља истраживања у правцу развоја меха-
ничке потпоре срца за педијатријску популацију, мање токсичних имуносупре-
сивних лекова, неинвазивних метода за дијагнозу одбацивања графта и пре-
венције васкулопатије графта како би се повећало преживљавање и квалитет 
живота ових пацијената (8).
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9.3. НЕОНАТАЛНА ИНТЕРВЕНТНА КАРДИОЛОГИЈА

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

Увод

Брз развој метода интервентне кардиологије довео је, последњих двадесе-
так година, и до њихове широке примене код новорођенчади са разноликим 
срчаним манама. Интервентним кардилошким процедурама данас се лече но-
ворођенчад са критичном стенозом или мембранозном атрезијом плућне ар-
терије, коарктацијом аорте, валвуларном стенозом аорте, патолошким екстра-
кардијалним артерио-венским комуникацијама, итд. Успешно се обезбеђује 
проходност отвореног артеријског канала (ДАП) код дуктус зависне системске 
или плућне циркулације; омогућује се, тамо где је то неопходно, адекватно ме-
шање крви на преткоморском нивоу.

Балон-атриосеПтостомија

Балон-атриосептостомија је најстарија интервентна кардиолошка про-
цедура уведена у клиничку праксу од стране Рашкинда и Милера још 1966. 
са код новорођенчета са транспозицијом главних артерија срца. Циљ ин-
тервенције био је побољшање мешања артеријске и венске крви на претко-
морском нивоу. Осим код транспозиције, користи се и код новорођенчади 
са синдромом хипоплазије левог срца и рестриктивним отвором међупре-
ткоморске преграде (АСД) да би се извршила декомпресија хипертензивне 
леве преткоморе односно код трикуспидне атрезије, атрезије плућне арте-
рије без дефекта међукоморске преграде (ВСД) и тоталног аномалног ули-
вања плућних вена са рестикривним АСД-ом ради декомпресије хипертен-
зивне десне преткоморе. Интервенција је данас у нашој земљи рутинска и 
најчешће се спроводи под контролом ултразвука у одељењима неонаталне 
интензивне неге (1). 
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критична стеноза/мемБранозна атрезија 
ПлУћне артерије Без всд-а

Премда технички знатно сложенија него у старијем узрасту, балон дилата-
ција (БД) критичне валвуларне стенозе плућне артерије (ПА) код новорођенета 
посебно је корисна због тога што класична хирургија код оваквих пацијената и 
даље носи значајан ризик по смртни исход. Индикације за интервенцију су сис-
темски или супрасистемски притисак у десној комори, присуство централне 
цијанозе и дуктус зависна плућна циркулација. Интервенција је технички вео-
ма захтевна са великим распоном жица, катетера и балона пречника 2-12 мм. У 
Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ се 
рутински ради од 1993. У случају мембранозне атрезије ПА, мембрана се прво 
пробије тврдим крајем обичне или ласерском/радиофреквентном жицом и тек 
онда се проширује прогресивно већим балонима. Интервенцију треба радити 
само када је десна комора прихватљиво развијена (дво- или трипартитна са Z 
скором већим од -2 до -2,5). Након интервенције је често током 7-14 дана не-
опхдно простангландинима одржавати дуктус отвореним. Контриндикована 
је код хипопластичне, хипертензивне десне коморе од које зависи коронарна 
циркулација (2,3). 

коарктација аорте

Балон дилатација нативне коарктације аорте данас се, због високог процен-
та рекоаркатација који је у распону од 70-90%, користи само као палијативна 
процедура ограниченог ефекта (мост ка дефинитивном хируршком збриња-
вању) код витално угрожене новорођенди мале телесне масе, са тешким при-
друженим манама, срчаном декомпензацијом, ацидобазним или електролит-
ним поремећајима а која не могу, због пре-интервентног стања, да се подвргну 
класичној хируршкој корекцији. Интервенција је брза, технички једноставна, 
са минималним ризиком по смртни исход. Учесталост тромбозе феморалне 
артерије, као најважније компликације, минијатуризацијом балона и система 
за њихово увођење у феморалну артерију, значајно је смањена. Елективна хи-
руршка корекција рекоарктације се, према нашем искуству, ради у просеку 100 
дана након иницијалне балон дилатације, код одојчади у веома добром пре-ин-
тервентном стању, без знакова срчане декомпензације и са телесном масом 2,5 
кг већом него на рођењу (4,5).
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аортна стеноза

Балон дилатација валвуларне стенозе аорте постала је, последњих година, 
метода избора у решавању ове мане у већини светских центара. Бројне студије, 
наиме, показале су да су резултати хируршког и транскатетерског решавања 
ове мане практично идентични с тим што су ризици код балон дилатације зна-
чајно мањи него при хируршкој интервенцији. Индикикације за интервенцију 
код новорођенчета су свака аортна стеноза код које постоји дуктус-зависна 
системска циркулација без обзира на измерени градијент притисака између 
леве коморе и аорте. Интервенција је технички сложена а најважније компли-
кације су срчани застој, малигне аритмије, аортна инсуфицијенција (перфо-
рација кусписа) и тромбоза феморалне артерије. Удаљени резултати су неш-
то лошији него када се балон-дилатација ради у старијем узрасту и око 50% 
новорођенчади након 5г захтева реинтервенцију. У Институту за здравствену 
заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ се ради од 1991. а последњих 
10 година је метода избора у решавању ове мане (2,3). 

ПлУћне артерио-венске (ав) фистУле и анеУризматска 
малформација галенове вене (амвг)

Како плућне АВ фистуле тако и АМВГ у новодођеначком узрасту могу бити 
узрок значајног екстракардијалног шанта са израженим симпомима и знацима 
како конгестивне срчане (СИ) тако и плућне инсуфицијенције. Код плућних АВ 
фистула абератни доводни крвни суд полази обично из десцендентне торакал-
не ( абдоминалне ) аорте и, након што направи васкуларно „клубе“ у плућима 
( и понекад у јетри) спаја се са плућним венама. И код плућних АВ фистула и 
код АМВГ транскатетерски се затвара доводни крвни суд. У примени су разне 
спирале (coils) или васкуларни чепови (vasсular plugs) који се код АМВГ може 
имплантирати директно а након што неурохирург отвори задњи зид лобањске 
јаме. Резултати транскатетерског затварања плућних АВ фистула су веома до-
бри са готово тренутним губитком симптома и знакова конгестивне инсуфи-
цијенције срца док је лечење АМВГ још увек експериментално (2,3,6).

дУктУс-зависна циркУлација

Стентовање дуктуса (ДАП) код новорођенчета са дуктус зависном плућ-
ном или системском циркуларијом у примени је тек последњих десетак година. 
Интервенција је, технички, посебно код дуктус-зависне плућне циркулације, 
веома сложена. Индикације за примену су критична стенозе плућне артерије 
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или дуктус зависна атрезија плућне артерије. Предуслов за интервенцију је ре-
лативно прав и кратак ДАП. У примени су коронарни стентови пречника 3,5-4 
мм. Ова интервенција представља замену за хируршку имплантацију модифи-
кованог Блелок Таусиговог (БТ) шанта чија уградња и данас скопчана са ри-
зиком по смртни исхог од 10-15%. Ипак, стентовање дуктуса нема тако трајан 
ефекат као уградња модификованог БТ шанта и око 50% новорођенчади након 
6-12 месеци захтева реинтервенцију. Због тога се стентовање дуктуса код дук-
тус-зависне плућне циркулације примењује само као краткотрајна палијативна 
мера и то само онда када је отворени дуктус додатни извор снабдевања плућа 
крвљу. У случајевима када би евентуално стенотвани ДАП био једини извор 
снабдеваља плућа крвљу предност и даље има хируршка уградња БТ шанта. 

У центрима са незадовољавајућим хируршким резултатима последњих го-
дина у све већој мери се користи тзв. хибиридни приступ у лечењу новорођен-
чади са синдромом хипоплазије левог срца (СХЛС). Ово подразумева стенто-
вање дуктуса ради одржавања отвореним системске циркулације и балон-ат-
риосептостомију ради бољег интракардијалног мешања крви. Обе процедуре 
се раде у кататеризационој сали. Пре или непосредно након тога хирург у опе-
рационој сали подвезује обе гране плућне артерије са циљем да се приближе 
физиолошком притисак и проток крви кроз плућну циркулацију. Због тога што 
процедура комбинује рад хирурга и интервентног кардиолога добила је назив 
хибридна. Резултати лечења новорођенчади са СХЛС оваквим приступом су у 
појединим центрима веома добри и 5-годишње преживљавање је > 80% (3,7).

БУдУћност

Последњих 2-3 године интентивно се раде експериментални покушаји 
транскатетерског затварања хемодинамски значајног ДАП-а код прематуруса 
и терминске новорођенчади телесне масе испод 2 кг. Ова подгрупа пацијената 
је обично на механичкој вентилацији и интервенција се ради крај болесничке 
постеље. Важно је истаћи да је у највећем броју центара у свету метода избора 
за лечење ових пацијената хируршка лигатура ДАП-а. Балон дилатација и/или 
стентовање излазног тракта десне коморе код новорођенчади са Т. Фало, кри-
зама цијанозе, и потребом за терапијом простангландинима такође се експери-
ментално ради у све већем броју центара. Најзад, поједини центри започели су 
програм первентрикуларног (хибридног) затварања хемодинамски значајног 
мишићног ВСД-а код новорођенади са тм < 3 кг. 
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9.4. КОНТИНУИРАНИ СРЧАНИ ШУМОВИ 
НЕОБИЧНЕ ЕТИОЛОГИЈЕ

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

Аускултација срца представља основни корак у препознавању и дијагно-
стици кардијалних обољења. Шумови срца, иницирани турбулентним прото-
ком у кардиоваскуларним структурама, регистровани у дечјем узрасту су један 
од најчешћих разлога упућивања дечјем кардиологу због сумње на постојање 
урођених срчаних мана (1,2). 

Према времену јављања у току срчаног циклуса шумови се деле на систолне, 
дијастолне и континуиране. Док се систолни и дијастолни шумови могу фор-
мирати унутар срчаних структура, континуирани шумови се могу формирати 
једино екстракардијално у крвним судовима где постоји континуирани проток. 
Унутар срчаних шупљина и на кардијалним залисцима се не могу формирати 
континуирани шумови јер у току срчаног циклуса између систоле и дијастоле 
постоје краткотрајне изоволуметријске паузе (релаксациона и контракциона) 
током којих нема протока у миокарду. 

Континуирани шумови по дефиницији почињу у систоли и настављају 
се без прекидања кроз други тон и дијастолу. Стварају се због непрестаног 
мешања крви између циркулације са високим и циркулације са ниским при-
тиском (постоји стална разлика притисака у систоли и дијастоли између 
циркулација) или евентуално на значајним убрзањима протока унутар ар-
теријских и венских крвних судова (3). Једини телесни крвоток са високим 
вредностима крвног притиска је артеријска циркулација, док су циркулације 
са нижим притиском пулмонална и венска циркулација. Због тога постојање 
једино патолошких васкуларних комуникација између артеријске и пулмо-
налне циркулације или артеријске и венске циркулације може произвести 
континуирани шум. На тај начин патофизиолошки континуирани шумови се 
могу поделити у 4 основне групе: 

Артерио-пулмоналне комуникације1. 
Ductus arteriosus persistens -
Аорто-пулмонални прозор -
Аорто-пулмоналне колатерале -
Аберантна артерија у пулмоналној секвестрацији -
Бронхијална циркулација -
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Артерио-венске васкуларне комуникације2. 
Системске артериовенске фистуле (урођене, стечене, јатрогене...) -
Пулмоналне артерио-венске фистуле -
Коронарне фистуле -
Руптура анеуризме синуса Валсалве у десне срчане структуре -

Стенотични артеријски проток 3. 
Стеноза системских артерија -
Периферне стенозе плућне артерије -
Мамаријално дување (mammary souffle) -

Убрзани венски проток4. 
Шум венског брујања (venous hum) -
Хемангиоми -

Најчешће се континуирани шумови региструју у прекордијуму, али се могу, 
за разлику од систолног и дијастолног шума, чути у свим деловима тела (на 
пример артерио-венске фистуле). Зависно од локализације, интензитета и ка-
рактера континуирани шумови се могу диференцијално дијагностички поде-
лити на физиолошке и патолошке. Једини физиолошки, аноргански контину-
ирани шумови су шум венског брујања и мамаријално дување док су остали 
последица постојања васкуларних аномалија (4). 

Осим дуктус артериосуса перзистенса, који је релативно честа урођена ср-
чана мана, сви остали узроци континуираног шума су ретки и генерално нео-
бичне локализације. 

Сви патолошки континуирани шумови имају потенцијалне патофизио-
лошке последице по кардиоваскуларни систем (волумно оптерећење левог 
срца, срчану инсуфицијенцију, анеуризме, дисекције или руптуре крвних судо-
ва, дисталне исхемије), али могу произвести и екстраваскуларне компликације 
(хемоптизије, инфективни ендокардитис, сепса, неуропатије, некрозу коже, 
органска оштећења) (5). Пулмоналне артерио-венске малформације, уколико 
се правовремено не затворе имаће за последицу у око 50% случајева живот-
но угрожавајуће компликације (6). Поред транзиторног исхемичног атака и 
можданог удара због парадоксалне емболизације, могућа је и руптура анеури-
зматске вреће са фаталним хемоптизијама и пнеумотораксом. Због наведених 
потенцијално озбиљних компликација све хемодинамски значајне узроке кон-
тинуираних шумова треба кориговати. 

Најпоузданија неинвазивна метода у дијагностици васкуларних аномалија 
су ултразвук са конвенционалним доплер техникама (Color, CW и PW Doppler) 
и МR ангиографија, али је ипак златни стандард у дијагностици селективна 
ангиографија са комплетним приказом васкуларне малформације.

Корекција васкуларних аномалија је могућа оперативним путем или 
интервентним транскатетерским процедурама. Технолошки прогрес у по-
следњих 10-ак година у областима интервентне кардиологије и радиологије 
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је у први план избацио транскатетерске емболизационе и дилатационе про-
цедуре у лечењу васкуларних аномалија. Минимална трауматичност, висока 
ефикасност, кратка хоспитализација и економичност су основне особености 
транскатетерских процедура у трајној корекцији васкуларних малформација. 
Актуелно, најчешће коришћени ендоваскуларни оклудери (затварачи) за ем-
болизацију васкуларних малформација су coil-и (спирале), vascular plug-ови, 
PDA Amplatzer-и и интракардијални затварачи за атријални и вентрикулар-
ни септални дефект (7,8,9).

Транскатетерско решавање васкуларних малформација у студији Van 
den Lindena (10) побољшава клиничке симптоме код 87% пацијената са 5-го-
дишњим одржавањем у око 50% пацијената. Међутим компликације су регис-
троване код 22% транскатетерских интервентних процедура. 

У студији Harikrishnan-а (11) комплетно затварање коронарних фистула је 
постигнуто код 100% пацијената у првих 24 часа без додатних реканализација 
након 3 године праћења. Озбиљне коронаране компликације је имало 16% па-
цијената током и непосредно после процедуре, али није било додатних ком-
пликација у току дуготрајног праћења. 

У студији Hill-а и сарадника (9) vascular plug се показао као ефикасан и 
сигуран емболизациони затварач код периферних васкуларних малформација. 
У 94% случајева је био потребан само један vascular plug за потпуну оклузију 
патолошких васкуларних комуникација, што га чини погоднијим у односу на 
coil-е (спирале) који захтевају обично имплантацију више комада. 

закљУчак

Континуирани шумови су релативно ретки, али су углавном патолошки и 
указују на постојање васкуларне малформације. Локализација, карактер и ин-
тензитет континуираног шума могу помоћи у диференцијалној дијагнози. Нај-
боље неинвазивне методе у дијагностици континуираних шумова су ултразвук 
са конвенционалним доплер техникама и МR ангиографија, али је ипак златни 
стандард у дијагностици селективна ангиографија са комплетним приказом 
васкуларне малформације. Након ангиографског приказа патолошких васку-
ларних структура обично се у хемодинамски значајним и погодним случаје-
вима истовремено приступа и транскатетерском ендоваскуларном затварању. 
Хируршке методе су алтернатива транскатетерској емболизацији због мање 
ефикасности и безбедности. 
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10.1. THE HIDDEN EPIDEMIC OF CHRONIC KIDNEY 
DISEASE IN CHILDHOOD

Craig B Langman1,2, Gal Finer1, Daniel Landau3

1Feinberg School of Medicine, Northwestern University
Kidney Diseases, The Ann and Robert H Lurie Children’s Hospital of Chicago, USA
2Developmental Biology, Lurie Children’s research Center, Northwestern 
University, Chicago, USA
3Soroka University Medical Center, Ben Gurion University of the Negev, Israel

IntroductIon

Chronic Kidney Disease (CKD) is a frankly morbid condition in adults, with 
increased cardiovascular disease, bone fractures, and premature death. Using 
data from recent NHANES-III analyses, nearly 15% of the adult population of the 
United States may have CKD. When classified by estimated glomerular filtration 
rate into five stages, the morbidity of untreated CKD increases dramatically with 
lower filtration rates and higher stages. Eventually, if adults with CKD survive, they 
require maintenance dialysis or kidney transplantation, as CKD appears to be a 
chronically progressive disorder without treatment. The present estimate is that 
over 600,000 adults are on maintenance dialysis, and over 100,000 are on waiting 
lists for a kidney allograft. Annual health care costs for all stages of CKD includ-
ing dialysis and transplantation range inthe $28 billion area, making it perhaps the 
most costly chronic disease in the United States. Rates of CKD in adults continue 
to increase as assessed by NHANES-III analyses. For example, in the youngest by 
age NHANES-III analyzed cohort, the 20-39 year old group, the prevalence of CKD 
has risen from 5.1 to 5.7% in only 15 years (1). To account for an ever-increasing 
prevalence of CKD, attention has turned to precursors of CKD, or in other words, 
medical conditions that predispose to its development over time. We posit in the 
current manuscript, that the under-detection of childhood chronic kidney disease 
is an important factor in the increased prevalence of CKD in the young adult. We 
posit further that non-traditional causes of CKD occur in childhood to account for 
this large increase in the young adult with CKD.
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How Is cKd staged for dIscussIon purposes? (2)

By convention, chronic kidney disease is defined as noted in Table 1 below.

Table 1. Definition of Chronic Kidney Disease: Criteria

1. Kidney Damage for > 3 months, as defined by structural or functional abnormalities of the 
kidney, with or without decreased GFR, manifest by either:
   - Pathologic Abnormalities
   - Markers of kidney damage, including abnormalities in the composition of the blood or 
urine, or abnormalities in imaging tests
2. GFR < 60 mL/min/1.73m2 for > 3 months, with or without kidney damage

Given that the processes that produce CKD may occur earlier than the decline 
in GFR to < 60 mL/min/1.73m2, staging has been proposed to allow a common 
discussion among diverse patient groupings, as noted in the Table 2 below.

Table 2. Definition and Stages of Chronic Kidney Disease(2)

a tradItIonal vIew of tHe epIdemIology of cHIldHood cKd

Estimates of the frequency of childhood CKD are substantially below those noted 
for the adult population, ranging around a small fraction of 1% (3). However, until 
recently, such estimates were based wholly on hospitalized children in tertiary care 
centers with more advanced stages and lower glomerular filtration rates of CKD. CKD 
in childhood is composed of populations of children with congenital anomalies of 
the kidney and urinary tract (CAKUT), which may account for over 50% of all iden-
tified cases. Primary glomerular diseases that are grouped clinically as causing the 
nephrotic syndrome of childhood are identified as another large fraction of childhood 
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CKD, perhaps accounting for 20%. A host of other diseases then may account for the 
remaining identified cases of childhood CKD and consist of many genetic tubulopa-
thies, auto-immune disorders, and a variety of other diseases. Given the low frequency 
of identified childhood CKD based on such series, and even with the lowered frequen-
cy of mortality in childhood CKD compared to adult CKD (based on maintenance 
dialysis data), survival of all such patients into young adulthood accounts for but a 
tiny fraction of CKD in the young adult population. For example, in Serbia, the first 
ten years of the Serbian Pediatric Registry for Chronic Kidney Disease (SPRECKID) 
found 336 children with CKD in a country with a population of 7.38 million people, 
with an average eGFR of 39, and with a 2.5 fold increase in those with CKD pre-
dialysis compared to those needing dialysis or transplantation (4). In Serbia, adjusted 
incidence and prevalence rates of ESRD in adults in 2008 were 179.9 and 599.06 per 
million of total population (p.m.t.p.), respectively, while in the same period, corre-
sponding numbers for children were 2.03 and 9.7 p.m.t.p., respectively. Thus, children 
are reported to represent only 1.6% of total population stage 5 CKD (end-stage kid-
ney disease, ESKD). Such data are quite consistent across many studies using similar 
methodologies to document pediatric CKD, as noted in Table 3, below. (4)

Table 3. Epidemiology of CRF in Serbia compared with other countriesa

What the nare the data that suggest that the reis under-detection of childhood 
CKD in sizable enough fraction that would contribute to the rise in the young adult 
CKD prevalence? Rather than looking at prevalence based on hospitalized children 
or from specialized nephrology clinics, it is preferable to discuss a true, population-
based assessment of disease burden. Thus, a recent series of publications based on a 
true population frequency in Turkey demonstrate that the prevalence of childhood 
CKD approaches 1%, a number in the same order of magnitude as that of the young-
er adult cohort inthe United States. (5). Recent data from Israel supports a similar 
population-based prevalence. Thus, it is clear that older data grossly underestimate 
childhood CKD prevalence.
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factors tHat may lead to IncreasIng awareness of tHe 
true prevalence of cHIldHood–›young adult cKd

We posit that the following areas of pediatric health contribute greatly to the 
burden of under-detected childhood CKD and contribute importantly to that in the 
young adult population around the world as well (see Table below). We will briefly 
discuss each of these areas and provide evidence for their importance to CKD in 
childhood.

Table 4. A Partial Listing of Factors Responsible for the True Burden of Pediatric CKD

Pre-natal programming due to sub-optimal maternal nutrition (Epigenetics)
Maternal obesity leading to vitamin D deficiency in the infant offspring
Survival of low-birth weight, and premature infants
Childhood obesity/metabolic syndrome
Survival from acute kidney injury in childhood

epIgenetIc programmIng.

Data demonstrate that whether looking at congenital, hereditary, or acquired 
kidney diseases in childhood populations, there is an enrichment found for the small 
for gestational age, and/or low birthweight infant. What might account for such find-
ing in which „fetal“ renal disease sensitizes the child to develop CKD? The answer 
lies largely in alterations in epigenetic programming within the fetal environment. 
Nephrogenesis occurs with a dramatic increase in the last trimester of gestation, and 
disruption leads to a reduced nephron mass. Figure 1 below demonstrates the long-
term, down-stream consequences of lowered nephron mass, eventuating in CKD and 
hypertension. (6) Further, a recent meta-analysis gave an odds-ratio of 1.73 [1.44-
2.08] for low birth weight and subsequent CKD. (7) Work based on di- and mono-
zygotic twin pairs supports this association too, and importantly, demonstrates the 
strength for its detection by albuminuria below that in the conventional diagnostic 
test strip.

Additional epigenetic factors and their effects to produce CKD are noted in Table 
5, below (8).
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Figure 1. The consequences of disruption of nephrogenesis by prematurity: the 
hyperfiltration hypothesis. (6)

Table 5. Epigenetic Factors in the Prevalence of CKD (8)
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maternal obesIty leadIng to vItamIn d 
defIcIency In tHe Infant offsprIng.

Recently, we have shown that despite equivalent maternal vitamin D levels, obese, 
non-diabetic mothers transfer less vitamin D, measured as cord blood 25-hydroxyvi-
tamin D, to their infants (9). The consequences of vitamin D deficiency include an 
up-regulation of the renin-angiotension system, predisposing to hypertension and re-
duced nephron mass additionally. We have shown that children with CKD, compared 
to a general pediatric population, have substantial levels of vitamin D deficiency that 
persist over a long time, lending further evidence for the epi-genetic programming of 
vitamin D in the production of childhood CKD (10).

cHIldHood obesIty/metabolIc syndrome.

Rates of childhood obesity have increased dramatically over the past few decades, 
andwith it, the occurrence of metabolic syndrome and its attendant insulin resistance. 
Recent data from NHANES-III (1999-2006), have highlighted the close relationship 
between increased rate of obesity and lowered kidney function among children 
and adolescents (1). Recently increasing BMI has associated with lower GFR. 
Hypertension is more frequent in obese children compared to lean children, but is 
frequently overlooked by health care providers as either a primary disease, or as a 
feature of CKD itself. Figure 2 lends biologic plausibility to the mechanisms whereby 
obesity is a major factor in childhood CKD (11). Not only is the kidney affected, 
but there is primary damage to the heart and vasculature, as noted by the pathways 
in Figure 3 (12), and as borne out by data in young adults with childhood obesity 
participating in the Bogolusa Heart Study (13).
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Figure 2. Biologic Plauability whereby Obesity Leads to CKD in Children and 
Young Adults (11)

Figure 3. Pathophysiology of Obesity for Heart Disease and Kidney Disease (12)
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survIval from acute KIdney Injury In cHIldHood.

By having standard definitions of acute kidney injury (AKI), it is now appreci-
ated that most causes of pediatric AKI occur from hypoxic-ischemic or nephrotoxic 
insults, rather than from primary kidney diseases. Recent improvements in the pe-
diatric ICU and pediatric therapeutics in general have allowed such children to live. 
Data are emerging that such patients have an undue, and under-recognized burden of 
CKD (14). We have demonstrated that the biomarker most linked to poor outcomes 
in adults with CKD, fibroblast growth factor 23 (FGF23) is an a priori predictor of 
AKI following cardiac bypass surgery, and may be an important early marker of CKD 
in this population in follow-up (15).

recommendatIons based on tHe tHesIs of 
under-detectIon of cHIldHood cKd.

Perhaps the earliest signat any age of most forms of CKD discussed above is 
albuminuria. At present, the American Academy of Pediatrics does not recommend 
a screening urinalysis at any age, and the urinary „dipstick“ may not reveal 
proteinuriaofpathologic significance due to its elevated lower limit of detection. 
Rather, specific testing for levels of albumin in the urine below those determined 
by the urinary dipstick, termed ‘microalbuminuria’, has been recommended for 
adult-based screening for early CKD. We suggest that utilization of such testing in 
children that fit the criteria above for having likely CKD, but currently undetected, 
would increase the likelihood of changing that outcome. Having CKD detected in 
this targeted pediatric population would lead to both reduced health care burdens 
in young adulthood, and likely, would improve overall health in the childhood 
years. Targeted the rapies to ameliorate microalbuminuria may have life-long health 
benefits, including preservation of kidney function.

Списак литературе наведен је уз превод на српски језик.
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10.1. СКРИВЕНА ЕПИДЕМИЈА ХРОНИЧНЕ  
БОЛЕСТИ БУБРЕГА У ДЕТИЊСТВУ

Craig B Langman1,2, Gal Finer1, Daniel Landau3

1Feinberg School of Medicine, Northwestern University
Kidney Diseases, The Ann and Robert H Lurie Children’s Hospital of Chicago, USA
2Developmental Biology, Lurie Children’s research Center, Northwestern 
University, Chicago, USA
3Soroka University Medical Center, Ben Gurion University of the Negev, Israel

Увод

Хронична болест бубрега (ХББ) је често обољење код одраслих и носи по-
већани ризик од кардиоваскуларних компликација, прелома костију и превре-
мене смрти. Према подацима из скорашње анализе NHANES-III, скоро 15% 
популације одраслих становника Сједињених Америчких Држава вероватно 
има ХББ. Када се овај поремећај класификује у један од пет стадијума на ос-
нову процењене јачине гломерулске филтрације (ЈГФ), морбидитет од других 
обољења код болесника који нису лечени драматично расте са снижењем ЈГФ 
и одмаклијим стадијумом оштећења бубрега. Коначно, уколико одрасли болес-
ници са хроничним оштећењем бубрега преживе, биће им неопходна замена 
функције бубрега или трансплантација бубрега, будући да ХББ има хроничан 
и прогресиван ток уколико се не започне са терапијом. 

У овом тренутку се процењује да је у САД више од 600000 одраслих у програму 
хроничне дијализе а више од 100000 се налази на листи чекања за транспланта-
цију бубрега. Годишњи трошкови лечења оболелих од свих стадијума ХББ, укљу-
чујући дијализу и трансплантацију, износе око 28 милијарди долара чиме се ово 
обољење сврстава у најскупље хроничне болести у САД. Учесталост хроничног 
оштећења бубрега код одраслих и даље се повећава, како је то утврђено анализом 
NHANES-III. На пример, у групи најмлађих болесника у овом испитивању (од 20 
до 39 година), преваленција ХББ порасла је са 5,1% на 5,7% за само 15 година (1). У 
настојању да ову појаву објаснимо, усмерили смо пажњу на медицинска стања која  
су предиспонирајућа за настанак хроничне болести бубрега. Претпоставили смо 
да недовољно добра детекција хроничног оштећења бубрега у детињству допри-
носи повећању преваленције ХББ код младих људи. Такође смо претпоставили да 
су ређи, тзв. нетрадиционални узроци хроничног оштећења бубрега у детињству 
узрок повећања преваленције хроничне болести бубрега код младих.

Како је хронична болест бубрега класификована у овом разматрању (2)?
По конвенцији, хронична болест бубрега је дефинисана као што је наведено 

у табели 1.
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табела 1. Дефиниција хроничне болести бубрега: критеријуми

1. Оштећење бубрега > 3 месеца, дефинисано као структурни или функционални 
поремећај бубрега са или без смањења ЈГФ који се манифестује једним од следећих 
критеријума
  - Патохистолошке абнормалности
  - Маркери оштећења бубрега, укључујући абнормалности у саставу крви или урина или  
     абнормалности регистроване различитим методама визуелизације
2. ЈГФ< 60 мЛ/мин/1.73м2током > 3 месеца, са или без оштећења бубрега

Узимајући у обзир чињеницу да се процеси који доводе до хроничне бо-
лести бубрега могу јавити и пре него што дође до смањења ЈГФ испод 60 мл/
мин/1,73м2, предложена је класификација по стадијумима на начин који је при-
казан у табели 2.

табела 2. Дефиниција и стадијуми хроничног оштећења бубрега

ЈГФ
(мл/мин/1.732)

Са оштећењем бубрега* Без оштећења бубрега
Са ХТА** Без ХТА** Са ХТА** Без ХТА**

≥ 90 1 1 „ХТА“ „Нормалан“
60-89 2 2 „ХТА са ↓ЈГФ“ „↓ЈГФ“***
30-59 3 3 3 3
15-29 4 4 4 4
<15 (или дијализа) 5 5 5 5

НТА - хипертензија
Засенчене регије представљају хроничну болест бубрега; бројеви представљају степен хроничне 
болести бубрега
*Оштећење бубрега је дефинисано као патохистолошка абнормалност или појава маркера 
оштећења, укључујући абнормалности у крви или урину или при прегледима визуализације
**Висок крвни притисак је дефинисан као ≥ 140/90 ммХг код одраслих >90 перцентила за висину 
и пол детета
***Може бити нормалан код одојчади и старијих

традиционални Поглед на еПидемиологијУ 
хроничне Болести БУБрега код деце

Процењена учесталост ХББ код деце је значајно нижа од оне код одраслих 
болесника и углавном је у рангу од око 1% (3). Наиме, доскора су се ове про-
цене заснивале у целини на популацији деце хоспитализоване у установама 
терцијарног нивоа, која су имала одмаклије стадијуме ХББ и нижи ЈГФ. ХББ 
у детињству имају деца оболела од конгениталних аномалија бубрега и мок-
раћних путева (САКUТ), са учешћем већим од 50% свих утврђених случајева. 
Примарни гломерулски поремећаји су груписани клинички, као узрочници не-
фротског синдрома и чине другу велику групу од око 20% болесника. У трећој 
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групи налазе се бројни узроци, међу којима су генетске тубулопатије, аутоиму-
ни поремећаји, и велики број других обољења. Узимајући у обзир чињеницу да 
се незнатан број болесника са ХББ препозна у детињству и да је њихова стопа 
преживљавања ниска, они чине само мали део популације младих адулта са 
хроничном болешћу бубрега. На пример, у Србији, земљи са око 7,38 милиона 
становника, анализом података из првих десет година Српског педијатријског 
регистра хроничне болести бубрега, нађено је 336 болесника. Они су имали 
средњи процењени ниво ЈГФ од 39 мл/мин/1,73м2. Регистровано је повећање 
оболелих од ХББ у предијализном стадијуму за 2,5 пута у односу на оне којима 
је потребна дијализа или трансплантација (4). 

У Србији, инциденција и преваленција терминалне бубрежне инсуфи-
цијенције код одраслих 2008. године била је 179,9 и 599,06 на милион станов-
ника, респективно, док су исти бројеви код деце износили 2,03 и 9,7. Такође 
деца чине само 1,6% од укупног броја болесника у стадјуму 5 ХББ (терминална 
бубрежна инсуфицијенција). Овакви подаци се срећу у многим студијама које 
се служе сличном методологијом у приказу педијатријске ХББ, као што је на-
ведено у табели 3.

табела 3. Епидемиологија хроничне бубрежне инсуфицијенције (ХБИ) у Србији 
у поређењу са другим земљама

Земља
(рефе-
ренца)

Период
Број 
боле-
сника

Узраст
(године)

Пол
М/Ж

Дефиниција
ХБИ

Инци-
денција
(p.m.a.r.p.)b

Прева-
ленција
(p.m.a.r.p.)c

Примарна болест 
бубрега (%)

CAKUT HTA GN Остали

Француска 
[21]

1975-90 127 0-16 1,35 sCr175umol/la 10,5 29,0 53,5 16,5 22,5 7,5

Швед-
ска[22]

1986-94 118 0,5-16 1,60
CCR<30ml/
min/1.73m2 7,7 21,0 34 35 14,5 16,5

Италија[1] 1990-2000 1197 0-20 2,03
CCR<75ml/
min/1.73m2 12,1 74,7 57,6 15,5 6,8 20,1

Белгија[5] 2001-2005 143 0-20 1,3
CCR<60ml/
min/1.73m2 11,9 59 19 13 9

Турска[4] 2005- 282 0-19 1,3
CCR<75ml/
min/1.73m2 10,9 57,7 17,2 16 9,1

Шпанија[3] 2007-2008 605 0-18 1,9
CCR<90ml/
min/1.73m2 8,66 71,06 59 11 3 27

Србија 2000-2009 336 0-19 1,7
CCR<90ml/
min/1.73m2

14,3
(10,9-20,4)

96,1
(77,0-109,9)

58 14,6 11,9 15,2

asCr серумски креатинин, CCr клиренс креатинина, HBI пре-терминална хронична бубрежна 
инсуфицијенција, HN хередитарна нефропатија, GN гломерулопатија
bСредња вредност или медијана на милион становника сличног узраста
cПреваленција у тренутку завршавања испитивања
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Шта онда показује да је недовољно препознавање ХББ код деце толико из-
ражено да може значајно да допринесе порасту преваленције ХББ код младих 
одраслих особа? 

Уместо одређивања преваленције ХББ код хоспитализованих болесника 
или у специјализованим нефролошким амбулантама, боље је спровести про-
цену учесталости у општој популацији. Зато су нека скорија истраживања која 
се заснивају на испитивању целокупне популације у Турској показала да је 
преваленција ХББ код деце око 1%, што је број који описује и учесталост ХББ 
код младих одраслих особа у САД (5). Нова истраживања из Израела показују 
сличну преваленцију у општој популацији. Тако постаје јасно да ранији подаци 
значајно потцењују преваленцију ХББ код деце. 

Претпоставили смо да фактори наведени у табели 4 могу значајно доприне-
ти појави ХББ код деце и младих. 

табела 4. Листа фактора одговорних за хроничну болест бубрега у детињству

Пренатално програмирање због субоптималне нутриције мајке (епигенетика)
Гојазност мајке која доводи до дефицита витамин Д код потомства
Преживљавање деце рођене пре термина као и са малом телесном масом
Гојазност/метаболички синдром код деце
Преживљавање акутног ошећења бубрега код деце

Укратко ћемо размотирити сваку од ових области и навести доказе за њи-
хов значај за дечју ХББ.

еПигенетско Програмирање

Подаци показују да су конгениталне, хередитарне или стечене болести 
бубрега у дечјој попуацији чешће код деце мале за гестациони узраст и/или 
деце рођене са малом телесном масом. Шта може бити узрок појави да ’фе-
тална’ болест бубрега доведе до појаве ХББ. Одговор лежи у променама у 
епигенетском програмирању током феталног развоја. Нефрогенеза се драма-
тично убрзава у поседњем триместру гестације и поремећај у овом периоду 
доводи до редукције броја нефрона. Слика 1 показује дугорочне консеквенце 
смањеног броја нефрона који резултирају ХББ и хипертензијом (6). Недавна 
мета-анализа показала је да дете са ниском телесном масом на рођењу има 
1,73 пута већу шансу да оболи од хроничног оштећења бубрега (7). Такође је 
утврђена ова повезаност и приликом испитивања ди- и монозиготних паро-
ва близанаца и, што је такође врло важно, показало се да се ХББ боље детек-
тује мерењем албуминурије него одређивањем  протеинурије стандардним 
тест тракама. 
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Слика 1. Последице прекида нефрогенезе превременим рођењем: хипотеза 
хиперфилтрације (6)

Допунски епигенетски фактори и њихови ефекти на појаву ХББ наведени 
су у табели 5 (8).

табела 5. Епигенетски фактори у преваленцији хроничне болести бубрега

Фактор Фенотип

Исхрана мајке сиромашна беланчевинама 
Мала телесна маса, смањен број нефрона и 
артеријска хипертензија осетљива на со

Пушење у трудноћи Хипертензија
Узимање алкохола у трудноћи Смањен број нефрона
Стероиди Смањен број нефрона и хипертензија
Дефицит витамина А Пацови – хипоплазија бубрега

Дефицит гвожђа
Пацови – смањена телесна маса на рођењу , 
хипертензија и смањен број нефрона

Повећани унос кухињске соли
Пацови - хипертензија код потомака, 
Деца-  повећани одговор крвног притиска 
на промене у уносу соли

Излагање гликокортикоидима
Смањење ЈГФ и броја нефрона, 
хипертензија

Нестероидни антиреуматици Поремећај развоја гломерула и тубула
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Фактор Фенотип
ACE/ARB Ренална тубулска дисгенеза и хипертензија
COX -2 инхибитори Смањен број нефрона и хипертензија
GR N363S Гојазност и пораст инсулинске резистенције
GR ER22/23K Штити од инсулинске резистенције

Тестостерон
Смањен број нефрона, протеинурија и 
хипертензија

Утероплацентна инсуфицијенција Хипоплазија бубрега
АСЕ = ангиотензин-конвертујући ензим; ARB = блокатор рецептора ангиотензина

гојазност мајке доводи до дефицита 
витамина д код одојчета

Недавно смо показали да и поред истог нивоа витамина Д у крви,  гојазне 
мајке које не болују од дијабетеса преносе свом детету, мерено концентрацијом 
25 хидроксивитамина Д у пупчаној врпци, мање витамина Д него мајке са нор-
малним индексом телесне масе (9). Дефицит витамина Д активира систем ре-
нин-ангиотензин и предиспонира дете за развој артеријске хипертензије а тиме 
и додатну редукцију броја нефрона. Показали смо да деца са ХББ у поређењу са 
општом педијатријском популацијом имају значајни дефицит витамина Д који 
постоји током дужег времена што представља још један доказ да је недостатак 
овог витамина епигенетски фактор у појави ХББ (10).

дечја гојазност/метаБолички синдром

Учесталост гојазности код деце драматично је порасла током последње две 
деценије а са њом и појава метаболичког синдрома и његовог пратиоца, инсу-
линске резистенције. Нови подаци NHANES – III (1999-2006), указали су на 
тесну повезаност између повећане учесталости гојазности и снижене функције 
бубрега код деце и адолесцената (1). Недавно је повећање индекса телесне масе 
доведено у везу са снижењем јачине гломерулске филтрације. Хипертензија је 
много чешћа код гојазне деце него код деце која то нису али се често превиди 
од стране лекара у примарној здравственој заштити, било да се ради о примар-
ној хипертензији или да се повишен артеријски крвни притисак јавља као део 
клиничке слике хроничне бубрежне инсуфицијенције.

Слика 2. показује механизам по којем гојазност може проузроковати хро-
ничну бубрежну инсуфицијенцију код деце (11). Њоме није погођен само бу-
брег већ постоји оштећење срца и васкуларног система као што се може видети 
на слици број 3 (12), како је то показано у Bogolusa Heart Study да се дешава код 
младих људи који су у детињству били гојазни (13).
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Слика 2. Биолошко објашњење начина којим гојазност води до ХББ код деце 
и младих одраслих особа.

Слика 3. Патофизиологија повезаности гојазности са настанком болести 
срца и бубрега
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Преживљавање После акУтног 
оштећења БУБрега У детињствУ

Ако користимо стандардну дефиницију акутног оштећења бубрега (АОБ)  
закључићемо да је она много чешће проузрокована хипоксично-исхемијским 
или нефротоксичним инсултима него примарном болешћу бубрега. Напредак у 
општом педијатријском лечењу у одељењима интензивних нега повећао је веро-
ватноћу преживљавања тешко оболеле деце. Подаци који се сада појављују говоре 
да они представљају непрепознати и необрађени корпус болесника са хроничном 
болешћу бубрега (14). Показали смо да је биомаркер који је најтешње повезан са 
лошим исходом ХББ код одраслих, фибробластни фактор раста (fybroblast growth 
factor- FGF 23) истовремено и предиктор АОБ после кардијалног бајпаса и може 
бити значајан рани маркер ХББ у овој популацији током даљег праћења (15).
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10.2. НЕФРОТСКИ СИНДРОМ

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

дефиниција и класификације

Нефротски синдром (НС) се одликује обилном протеинуријом, хипоалбу-
минемијом, едемима и хиперлипидемијом. Обилном („нефротском“) проте-
инуријом се назива протеинурија већа од 1 г/м2/24h или већа од 50 мг/кг/24h 
(> 40 мг/м2/h), или је дефинисана односом концентрација протеина и креати-
нина у узорку урина већим од 200 мг/ммол (> 2,0 мг/мг). Хипоалбуминемија је 
дефинисана концентрацијом албумина у серуму < 25 г/л, а уз њу често постоји 
и хипопротеинемија (< 50 г/л). Осим наведених, дефинишућих одлика, могу 
да постоје, појединачно или удружено и хематурија, хипертензија и азотемија, 
што зависи од природе гломерулске лезије (1-3).

Више од 90% оболеле деце има примарни НС, који је резултат примарних, 
изолованих болести бубрега, најчешће непознате етиологије. Око 90% оболе-
лих од примарног НС има на оптичкој микроскопији неспецифичне гломерулс-
ке лезије: минималне промене (MCNS, од енглеског: minimal change nephrotic 
syndrome), фокалну и сегментну гломерулску склерозу (FSGS) и дифузну ме-
зангијумску пролиферацију (DMP). Ова подгрупа је обухваћена називом иди-
опатски НС, мада се овај термин често користи као синоним за примарни НС. 
Остали узроци примарног НС (<10%) јесу мембранопролиферативни гломеру-
лонефритис (МПГН), мембрански гломерулонефритис или нефропатија (МГН) 
и други пролиферациони гломерулонефритиси (1).

Секундарни НС (мање од 10% оболелих од НС) је манифестација обољења 
бубрега у оквиру системских болести, инфекција, малигних, имунолошких, 
алергијских и метаболичких болести и поремећаја, деловања лекова и других 
хемијских агенса. У нашем поднебљу, секундарни НС је најчешће манифеста-
ција гломерулонефритиса у пурпури Henoch-Schönlein и у системском еритем-
ском лупусу (1).

Етиологија НС је у тесној вези с узрастом. НС у првој години живота има 
специфичности због којих се издваја као посебна категорија: ако се испољи до 
трећег месеца живота означава се као конгенитални, а ако се испољи доцније 
у току прве године (4-12 месеци) назива се инфантилним НС. Примарни НС 
у првој години живота најчашће је (око 66%) резултат мутација у генима који 
кодирају синтезу протеина – компоненти гломерулске филтрационе баријере, 
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док је секундарни НС проузрокован интраутерусним инфекцијама или аутои-
мунским поремећајима (3).

После прве године живота, највећи број деце има идиопатски НС, најчешће 
MCNS.

Са практичног становишта, најзначајнија је подела на кортикостероид 
(стероид)-сензитивни (КССнС) и стероид-резистентни нС (КСр нС), а за-
снива се на реаговању на терапију кортикостероидима. Већина болесника, али 
не сви, код којих се ремисија НС постиже стероидима (КСС НС) имају MCNS и 
добру прогнозу. Оболели са КСР НС не реагују на терапију кортикостероиди-
ма, најчешће, али не искључиво, имају FSGS и по правилу неповољну прогнозу. 
Код дела болесника са изолованим КСР НС налазе се мутације у генима који 
кодирају састојке гломерулске филтрационе баријере (несиндромски КСР НС), 
а иста гломерулска лезија може да се нађе у више чланова шире породице (фа-
милијарни НС). КСР НС може да буде и део генетичких синдрома, у којима 
постоје и друге, екстрареналне манифестације (синдромски НС) (1,3).

Патофизиологија

Патогенеза едема у НС је сложена и објашњава се помоћу две хипотезе, које 
се међусобно не искључују. Према првој („underfill hypothesis“), смањен интра-
васкуларни волумен, проузрокован хипоалбуминемијом, активише компенза-
ционе механизме – симпатикус, систем РАА и АДХ, а инхибише атријумски не-
триурезни пептид (АНП), што за резултат има периферну вазоконстрикцију и 
ретенцију соли и воде. Међутим, доказано је да интраваскуларни волумен није 
увек смањен и да нивои ренина могу да варирају. Према другој („overfill“) хи-
потези, смањена екскреција натријума, проузрокована резистенцијом дистал-
ног тубула на АНП, доводи до експанзије циркулишућег волумена, повећања 
капиларног хидростатског притиска и супресије система РАА. Први механизам 
би био активан у почетној фази настанка едема, а други у фази њиховог одр-
жавања (1).

Хиперлипидемија (повећан укупни, ЛДЛ и ВЛДЛ холестерол и триглицери-
ди) настаје из два разлога: (1) хипоалбуминемија стимулише синтезу протеина 
у јетри, укључујући липопротеине; (2) катаболизам липопротеина је успорен 
због губитка липопротеинске липазе урином (1).

Нефротски синдром је хиперкоагулабилно стање које је резултат појачане 
синтезе једног броја чинилаца коагулације, губитка антитромбина III урином, 
појачане продукције и хиперагрегабилности тромбоцита, повећане вискозно-
сти крви и васкуларне стазе (1-3).

Повећан ризик за бактеријске и друге инфекције тумачи се губитком неких 
чинилаца система комплемента (C3b, фактор Б) и имуноглобулина урином (1-3).
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идиоПатски нефротски синдром

Најчешћи облик нефротског синдрома (НС) код деце јесте идиопатски не-
фротски синдром (ИНС), у коме је нефротски синдром удружен са неспеци-
фичним гломерулским лезијама на оптичко-микроскопском прегледу. На иму-
нофлуоресцентној микроскопији се не налазе депозити Ig и комплемента, а ул-
траструктурне промене се састоје од фузије прстастих продужетака подоцита.

Искуство је показало да је за прогнозу болести од већег значаја реаговање 
на кортикостероиде него патохистолошки налаз на иницијалној биопсији бу-
брега. Осим тога, избор терапије више зависи од иницијалног реаговања на 
стероиде него од налаза на биопсији бубрега. Стога је подела на стероид-сен-
зитивни и стероид-резистентни идиопатски нефротски синдром од највећег 
практичног значаја (1-3).

Реаговање на терапију и релапси болести дефинисани су на начине који су 
наведени у табели 1 (1-3,4).

табела 1. Дефиниције

Ремисија: нестанак протеинурије (реакција 0 - ± помоћу индикатора на папиру; <4 мг/
м2/h) у јутарњем узорку урина три дана узастопно (уринарна ремисија) уз резолуцију 
едема и нормализацију концентрације албумина у серуму (комплетна ремисија).
Релапс (рецидив): појава протеинурије (3+ - 4+ помоћу индикатора на папиру; >40 мг/
м2/h; протеини/креатинин >200 мг/ммол) у јутарњем узорку урина три дана узастопно, 
код пацијента у кога хе болест била у ремисији.
Чести релапси: два или више релапса у року од 6 месеци после иницијалне ремисије 
или четири или више релапса у било коме једногодишњем периоду.
Зависност од кортикостероида (стероид-зависни НС): најмање два узастопна 
релапса (1) у року од 14 дана по прекиду терапије кортикостероидима или (2) у току 
терапије кортикостероидима.
Резистенција на кортикостероиде: (1) изостанак ремисије после четири недеље сва-
кодневне терапије преднизоном у дози од 60 мг/м2/24h (2 мг/кг/24h). Осим ове, најчешће 
прихваћене, користе се и друге дефиниције: (2) изостанак ремисије после осам недеља 
терапије преднизоном, четири недеље свакодневно у наведеној дози + четири недеље у 
дози од 40 мг/м2 датој свако друго јутро; (3) изостанак ремисије после терапије наведене 
под (1) продужене са још три болуса метил-преднизолона (и.в.) у дози од 1 г/1,73/м2.
Иницијална резистенција: резистенција која се испољи у првом терапијском покушају.
Накнадна (касна) резистенција: резистенција која се испољи код болесника у релапсу 
а који је претходно реаговао на кортикостероиде.
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еПидемиологија

Годишња инциденција се процењује на 1-3/100 000 деце узраста до 16 го-
дина, са кумулативном преваленцијом од 16/100 000 деце. Око 75% оболи у 
узрасту до 7. године, најчешће између 2. и 5. године живота. До пубертета, де-
чаци оболевају чешће од девојчица (2:1) а у адолесценцији су подједнако зах-
ваћена оба пола. ИНС често почиње после респираторне инфекције, алергијске 
реакције или имунизације или је удружен са другим болестима или агенсима: 
лековима, малигнитетом, мијастенијом, целијачном болешћу, дијабетесом типа 
1. Отворено је питање да ли је реч о узрочно-последичној вези, коинциденцији 
или преципитујућим чиниоцима (3,4). 

Патохистологија и клиничко-Патолошка корелација

Биопсија бубрега је ретко индикована пре терапије кортикостероидима, тј. 
само ако болест има једну или више атипичних одлика: прва година живота, 
макроскопска хематурија, трајна хипертензија, снижен C3 у серуму, смањена 
глобална функција бубрега. Биопсија је индикована и ако се испољи резистен-
ција на кортикостероиде.

Понављане биопсије бубрега су показале трансформацију међу описа-
ним хистолошким променама: минималне промене или DMP, нађени на првој 
биопсији, могу доцније да се трансформишу у FSGS, а DMP може да покаже 
регресију у MCNS.

Код болесника са стероид-сензитивним нефротским синдромом 96% има 
MCNS, 3% има FSGS, а 1,5% има DMP. Насупрот томе, 48% оболелих са сте-
роид-резистентним нефротским синдромом има FSGS, 46% има MCNS, а 7% 
DMP. Око 93% болесника са MCNS реагује на терапију кортикостероидима, а 
само око 30% оболелих са налазом FSGS (1,3,4).

клиничке и лаБораторијске одлике

Едем је главни презентујући знак, a често му претходи банална респираторна 
инфекција. Најчешће се прво примети око очију, после буђења и у почетку се по-
влачи за неколико сати. Често се погрешно приписује алергији. Све већа ретен-
ција течности доводи до појаве периферних едема који су меки и топли. Може да 
се развије и анасарка, уз појаву асцитеса, плеуралних и перикардних ефузија. Ра-
пидно стварање едема може да буде праћено болом у абдомену и малаксалошћу, 
као последицама постојеће хиповолемије. Бол у абдомену може бити проузроко-
ван и компликацијама: перитонитисом, тромбозом у спланхничној циркулацији 



190

Радован Богдановић

или панкреатитисом. Некада се може испољити хиповолемијски шок због наглог 
губитка албумина, уз бол у трбуху и знаке инсуфицијенције периферне цирку-
лације. Крвни притисак је обично нормалан, али може да буде и парадоксално 
повећан због хиповолемије (1,4,5).

Рутинским прегледом урина налази се протеинурија, јачине 3+ или више 
помоћу индикатора на папиру. Протеинурија је већином селективна, што зна-
чи да се губи албумин и протеини мање молекулске масе. Седимент урина је 
најчешће „празан“, уз чест налаз масних капљица и хијалинских цилиндара. 
Макроскопска хематурија је ретка а микроскопска се налази у 20% оболелих, 
углавном у почетку болести. Екскреција натријума урином је веома мала (<10-
20 ммол/л) (1,4,5).

Концентрација протеина у серуму је мања од 50 г/л а албумина мања од 25 
г/л, најчешће мања од 20 г/л. Укупни и ЛДЛ-холестерол су повећани а и триг-
лицериди када је ниво албумина веома снижен. Концентрације уреје и креати-
нина су обично нормалне или је уреја благо повећана због хиповолемије. Елек-
тролити серума су најчешће нормални, мада могу да се нађу дилуциона хипо-
натремија и хиперкалемија у случају олигурије. Укупни калцијум је снижен али 
је јонизована фракција нормална. Хемоглобин и хематокрит су повећани због 
хиповолемије, а чест је налаз тромбоцитозе.

комПликације

Најчешће компликације јесу бактеријске инфекције, најчешће проузроко-
ване пнеумококом али и другим грам-позитивним и грам-негативним узроч-
ницима а манифестују се сепсом, перитонитисом, менингитисом, пнеумонијом 
и целулитисом. Вирусне инфекције, нарочито варицела, чешће су код болесника 
који добијају кортикостероиде или имуносупресивне лекове. Хиповолемија и 
хиповолемијски шок су најчешћи у почетку релапса а доприносећи чиниоци 
су сепса, дијареја и диуретици. Ризик за тромбозе и тромбоемболијске ком-
пликације повећан је због хипервискозности крви, хиповолемије, мировања и 
хиперкоагулабилности проузроковане превагом прокоагулантних чинилаца. 
Чешће су венске него артеријске тромбозе. Акутна инсуфицијенција бубрега 
може бити проузрокована хиповолемијом, билатералном реналном венском 
тромбозом или тубулско-интерстицијумским нефритисом (3,5).

тераПија кортикостероид-сензитивног 
нефротског синдрома

Терапија идиопатског НС састоји се од тзв. „специфичне“ терапије, с циљем 
да се постигне ремисија болести, симптомске терапије и компликација.
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сПецифична тераПија

Терапија кортикостероидима индикована је код сваког детета са ИНС. Код 
деце са атипичним одликама болести започиње се после биопсије бубрега, без 
обзира на патохистолошки налаз.

Неколико постојећих протокола за иницијалну терапију ИНС заснивају се 
на истом принципу, tj. да се у првом делу лечења преднизон даје у дози од 60 
мг/м2/24h (највише 80 мг/24h) свакодневно а у другом делу у мањој дози (40 
мг/м2) сваког другог јутра. „Стандардна“ терапијска шема састоји се од 4 не-
деље свакодневне и још 4 недеље алтернантне терапије. Код око 75% лечених 
ремисија се постигне за 2 недеље а у 90% за 4 недеље, док се код осталих 10% 
који ће реаговати на стероиде ремисија постиже за 6-8 недеља. Продужавањем 
иницијалне терапије на укупно 3-7 месеци, уз 4-8 недеља свакодневне и 2-5 ме-
сеци алтернантне терапије преднизоном у горе наведеним дозама, смањује се 
број релапса и број болесника са честим релапсима у наредном двогодишњем 
периоду, у односу на „стандардну“ осмонедељну терапију. Терапија дужа од 7 
месеци не доноси додатно побољшање, а повећава се ризик од нежељених де-
ловања стероида (1-5). 

У Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије од пре око 15 
година користи се протокол „6+12+6 недеља“, тј. свакодневна терапија пред-
низоном у дози од 60 мг/м2/24h 6 недеља, + 12 недеља терапије преднизоном 
у дози од 40 мг/м2 свако друго јутро + 6 недеља терапије преднизоном у опа-
дајућим дозама до краја терапије.

терапија релапса. После иницијалне терапије око 30% деце остаје у трајној 
ремисији, без иједног релапса (рецидива) болести. Око 10-20% има ретке релапсе, 
а већина, 50-60% оболелих, има честе релапсе или су зависни од стероида.

Болесници са ретким релапсима лече се слично као у почетку болести, тзв. 
стандардном терапијом релапса: свакодневна терапија преднизоном у дози од 
60 мг/м2/24h до ремисије и још 4 недеље алтернантне терапије преднизоном у 
мањој дози.

Болесници са честим релапсима или зависни од стероида треба прво да се лече 
преднизоном. Један начин је да се у сваком релапсу примени стандардна тера-
пија релапса, а други, да се после постизања ремисије доза преднизона постепено 
смањи на 0,3-0,7 мг/кг/48h, односно на 10-30 мг/48h и даје 9-18 месеци. У новијим 
смерницама препоручује се и свакодневна терапија малим дозама преднизона.

Нежељена деловања дуготрајне терапије кортикостероидима су добро по-
зната и нису ретка код деце са кортикостероид-зависним НС: гојазност, хипер-
тензија, остеопороза, заостајање у расту, катаракта и поремећаји у понашању.

Терапија алтернативним лековима индикована је када се испоље озбиљна 
нежељена деловања кортикостероида, када у релапсу болести дође до тешких 
компликација као што су хиповолемијски шок или тромбо-емболије или када 
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је сарадња у лечењу неодговарајућа. Алтернативни лекови су левамизол, алки-
лишући агенси (циклофосфамид и хлорамбуцил), инхибитори калцинеурина 
(циклоспорин и такролимус), микофенолат мофетил и ритуксимаб.

Лечење болесника са честим релапсима и са стероид-зависним НС је у до-
мену педијатра – нефролога (1-5). 

симПтомска тераПија

Унос протеина треба да буде 30-40% већи од препорученог за узраст коме 
дете по висини припада. Препоручује се и нешто мањи унос соли, а потпуна 
рестрикција само код масивних едема, када треба смањити и унос течности. 
Такође треба избегавати засићене масти и просте угљене хидрате.

Диуретици су индиковани код изражених едема, после корекције хипово-
лемије. Најбоље је да се комбинују диуретици Хенлеове петље или тијазиди и 
они који штеде калијум.

Инфекције изазване пнеумококом превенирају се антипнеумококном вак-
цином. Варицела се може превенирати имунизацијом или ацикловиром код 
детета које је било изложено вирусу. За лечење бактеријских инфекција ко-
ристе се антибиотици против грам-позитивних и грам-негативних бактерија. 
Имунизацију живим вакцинама не треба спроводити у току терапије предни-
зоном, а за то време није контраиндиковано давање неживих вакцина.

Лечење хиповолемије се мора хитно спровести, брзом инфузијом плазме 
или албумина, уз контролу виталних функција.

Превенција тромбоемболијa подразумева избегавање мировања, спреча-
вање хемоконцентрације и брзо лечење хиповолемије и инфекција. Болесници 
у повећаном ризику треба профилактички да добију аспирин и дипиридамол а 
ако су раније имали ове компликације - варфарин. За лечење тромбозе даје се 
хепарин са или без тромболитичких агенса.

За лечење акутних епизода хипертензије користе се бета-блокатори или 
блокатори канала калцијума а АCЕ инхибитори код сталне хипертензије.

Стална хиперлипидемија је фактор ризика за атеросклерозу и треба да се 
сузбија дијетом и хиполипидемијским лековима, укључујући статине.

У току терапије стероидима препоручује се додатак препарата витамина Д 
и повећан унос калцијума (4-5).

Прогноза

Већина (70-80%) оболелих имаће један или више релапса после иницијалне 
ремисије. Учесталост релапса се смањује са узрастом тако да је после 8 година 
од почетка болести око 80% у трајној ремисији. Повећан ризик за честе релапсе 
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или зависност од стероида представља узраст испод 5 година, спорије реаго-
вање на стероиде и релапс у току 6 месеци од иницијалне ремисије. Дугороч-
нији надзор показао је да 10-20% болесника има релапсе и 15-25 година од по-
четка болести, претежно они са ранијим почетком болести и са већим бројем 
релапса у детињству. Међутим, ризик за хроничну инсуфицијенцију бубрега 
је минималан све док постоји сензитивност према стероидима. Морталитет је 
мањи од 5% и већином је повезан с инфективним и тромбоемболијским ком-
пликацијама (1-4,5).

тераПија стероид-резистентног нефротског синдрома

Терапија и надзор оболелих од КСР НС су у домену рада педијатра – не-
фролога јер ток болести може бити компликован због варијабилног реаговања 
на имуносупресивну терапију, нежељених деловања продужене терапије, ком-
пликација изазваних основном болешћу и терапијом и ризика за прогресивни 
ток болести.

Када се утврди резистенција на кортикостероиде треба учинити биопсију 
бубрега. Код болесника са MCNS може се очекивати повољан клинички ток у 
наставку лечења стероидима. Налаз FSGS указује на лошију прогнозу (2,6).

Око 20-30% болесника са спорадичном или фамилијарном FSGS су носиоци 
хомозиготних или сложених хетерозиготних мутација у генима који кодирају 
протеине подоцита. Болесници са мутацијама не реагују на имуносупресивну 
терапију, имају убрзани ток ка терминалној инсуфицијенцији бубрега, али код 
њих не долази до рецидива болести у трансплантирани бубрег (7).

Према савременим препорукама, први лекови у терапији СРНС су инхиби-
тори калцинеурина у комбинацији са малим дозама стероида и инхибиторима 
АСЕ. Ако после 6 месеци терапије није постигнута комплетна или парцијална 
ремисија може се покушати микофенолат-мофетил са или без кортикостерои-
да. Ако у наредних 6 месеци нема одговора, треба обуставити терапију имуно-
супресивним лековима. Према истим препорукама, циклофосфамид не треба 
давати деци са СР НС и налазом FSGS (8).

Антипротеинурички лекови, АСЕ инхибитори и блокатори рецептора ан-
гиотензина II, појединачно или у комбинацији, представљају стандардне ле-
кове у терапији хроничних протеинуричких болести. Они доводе до смањења 
протеинурије а некада и до парцијалне или комплетне ремисије и успоравају 
прогресивни ток болести.

Статини могу да превенирају или успоре пропадање функције бубрега (2,6).
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Прогноза

Прогноза болесника иницијално резистентних на кортикостероиде је лоша. 
Упркос интензивној имуносупресивној терапији, 40-50% деце је у хроничној 
или терминалној инсуфицијенцији бубрега у року од 5 година од дијагнозе. 
Код најмање 30% деце са FSGS болест рецидивише у трансплантирани бубрег, 
а код половине доводи и до отказивања графта (1,2,6).
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10.3. ИМУНОГЛОБУЛИН А НЕФРОПАТИЈА

емилија голубовић 
Клиника за дечје интерне болести Клиничког центра Ниш, Ниш
Медицински факултет, Универзитет у Нишу

Имуноглобулин А нефропатија (IgAN) је најчешћа хронична гломерулска бо-
лест у хуманој популацији. Карактерише се депозитима IgA1 у мезангијуму. Може 
се јавити као примарно обољење или секундарно, у склопу хроничних инфекција, 
цирозе јетре, целијачне болести, системских болести, цистичне фиброзе, псорија-
зе и других болести. Први опис болести су дали Берже (Berger) и Ингле (Hinglais) 
1968. године. У Европи се IgAN описује у 15-20% свих налаза биопсија бубрега, у 
Азији чак у 40%, а у Сједињеним Америчким Државама у 5-10% (1).

Имуноглобулин А се синтетише у организму као мономер или димер, као 
IgA1 и IgA2. Главно место синтезе IgA1 су плазма ћелије коштане сржи, лимф-
ни нодуси и слезина, док плазма ћелије у мукози дигестивног и респиратор-
ног система синтетишу и IgA1 и IgA2. Циркулишући мономер IgA1 чини ско-
ро 80% серумског IgA. Секреторни IgA синтетисан у мукозама је димер IgA1 
или IgA2 који, спојени Ј ланцем, при пролазу кроз мукозу ка лумену добијају 
секреторну компоненту. Код IgAN налазе се депозити у мезангијуму бубрега 
искључиво од полимера IgA1, који је измењене грађе, са мање галактозе а 
вишком сијалинске киселине. Овако измењена грађа је неопходна, али не и 
довољна за развој болести (1,2). Који је разлог синтезе агалактозираног, хи-
персијалинисаног IgA? Познато је да IgA на зглобном делу тешког ланца има 
6 резидуа треонина и серина која су везна места за Н-ацетил-галактозамин 
(T/gal/Nact). На спој T/gal/Nact, дејством бета 1,3 галактозил трансферазе 
веже се галактоза, а дејством алфа 2,6 сијалинтрансферазе везује се сијалин-
ска киселина. Сматра се да оболели са IgAN имају мање галактозе у зглобном 
делу услед смањене активности бета 1,3 галактозил трансферазе. Овакав IgA 
лако ствара полимере, а измењена структура доводи до стварања IgG анти 
IgA антитела, са имунским комплексима који се таложе у бубрегу. Таложење 
имунских комплекса у мезангијуму олакшава неуобичајено велика експресија 
трансферинских рецептора. Код оболелих се уз IgA депозите у мезангијуму 
налази и секреторна компонента која говори о мукозном пореклу IgA, док 
80% нема секреторну компоненту, те се претпоставља да је IgA пореклом из 
плазма-ћелија коштане сржи. Сматра се да В ћелије, које продукују овако из-
мењен IgA, губе своју оријентацију па уместо да се крећу ка ламини проприји 
мукозе насељавају коштану срж. Тиме В ћелије коштане сржи представљају 
главни извор аберантно гликозисаног IgA. Депозити IgA, доминантно IgA1, 
уз C3, а некада и уз IgG или, ређе, IgM у мезангијуму су одговорни за даљи 
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процес инфламације и пролиферације у гломерулу. Доминантни цитокини 
одговорни за инфламацију у мезангијуму су TNFα, TGFβ, уз повећану експре-
сију Ang2 рецептора (ангиотензин 2 рецептори). Уз прекомерну експресију 
Аng2 рецептора описује се гломерулска хиперреактивност на ангиотензин II. 
Главни медијатори инфламације, па и експериментални терапијски „таргет“ у 
IgAN су ТNFα, ТGF beta и Аng2 (3).

Различита етничка преваленција обољења (изузетно ретка код особа црне 
расе, најраспрострањенија у азијата), као и инериндивидуалне разлике у току 
болести указују на улогу генетског фактора у патогенези и прогнози. У Европи 
4-10% рођака оболелих од IgAN има неку бубрежну болест, а до 20% ближих 
чланова породице има микрохематуртију. Најчешће помињани локуси одго-
ворни за IgAN су на хромозому 2q 22-23, 4q 26-31, 1q36.

клиничка слика, ток и Прогноза

Клиничка презентација обољења је веома хетерогена, од благог облика са 
микрохематуријом, до ретког рапидно прогресивног тока. Код деце се најчешће 
среће у школском узрасту, ретко пре десете године, а код одраслих у другој и 
трећој деценији. Чешћа је у дечака. Код 80% оболелих клиничком сликом доми-
нира микрохематурија, са или без протеинурије, уз кратке епизоде макрохема-
турије која прати респираторну или гастроинтестиналну инфекцију. Обично 
се макрохематурија јави 2-3 дана након респираторне инфекције, може јој пре-
тходити и појава абдоминалног бола. Акутни нефритички синдром се среће 
код 12% оболелих, нефротски синдром у 10%, акутна инсуфицијенција бубрега 
у 5% оболелих. IgAN код деце има блажи ток, са могућим спонтаним ремиси-
јама. Клинички знаци лоше прогнозе су перзистетна хипертензија, изражена 
протеинурија, снижење гломерулске филтрације при откривању болести, фа-
милијарна појава обољења и старији узраст у време појаве болести. Лаборато-
ријски налази, хипертриглицеридемија и хиперурикемија такође могу упући-
вати на тежи облик болести, док ниво IgA у серуму нема ни дијагностички ни 
прогностички значај. Епизоде макрохематурије се сматрају добрим прогнос-
тичким знаком (1,4).

 За дефинитивну дијагнозу болести неоходна је биопсија бубрега уз преглед 
помоћу имунофлуоресценције којим се потврђују депозити IgA у мезангију-
му, у мањем проценту и дуж капиларних зидова. На светлосној микроскопији 
увек постоји слика пролиферационог гломерулонефритиса. Некада су проме-
не веома дискретне. Код тежег клиничког облика могу се наћи промене које 
одговарају фокалном или дифузном пролиферационом гломерулонефритису. 
Углавном се описуја различита комбинација хиперцелуларности мезангијума и 
повећане синтезе мезангијског матрикса. Фокална мезангијумска пролифера-
ција постоји ако мање од 80% гломерула показује мезангијску пролиферацију а 
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до 20% може имати мање полумесеце. Дифузна мезангијумска пролиферација 
подразумева захваћеност више од 80% гломерула. Могу се видети полумесе-
часте формације, а када је више од 70% гломерула овако промењено болест има 
рапидно прогресивни ток. 

У покушају да се уведе стандард у праћењу хистолошког налаза оксфорд-
ском класификацијом је уведен систем којим се бодује присуство или одсуство 
и степен пролиферације мезангијума, присуство или одсуство ендокапиларне 
хиперцелуларности, сегментне гломерулосклерозе и присуство и степен ту-
булске атрофије и фиброзе. Императив у дијагнози је имунофлуоресцентни 
налаз, са присуством IgA у мезангијуму, некада дуж капиларних зидова, ређе је 
позитивна и IgG или IgM флуоресценција. Осим тога, налазе се и С3 фракција 
комплемента и пропердин. 

диференцијална дијагноза и лечење

Бројне примарне и секундарне гломерулопатије могу бити диференцијал-
но дијагностичка дилема (акутни постстрептококни гломерулонефритис, 
Алпорт синдром, системски еритемски лупус). Посебно се истиче корелација 
IgAN и нефритиса у Хенох-Шенлајновој пурпури (ХСН). IgA депозити у ме-
зангијуму и малим крвним судовима коже карактерише обе болести, као и 
могући пораст IgA у серуму. ХСН се јавља у ранијем узрасту, уз бројне екстра-
реналне манифестације, које се не виђају у IgAN. Нормалан ниво С3 у серуму 
помаже у диференцијалној дијагнози са постстрептококним гломерулоне-
фритисом. Повишене вредности IgA у серуму се налази код 30-40% одраслих 
а у дечјем узрасту само у 10-15%. Откривање дегалактозираног IgA у серуму 
новим елиза методом има специфичност 90% а сензитивност 70%, што би се 
могло користити као скрининг пре биопсије, али метод није доступан у ру-
тинској пракси. 

Дефинитивна дијагноза се поставља искључиво хистолошким прегледом 
бубрега са обавезном имунофлуоресценцијом. 

Терапија IgAN зависи од клиничке и хистолошке манифестације боле-
сти. Микроскопска хематурија уз минималну протеинурију захтева стално 
праћење. Неопходна је стална контрола крвног притиска. У случају протеину-
рије изнад 0,5 g/24h саветује се употреба инхибитора АСЕ. Употреба риљег 
уља које садржи омега 3 масне киселине може успорити прогресију болсти. 
Тонзилектомија може смањити интензитет макрохематурије, без доказа да ће 
утицати на ток болести. Овај терапијски покушај се базира на експериментал-
ним студијама које указују да В ћелије у тонзилама могу да продукују IgA1 по-
лимер измењене, дегалактозиране грађе, у одговору на стимулус неког егзоге-
ног микробног антигена. Обично се помиње хемофилус параинфлуенце или 
стафилокок ауреус. Код деце са тежом клиничким током болести, нарочито 
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са израженом протеинуријом, и ако је у почетку болести смањена гломерул-
ска филтрација користи се имуносупресивна терапија кортикостероидима. 
Комбинована имуносупресија се користи код тешких клиничких форми (5).

закљУчак

IgAN је обољење које код деце има бољу прогнозу него код одраслих бо-
лесника Описује се могућност спонтаних ремисија. Прогресија се описује код 
20-30% у току вишегодишњег надзора. Хематурија, макроскопска или микро-
скопска, удружена са протеинуријом или без ње увек представља дилему да ли 
је реч о IgAN или некој другој гломерулској болести. За решење дилеме неоп-
ходна је биопсија бубрега уз обавезни имунофлуоресцентни преглед, којим се 
откривају IgA депозити у мезангијуму.
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10.4. РАПИДНО-ПРОГРЕСИВНИ 
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИС 

амира пецо-антић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Рапидно-прогресивни гломерулонефритис (РПГН) је редак клиничко-па-
толошки синдром којег карактерише акутни гломерулонефритис (ГН) и брзо 
пропадање функције бубрега, тј. смањење јачине гломерулске филтрације (ЈГФ) 
за више од 50% у току неколико дана до недеља [1]. Налази се у око 5% несе-
лектованих биопсија бубрега код деце. Ако се брзо не лечи, РПГН доводи до 
терминалне инсуфицијенције бубрега (ТБИ) (у 2% узрок ТБИ код деце). Може 
бити примарни (идиопатски) или секундарни (после инфекције, системске бо-
лести или лекова). Узроци РПГН су представљени на Табели 1.

Главна хистолошка карактеристика РПГН јесте екстракапиларна проли-
ферација са формирањем полумесеца у >50% свих гломерула. Стога се РПГН 
најчешће поистовећује са гломерулонефритисом са полумесецима. Полуме-
сеци се налазе у Бовмановој капсули, а по саставу могу бити целуларни, фи-
броцелуларни или фиброзни. Тежина клиничке слике је у корелацији са про-
порцијом гломерула који имају полумесеце и са хистолошким каракатерис-
тикама полумесеца. Ако се полумесеци налазе у више од 80% свих гломерула, 
болест је јако тешка. Код целуларних полумесеца, постоје велики изгледи за 
излечење, док фиброзни полумесеци указују на дуже трајање болести и из-
губљену шансу за излечење. 

Рапидно-прогресивни ГН обувата и друга акутна обољења бубрега са бр-
зим пропадањем ЈГФ, код којих се не налази екстракапиларна пролифера-
ција, као што су тешке форме хемолитично-уремијског синдрома (ХУС), ди-
фузног пролиферационог гломерулонефритиса и акутног интерстицијумског 
нефритиса (Табела 1). 

табела 1. Узроци рапидно-прогресивног гломерулонефритиса

Гломерулонефритис (ГН) са имунским комплексима

Постинфективни ГН: постстрептококни нефритис, инфективни ендокардитис, шантни 
нефритис, стафилококна сепса, друге инфекције (ХИВ, хепатитис Б, хепатитис Ц, сифилис)

Системске болести: СЛЕ, анафилактоидна (Henoch-Schönlein) пурпура, 
криоглобулинемија, јувенилни реуматоидни артритис

Примарни ГН: ИгА нефропатија, МПГН, мембранозна нефропатија, С1q нефропатија
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Олиго-имунски гломерулонефритис са полумесецима
(са мало или без имунских депозита) 

Микроскопски полиангиитис, Вегенерова грануломатоза, изоловани ренални васкулитис, 
синдром Churg-Strauss 

Идиопатски ГН са полумесецима

Лекови: пенициламин, хидралазин, пропилтиоурацил 

Гломерулонефритис са антителима против гломерулске базалне мембране 
(анти-ГБМ ГН)

Анти-ГБМ нефритис, синдром Goodpasture, после трансплантације бубрега у Алпортовом 
синдрому

После трансплантације бубрега

Рекурентна ИгА нефропатија, пурпура Henoch-Schönlein, МПГН, СЛЕ

РПГН без полумесеца

Хемолитизно-уремијски синдром

Акутни интерстицијумски нефритис

Дифузни пролиферациони ГН

раПидно-Прогресивни гн са ПолУмесецима

Полумесеце чини присуство два или више слоја ћелија у Бовмановом прос-
тору. Основни покретач за њихово формирање је продор инфламаторних ме-
дијатора и протеина плазме у Бовманов простор у стањима некрозе и прекида 
зида гломерулских капилара у току патолошког имуног одговора (хуморалног 
и Тh1 целуларног) на инцијални догађај (инфективни, или неки други). По-
следично се у Бовмановом простору стварају фибрински угрушци, нагомила-
вају активисани неутрофили и мононуклеарне ћелије који ослобађају проко-
агулантне ткивне факторе, интерлеукине (ИЛ-1 ), туморски фаkтор некрозе α 
(ТНФ-α), серинске протеиназе (еластаза, ПР3) и матрикс мијелопротеиназе, 
што све резултира у екстрагломерулској целуларној пролиферацији. За прела-
зак целуларних у фиброцелуларне и фиброзне полумесеце одговорна је екс-
панзија фибробласних фактора раста и трансформирајуćег фактора раста β 
(ТГФ-β), а за фибринолизу и резолуцију полумесеца важна је активација сис-
тема плазминоген-плазмин. 
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Подела рПгн са екстракаПиларном Пролиферацијом

На основу патолошког и имунофлуоресцентног налаза који одсликава раз-
личите механизме оштећења гломерула, РПГН са екстракапиларном пролифе-
рацијом се дели у три категорије (Табела 1):

ГН са имунским комплексима којег карактеришу гранулиcани депози-1. 
ти дуж зидова капилара гломерула и у мезангијуму
ГН са мало или без имунских депозита, најчешће удружен са систем-2. 
ским васкулитисом („олиго-имуни ГН“) 
ГН са линеарним депозитима антитела за гломерулску базалну мем-3. 
брану (анти-ГБМ) („Анти-ГБМ ГН“)

клиничке манифестације 

Рапидно-прогресивни ГН са полумесецима се испољава као акутни не-
фритични синдром који укључује гломерулску хематурију (у 60%-90% бо-
лесника), олигурију (60%-100%), хипертензију (60%-80%), и едеме (60%-90%) 
[1-5]. Нефротски синдром је редак. Почетак болести може бити подмукао са 
системским симптомима који личе на грипозну инфекцију. У тешким обли-
цима системског васкулитиса може се компликовати мултиорганским поре-
мећајима, од којих су најозбиљнији плућни и неуролошки [4, 5]. Чести су 
рецидиви болести, а могућа је поновна појава болести у трансплантираном 
бубрегу. Тежина клиничке слике је варијабилна и зависи од узрока, али се 
процењује да је најтежи анти-ГБМ ГН, потом олиго-имунски ГН, а најлакши 
је ГН са имунским комлексима [1]. 

исПитивање и тераПија

Због рапидно-прогресивног тока болести неопходна је брза дијагностика и 
лечење. Код свих облика је потребна биопсија бубрега. За дијагнозу појединих 
облика посебно су важни хемолитични комплемент (С3 и С4 ), антинеутро-
филна антитела (ANCA) и ант-ГБМ антитела. 

Лечење обухвата супортивну и специфичну терапију. Специфична терапија 
је имуносупресивна и антиинфламаторна. Дели се на индукциону, која има за 
циљ да контролише имунолошки одговор, смањи инфламацију и уведе болес-
ника у ремисију, и терапију одржавања, која треба да спречи даља оштећења 
и рецидиве болести. У индукционој терапији се примењују високе дозе кор-
тикостероида (укључујући пулсне дозе метилпреднизолона), цикофосфамид, 
плазмафереза, а у фази одржавања мање дозе кортикостероида, азотиоприн 
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или микофенолат мофетил. У рефракторним случајевима вреди покушати са 
имуномодулаторним дозама имуноглобулина, ТНФ-α антителима (инфликси-
маб) и анти-CD20 (ритуксимаб).

гломерУлонефритис са имУнским комПлексима

Раније је био најчешћи је облик РПГН са полумесецима (75-80%), али са 
смањењем учесталости акутног постстрептококног гломерулонефритиса, 
налази се у око 45% свих случајева [1]. Обухвата хетерогену групу ГН који 
настају после инфекције, у склопу системске имунолошке болести, или у 
склопу примарног ГН. Заједничка карактеристика је формирање имунских 
комплекса који на имунофлуоресценцији изгледају као гранулисани депози-
ти имуноглобулина и комплемента дуж зидова гломерулских капилара и у 
мезангијуму. Присуство екстракапиларне гломерулске пролиферације оте-
жава клинички ток основне болести и захтева брзу и интензивну имуносу-
пресивну и супортивну терапију. 

олиго-имУнски гломерУлонефритис

Налази се код око 45 % свих случајева РПГН са полумесецима код деце [1]. 
Презентује се некрозним васкулитисом гломерулских капилара, удруженим 
са екстракапиларном пролиферацијом, а са мало или без имунских депозита 
на имунофлуоресцентној микроскопији [6]. Обично се јавља у склопу сис-
темског васкулитиса, (Вегенерова грануломатоза или микроскопски полиан-
гиитис), или као изолован ренални васкулитис. У већини случајева (80%) у 
крви се налазе антинеутрофилна антитела (ANCA). Неки лекови попут про-
пилтиоурацила, пенициламина и хидралазина могу изазвати стварање ANCA 
и олиго-имунски ГН. 

вегенерова гранУломатоза

Вегенерова грануломатоза (ВГ), позната и под називом грануломатоза са 
полиангиитисом, јесте системски некрозантни васкулитис средњих и малих 
крвних судова који се препознаје најчешће по грануломатозној инфламацији 
респираторног тракта, некротичком гломерулонефритису и антителима про-
тив састојака цитоплазме неутрофила (ANCA). Болест је ретка (0,5/милион 
популације годишње), код деце ређа него код одраслих, чешћа код девојчица 
него код дечака [7, 8]. Патогенеза није до краја расветљена, али доводи у везу 
генетску предиспозицију (регион на хромозому 6р21.3, дефицијенција алфа 
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1- антитрипсина и полиморфизам Fc гама рецептора и протеиназе 3 (ПР3)) 
са спољашњим факторима, од којих је позната стафилококна инфекција 
(Staphylococcus aureus). Клиничке манифестације болести су сличне код деце 
као и код одраслих, осим чешће појаве субглотичне стенозе и деформитета 
носа код деце. Честа је појава респираторних (хронични синузитис, кашаљ, 
диспнеа и хемоптизија) и бубрежних симтома (хематурија, протеинурија 
и бубрежна инсуфицијенција), али се јављају и други симптоми, попут оч-
них (болови у очима, еписклеритис, конјунктивитис, птоза, екстраокуларни 
псеудотумор), ушних (перзистентни отитис медиа), зглобних (артралгије), 
мишићних (миалгије), кожних (нодуларни, везикуларни и/или папуларни 
леукоцитоклазични васкулитис) и неуролошких (парализе кранијалних не-
рава, конвулзије, неуропатије). Лабораторијски налази и ANCA помажу у 
дијагнози болести. У активној фази болести се налазе: анемија, леукоцизота 
и тромбоцитоза, повећани реактанти акутне фазе (седиментација, Ц реак-
тивни протеин, фибриноген), хематурија /протеинурија и евентуално азоте-
мија (повећани уреа, креатинин и ацидум урикум). Цитоплазматска ANCA 
(сANCA) за протеиназу 3 (PR3-ANCA), се налази код 70-90% болесника са 
активном болешћу. Радиографија често открива инфилтрате у плућима и 
хронични синузитис, али је за прецизнију дијагностику боља комјутеризо-
вана томографија плућа и горњих респираторних путева. За потврду болести 
је потребна биопсија. Карактеристичан налаз у бубрезима је фокални некро-
зинтни гломерулонефритис са епителним полумесецима и ренални васкули-
тис. Имунофлуоресценца је негативна или врло оскудна. У другим органима 
(синуси, плућа) налази се грануломатозна инфилтрација са местимичном 
некрозом и васкулитис. Дијагноза се поставља на основу типичне клиничке 
презентације, карактеристичних промена у ткиву бубрега, плућа или коже и 
присуства PR3-ANCA или сANCA. Диференцијална дијагноза укључује дру-
ге форме васкулитиса, синдром Goodpasture и грануломатозне болести по-
пут саркоидозе, лимфоматоидне грануломатозе и туберкулозе. Петогодишње 
преживљавање је око 80%. Чести су рецидиви болести (на 4 до 120 месеци, 
медијана 28), који се јављају и после трансплантације бубрега.

микроскоПски Полиангиитис 

Микроскопски полиангиитис (МПА) је мултисистемски, негрануломатозни, 
олиго-имунски некротизујући васкулитис малих крвних судова који не захвата 
горње респираторне путеве, а удружен је са високим титром перинуклеарних ан-
титела против мијелопероксидазе неутрофила (MPO-ANCA, односно p-ANCA). 
Ретко је обољење код деце, у југоисточној Европи је чешће од ВГ [4, 7, 8]. Де-
војчице чешће обољевају од дечака. Патогенеза је слична као и ВГ. Претпоста-
вља се да је антиген инфективног агенса покретач активације MPO-ANCA која, 
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заједно са активираним хемокинима и цитокинима, изазива инфилтрацију ле-
укоцитима и оштећење зидова малих крвних судова. Клиничке манифестације 
су разнолике, али је најчешћи пулмонално-ренални синдром. На почетку бо-
лест личи на грипозну инфекцију на коју се надовезује сидеропенијска анемија 
(због крварења у плућима), губитак у телесној тежини, болест бубрега (хема-
турија/протеинурија) која, ако се не препозна и не лечи, прогредира до терми-
налне инсуфицијенције бубрега. Кожне промене могу бити дискретне, у виду 
пролазног еритематозног раша или макулопапулозних промена, али и теже, у 
виду упорних некротичних улцерација [4]. Неуролошки симптоми могу бити 
пролазни у виду транзиторних помућења стања свести, парализа кранијалних 
нерава, до трајних, тешких неуролошких секвела. Дијагноза се поставља на ос-
нову клиничких манифестација, налаза на биопсији и позитивних MPO-ANCA 
или рANCA (имунофлуоресценција) у плазми, односно у ткиву. Биопсија бу-
брега показује некрозантни гломерулонефритис са пулумесецима, који на иму-
нофлуоресценцији нема или показује минималне имунске депозите. Исход је 
генерално нешто бољи код МПА у односу на ВГ и рецидиви болести су ређи. 
Најлошији исход је код болесника који већ имају бубрежну инсуфицијенцију 
која захтева примену дијализе.

анти-гБм гломерУлонефритис

Ово је најређи облик РПГН са полумесецима код деце (око 10% свих слу-
чајева). Може да се јави удружен са пулмоналном хеморагијом (Goodpasture 
синдром) или као изоловани ренални облик. Карактерише се антителима за 
28-кДа мономер лоциран на α3 ланцу тип IV колагена (Goodpasture антиген).

синдром goodpasture 

Синдром Goodpasture обухвата РПГН удружен са плућном хеморагијом, 
а назван је по аутору (Goodpasture ЕW) који га је први пут описао 1919. годи-
не. Ређи је код деце него код одраслих (10%). Клиничке манифестације су ре-
спираторне тегобе (кашаљ, хемоптизије, диспнеjа), акутно оштећење бубрега 
и анемија. Обољење може имати благу симптоматологију, али се врло брзо 
може завршити смртним исходом, или терминалном инсуфицијенцијом бу-
брега [5]. Дијагноза болести се поставља на основу налаза на биопсији бубре-
га и имунолошких анализа (анти-ГБМ антитела, ANCA). Око 5% болесника 
са Алпортовим синдромом развија анти-ГБМ антитела и анти-ГБМ нефритис 
у току прве године после трансплантације бубрега. За разлику од примарног 
Goodpasture-овог синдрома, они немају плућну хеморагију као пратећу мани-
фестацију болести. 
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11.1. ГЛАВОБОЉЕ У ДЈЕЦЕ - ОБРАДА БОЛЕСНИКА 
КРОЗ ПЕТ ГОДИНА

Љерка цвитановић-Шојат, Маша Маленица
Клиника за педијатрију КБЦ Сестре милосрднице, Загреб
Медицински факултет, Свеучилиште у Загребу, Република Хрватска

Увод

Главобоља је врло чест симптом у дјеце и адолесцената. Као и одрасли, дјеца 
могу имати разне облике главобоље, укључујући мигрену и главобоље везане 
уз стрес, а могу имати и кроничне дневне главобоље (1). Преваленција главо-
боље међу дјецом износи 5,9-37,7%, а поступно се повећава тако да у школској 
доби износи 40-50%, а у адолесцентној 80% (2). У млађе је дјеце најчешћа врста 
главобоље мигрена, док учесталост тензијске главобоље расте према каснијем 
дјетињству (3). С обзиром на спол, у доби од 3 до 7 година мигрена је учест-
алија међу дјечацима, а у доби од 7 до 11 година учесталост је једнака у оба 
спола, а тијеком пубертета мигрена у дјевојчица постаје 3 пута учесталија (4,5). 
Преваленција тензијске главобоље према различитим истраживањима износи 
0,5 – 72,8% (4,5). 

Главобоља се може манифестирати у првим годинама живота, а дијете може 
прецизно локализирати главобољу око 5 године живота. Дјеца животне доби 3 
до 4 године могу имати акутну мигрену чији се симптоми тешко препознају (нпр. 
повраћање, иритабилност, лупање главом, присилни положај главе, осјетљивост 
на свјетло и звукове) (1). Мигрена се може сматрати насљедним поремећајем 
сензорних модулатора у неуронима, па се код насљедне обитељске хемиплегичне 
мигрене налазе мутације калцијевих канала у CACNA1A гену на 19 кромосому 
или алфа2 подјединице Nа+/К+ пумпе на гену ATP1A2 на кромосому 1. Остали 
облици мигрена су генетски хетерогени, уз утјецаје из околине. (6).

Према Интернационалној класификацији (The International Classification of 
Headache Disorders, 2nd еdition) главобоље се дијеле на примарне (мигрена, тен-
зијска, кластер главобоља и друге тригеминалне аутономне цефалалгије, друге 
примарне главобоље) и секундарне (главобоље повезане с траумом главе и/или 
врата, с кранијалним или цервикалним васкуларним поремећајима, са невас-
куларним интракранијалним поремећајима, главобоље повезане с узимањем 
или престајањем узимања лијекова и различитих других супстанци, повезане 
с инфекцијама, главобоље услијед поремећаја хомеостазе те главобоље и фа-
цијалне боли везане уз патолошке промјене екстрацеребралних кранијалних 
структура, повезане с психијатријским болестима, кранијалне неуралгије и 
централни узроци фацијалне боли) (7). 
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Преципитирајући чимбеници за развој главобоља су бројни: умор, нере-
довити оброци, хипогликемија, промјене у физичкој активности, хормоналне 
промјене, јарко свјетло, храна и стрес (8). Узроци главобоља могу бити разно-
лики, а за дијагнозу главобоље, која је предувјет исправног лијечења, потребна 
је детаљна анамнеза и циљана дијагностичка обрада. За дјецу и адолесценте с 
рекурентним главобољама, године 2012. објављене су смјернице за дијагности-
ку и лијечење Хрватског друштва за дјечју неурологију (9). 

циљ истраживања

Циљ истраживања био је у дјеце с главобољом описати наша досадашња 
искуства у клиничкој евалуацији и примјени дијагностичких критерија према 
Интернационалној класификацији главобоља (The International Classification of 
Headache Disorders, 2nd edition) (7). 

исПитаници и методе

Испитаници су били хоспитализирани на Неуропедијатријском одјелу 
Клиничке Болнице „Сестре Милосрднице“ у Загребу. У раду је ретроспективно 
анализирана болничка документација 377 дјеце с примарном дијагнозом главо-
боље. Болесници су примљени на болничко лијечење кроз хитну педијатријску 
службу или договорно након прегледа у педијатријској/неуропедијатријској 
амбуланти. Након отпуста из болнице даље су амбулантно праћени те је у ис-
траживању кориштена додатна амбулантна медицинска документација.

резУлтати

Међу 377 испитаника било је 221 дјевојчица (58,6%) и 156 дјечака (41,4%). 
Просјечна доб испитаника је била 11 година и 8 мјесеци (распон доби, од 2 го-
дине и 8 мјесеци до 22 године). 

У 44,8% случајева (169/377) болесници су на болничко лијечење и/или кли-
ничку обраду упућивани из хитне службе, а 55,2% дјеце договорно преко пе-
дијатријске/неуропедијатријске амбуланте Клинике (208/377). У 89,7% болес-
ника (338/377) радило се о првој хоспитализацији, а преосталих 10,3% болес-
ника (39/377) већ је претходно било хоспитализирано због главобоље.

У 144/377 болесника (38,2%) радило се о првој атаци главобоље, у 215/377 
дјеце (57,0%) о рецидивирајућим главобољама, док су подаци за 18/377 болес-
ника (4,8%) били непознати. 
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У 220/377 дјеце (58,4%) наступ главобоље био је присутан у периоду дуљем 
од три мјесеца прије хоспитализације, у 137/377 (36,3%) краћем од три мјесеца 
док за 20/377 болесника (5.3%) подаци нису били доступни. 

Главобоља се најчешће јавља фронтално у 141/377 дјеце (37,4%) или у цијелој 
глави код 101/377 дјеце (26,8%). Уз главобољу се јављају придружени симптоми у 
271/377 дјеце (71,9%), од којих су најчешћи повраћање, вртоглавица и мучнина.

Соматски и неуролошки статус су били без одступања, осим што је двоје 
дјеце (0,5%) имало артеријску хипертензију.

У лабораторијским налазима нађена су слиједећа одступања: у 5,6% (21/377) 
повишен антистрептолизински титар (АСТО), хиперлипидемија у 5,3% (20/377), 
сидеропенична анемија у 4,5% (17/377) и Жилберов синдром у 2,4% (9/377). 

ЕЕГ је учињена у 90,7% дјеце (342/377), а показала је дизритмичке промјене 
у 7,6% (26/342) и патолошке налазе у 3,5% (12/342) дјеце.

У 81,4% (307/377) дјеце је учињен офталмолошки преглед визуса при чему су 
у 2,6% (8/307) новодијагностициране рефракторне аномалије. Налазом учиње-
ног фундуса у 83,6% (315/377) дјеце је у 2,2% (7/315) нађена неоштро ограниче-
на папила видног живца, а радило се о физиолошкој варијанти очне позадине.

У 83,3% (314/377) дјеце је учињен ОРЛ преглед. Уз преглед, бактериолошку 
обраду и неку од сликовних претрага (УЗ, РТГ, ЦТ, МР) синузитис је нађен у 
14% (44/314) дјеце. 

КТ главе је учињена у 72,4% (273/377), а МР главе у 27,6% (104/377) дјеце. 
Резултати и одступања од нормалних налаза приказани су у Таблици 1. 

таблица 1. Резултати неурорадиолошке обраде 

Налаз 
КТ (n=273)
%(Н)

МР (n=103)
%(Н)

уредан 93.9 (256) 76.7 (79)
хиподензитети мозга 1.8 (5) 2.9 (3)
цисте 1.5 (4) 7.8 (8)
експанзивни процеси 0.7 (2) 3.9 (4)
промјене у параназалним синусима 0.7 (2) 6.8 (7)
кортикална атрофија 0.7 (2) 0
вентрикуларна асиметрија 0.7 (2) 0
цереброваскуларни инзулт 0 1 (1)
демијелинизирајуће лезије 0 1(1)

ТKД је учињен у 28,6% (108/377) дјеце, а њиме је у 3,7% (4/108) нађен спазам 
вертебралних артерија.

У 25,5% (96/377) дјеце је учињен ВЕП при чему је у 12,5% (12/96) нађена лакша 
дисфункција преношења видног стимулуса. У 21,5% (81/377) дјеце су учињени БАЕР 
којима је у у 2,5% (2/81) нађена лакша дисфункција преношења слушног стимулуса.
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Рендгенска обрада вратне краљешнице је учињена у 19,6% (74/377) дјеце; у 
16,2% (12/74) је нађен цервикални инстабилитет, а у 6,8% (5/74) коштано пре-
моштење сулкуса веребралне артерије. 

Обитељска анамнеза била је позитивна за: мигрену у 13,0% (49/377), гла-
вобољу у 10,3% (39/377), епилепсију у 8,2% (21/377), менталне болести у 3,4% 
(13/377) те друге поремећаје или болести у 44,8% (169/377) дјеце. 

Анализа података 268 дјеце о школском успјеху је показала како су 49,5% 
(123/268) 45,8% одлични ученици, 36,9% (99/268) врло добри ученици, 13,4% 
(36/268) добри ученици, 1,1% (3/268) довољни ученици, 0,7% (2/268) похађа 
прилагођени програм, а 1,9% (5/268) су предшколска дјеца. За осталих 28,9% 
(109/268) (109/377) дјеце није се добило података о школском успјеху.

Психологијско тестирање учињено је за вријеме хоспитализације у 25,2% 
(95/377) дјеце, а остали су били упућени психологу амбулантно.

На темељу свих добивених података учињена је класификација према 
ICHD-II којом је нађено како већина дјеце има тензијске главобоље, главобоље 
повезане с патолошким промјенама екстрацеребралних кранијских структура 
и мигрене (таблица 2).

таблица 2. Врсте главобоље у 377 дјеце (ICHD-II)

Врста главобоље % Н
тензијска главобоља 36.1 136
вјеројатно тензијска главобоља 5.6 21
мигрена 16.7 63
посттрауматска главобоља 3.2 12
главобоље повезане с с патолошким промјенама 
екстрацеребралних кранијских структура 

20.7 78

интракранијске неваскуларне главобоље (неоплазме, 
дисфункција Пуденцовог катетера) 

1.8 7

интракранијске васкуларне главобоље (мождани удар) 0.3 1
главобоље повезане с инфекцијом (системска инфекција, након 
пребољелог менингитиса) 

0.8 3

поремећај хомеостазе (артеријска хипертензија) 0.5 2
остало ( некласифицирано, сидеропенична анемија, мултипла 
склероза, епилепсија, менструација) 

14.3 54

Према добивеним резултатима, у фармаколошкој терапији примјењивани 
су у 5,3% аналгетици (20/377), у 2,9% топирамат (Н= 11/377), у 1,9% суматрип-
тан (7/377), у 0,8% препарати жељеза (3/377), у 0,8% карбамазепин (3/377), у 
0,5% валпроат (2/377), у 0,3% Б-комплеx (1/377), у 0,3% диазепам (1/377), у 0,3% 
золмитриптан (1/377) те у 6,4% антибиотици (24/377) због главобоља повеза-
них с инфекцијама, најчешће синуситисом.
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закљУчци

Сукладно раније проведеним истраживањима нађено је како већина хос-
питализиране дјеце има тензијске главобоље, главобоље повезане с патолош-
ким промјенама екстрацеребралних кранијских структура и мигрене. У већи-
ни случајева подробна анамнеза заједно с физикалним и неуролошким прегле-
дом води према клиничким одлукама о потреби даљње дијагностичке обраде, 
укључујући неурорадиолошку обраду, електрофизиолошка или специфична 
лабораторијска тестирања. У сврху откривања етиолошког фактора код гла-
вобоља које захтијевају специфичну терапију, препоручамо детаљну клиничку 
евалуацију у дјеце код којих главобоља траје дуже од три мјесеца (9, 10). Потре-
бан је интердисциплинарни приступ у који су осим неуропедијатара укључени 
и психолози, психијатри, наставници те социјални радници у сврху спреча-
вања прогресије болести и побољшања квалитете живота.
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11.2. ДЕФИНИЦИЈА, ПАТОФИЗИОЛОГИЈА И 
ЕПИДЕМИОЛОГИЈА АКУТНИХ СИМПТОМСКИХ 
НАПАДА

Милена Ђурић, ружица Крављанац
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Увод

Епилептички напади могу бити провоцирани различитим болестима код 
деце и одраслих који немају епилепсију. Ови напади, названи акутни симптом-
ски напади (АСН) налазе се у домену рада многих профила лекара. У неуро-
лошкој литератури о њима није писано онолико колико њихова учесталост и 
важност захтева. Тачна процена природе АСН је веома важна, ради планирања 
испитивања и лечења болесника и избегавања дуготрајног давања антиепилеп-
тика у ситуацији где нема индикација (1).

дефиниција

Према Комисији за епидемиологију Интернационалне лиге за борбу против 
епилепсије (ИЛБЕ).акутни симптомски напад (АСН) је клинички напад који се 
дешава у време системског поремећаја или у блиској временској удружености 
са доказаним можданим оштећењем (2). Према новој дефиницији АСН коју је 
издала субкомисија за дефиниције ИЛБЕ, АСН су догађаји који се јављају у блис-
ком временском односу са акутним инсултом централног нервног система, који 
може бити метаболички, токсични, структурни, инфективни или инфламатор-
ни (3). У односу на тип основног клиничког поремећаја, време између инсул-
та и појаве напада може бити различито. Код цереброваскуларног акцидента, 
трауме мозга, аноксичне енцефалопатије, интракранијалне хируршке интервен-
ције, субдуралног хематома, инфекције ЦНС-а, мултипне склерозе, аутоимуне 
неуролошке болести АСН настаје унутар недељу дана. Код инфекције ЦНС-а , 
АСН може настати и касније ако је удружен са клиничким и лабораторијским 
знацима инфекције. Код аутоимуних болести АСН се јављају када су присутни 
симптоми и знаци активације болести. АСН се може десити код тешких метабо-
личких поремећаја утврђених унутар 24 часа бохемијским или хематолошким 
тестовима, интоксикације лековима или алкохолом, или узимања епилептогених 
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лекова. Узорак крви за доказивање ових стања треба да буде узет унутар 24 часа 
од појаве напада. Вредности биохемијских параметара важних за дијагнозу АСН 
дати су на табели 1.

табела 1. Вредности биохемијских параметара важних за дијагностику АСН (3)

Биохемијски параметар Вредности
Глукоза у серуму < 2 мМ/Л или

> 25 mM у случају кетоацидозе
Нaтријум у серуму <115мМ/Л
Калцијум у серуму < 1,78 мМ/Л
Уреа > 35,7 мМ/Л
Креатинин > 884 μМ/Л

Постоји јасна разлика између АСН и епилепсије, односно понављаних не-
провоцираних напада. Непосредан узрок АСН се може јасно идентификовани 
блиском временском удруженошћу, која чини узрочност вероватном. Потом, 
АСН се не карактеришу склоношћу ка понављању, осим уколико се не поно-
ви узрочна болест. У неким случајевима АСН могу бити ризични чиниопци за 
каснију појаву епилепсије, на пример код инфекција ЦНС-а или церебровас-
куларних акцидената, али се они сами не могу укључити у дефиницију епилеп-
сије, која садржи један или два непровоцирана напада.

Патофизиологија

Неколико патофизиолошких процеса могу довести до АСН. Поремећај 
интегритета крвно мождане баријере због инфекције или аноксије може 
довести до продора лекова и токсина у ЦНС што може довести до ексци-
табилности неурона. Тада може доћи до промене централне хомеостазе у 
неуронском окружењу коју регулише глија. Дисфункција глијалних ћелија 
може довести до повећања екстраћелијске концентрације калијума и довести 
до деполаризације неурона. Ниска екстраћелијска концентрација калцијума 
повећава синаптичку ексцитабилност и доводи до напада. Ниска концентра-
ција магнезијума доводи до активације Н-метил Д аспартат рецептора који 
су нормално инхибирани блокадом магнезијумовог канала зависног од вол-
таже. Церебрална хеморагија у склопу спонтане интрацеребралне или субара-
хноидалне хеморагије због хипертензије често је удружена са нападима. Ос-
лобађање гвожђа из хемоглобина доводи до стварања слободних радикала, 
пероксидације липида и активације арахидонске каскаде. Ови процеси дово-
де до стварања инозитол трифосфата и диацилглицерола који повећавају ин-
траћелијску концентрацију калцијумових јона. Калцијум утиче на неуронску 
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екисцитабилност, ексцитотоксичност и неуронску смрт. Код критично обо-
лелих поремећаји концентрације глукозе и електролита су важни у патофи-
зиологији напада. Могу се јавити код болесника у коми, код интравенске те-
рапије, употребе диуретика, и активације хипоталамопитуитарне осовине. 
Код васкуларних обољења поремећај тока крви и хипоксична лезија неурона 
утиче на продукцију и ослобађање неуротрансмитера. Неурони који проду-
кују ГАБУ су нарочито осетљиви на исхемично оштећење због високиох ме-
таболичких потреба. Болесници са конгениталним срчаним манама склони 
су тромбоемболијским инсултима који се испољавају нападима. Апсцеси и 
тумори као лезије масе могу довести до поремећаја крвног протока, ресорп-
ције и протока цереброспиналног ликвора и компромитовања интегритета 
крвно мождане баријере. Потом могу довести до продукције инфламаторних 
цитокина, крварења и можданог едема. Ови процеси смањују простор између 
неурона и доводе до њихове ефаптичке интерреакције и повећања ексцита-
ције. Поремећај баланса неуротрансмитера у току хипоксичног оштећења 
у корист ексцитаторних амино киселина доводи до повећања ексцитабил-
ности. Слободни радикали створени у току акутне болести предиспонирају 
оштећењу неурона и нападу. Генетске алтерације које захватају јонске кана-
ле и рецепторе предиспонирају нападима у топку поремећаја хомеостазе (1).

еПидемиологија

инциденција

У епидемиолошким студијама АСН представљају 40% свих афебрилних на-
пада што указује на важност њихове идентификације и правилне класифика-
ције(4). Инциденција АСН је различита у разним регионима и земљама и нижа 
је од инциденције епилепсије.

Инциденција АСН код деце дата је на табели 2.

табела 2. Инциденција АСН код деце (5-8)

Аутор, година Земља Инциденција на 100 000 деце
Huang, et al (1998) Тајван 460
Idro, et al (2008) Кенија 425
Verity, et al (1992) Енглеска 80
Annegers, et al (1995) САД 130

Инциденција АСН највиша је у првој години живота, а потом опада у де-
тињству и раним одраслим годинама до 15/ 1000 000 становника. После 35. го-
дине инциденција АСН се повећава и достиже 123 код оних преко 75 година. 
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Узроци АСН имају своје епидемиолошке карактеристике и напади се јављају у 
току болести које су ендемичне за одређени регион. Разлике у инциденцији у 
односу на пол највеће су у екстремним узрастима, што се приписује распрос-
трањености основних узрока а не биолошкој предиспозицији.

прогноза

За прогнозу АСН важна је појава епилепсије и рани и касни морталитет. 
Епидемиоплошка студија је показала да после 10 годишњег праћења постоји 
80% мања шанса за епилептички напад код особа са АСН него код особа са 
првим непровоцираним нападом. У истој студији умрло је у року од 30 дана 
21,4 особа које су имале АСН и 3,4 особе које су имале први непровоцирани 
напад. После 10 година болесници са АСН и болесници са првим непровоци-
раним нападом имали су исти морталитет. Ови резултати сугеришу да АСН и 
непровоцирани напади нису исти догађаји и да АСН нису удружени са трај-
ном склоношћу ка епилептичким нападима (9).Трајање напада код АСН има 
утицаја на каснију појаву непровоцираних напада. После 10 година праћења, 
непровоцирани напади су се јавили код 41% болесника са АСН у облику епи-
лептичког статуса у односу на 13% код болесника са краћим трајањем АСН 
(10). Ризик за појаву епилепсије после АСН одрђен је основним оболењем које 
је изазвало АСН, и он износи од 0% код акутног гастроентеритиса до 27% код 
енцефалопатија и енцефалитис (5).

закљУчак

АСН имају важно место у групи првих напада. Неопходно је њихово хитно 
прекидаље али и лечење основног поремећаја. Још увек је мали број студија 
дуготрајног праћења болесника са АСН ради одређивања њихове прогнозе.
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11.3. АКУТНИ СИМПТОМАТСКИ НАПАДИ КОД 
СТРУКТУРНИХ МОЖДАНИХ ПОРЕМЕЋАЈА

никола димитријевић, димитрије николић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

тУмори мозга

Мождани тумори често доводе до акутних сиптоматских напада (АСН). Ма-
нифестују се као жаришни са простом или сложеном симптоматологијом, са/без 
секундарне генерализације. У процесу епилептогенезе најважнији фактори су 
врста и локализација тумора, промене у околини тумора и генетски фактори. 

Код пацијената са епилепсијом учесталост тумора је око 4%, док је у попула-
цији деце са туморима мозга учесталост епилепсије 30-100%, у зависности од вр-
сте тумора. Епилептички напад је иницијална клиничка презентација код 30-50% 
пацијената, а 10-30% напада се јавља у каснијем току болести. Независно од типа 
тумора, уколико је напад прва клиничка манифестација, повећан је ризик за пона-
вљање напада и поред адекватне антиконвулзивне терапије. Локализација тумора 
је од велике важности за појаву напада. Кортикални тумори имају највећи ризик 
за појаву епилепсије. Код тумора фронталног, паријеталног и темпоралног режња 
напади су чешћи у односу на окципитални. Инфратенторијални и селарни тумори 
ретко доводе до напада, осим у случају пропагације у хемисфере мозга (1).

Код деце и адолесцената су чешћи ниско-градусни тумори, са чешћим јавља-
њем епилепсије, али је преживљавање дуже у односу на високо-градусне туморе.

Учесталост напада зависи од врсте тумора: дисембриопластични неурое-
пителијални тумор - 100%; ганглиоглиом 80-90%; ниско-градусни астроцитом 
75%; менингеом 25%; глиобластома мултиформе 30-50%; метастатски тумори 
20-35%; примарни лимфом ЦНС 10%. 

епилептогенеза код можданих тумора

Епилептогенеза је и даље доста нејасна. Првенствено је условљена струк-
турним и ћелијско/молекуларним променама индукованих тумором, што до-
води до промена у околном ткиву, често и у даљим регионима. Последица је 
оштећење функционалне повезаности и интегритета ЦНС. Високо-градусни 
тумори, због брзог раста доводе до напада брзом деструкцијом и некрозом тки-
ва, појавом едема и таложењем хемосидерина. Споро-растући, нискоградусни 
тумори доводе до епилептогенезе функционалним променама: поремећај кому-
никација између ћелија („gap junctions“)(2), измене волтажно-зависних јонских 
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канала и рецептора, оштећењa транспорта глутамата, промене у рецептори-
ма и синаптичким везикулама, променa у генетици и молекуларним путеви-
ма епилептогенезе. 

Важне промене за епилептогенезу су и промене у ткиву које окружује ту-
мор: промене у конекцији ћелија, повећана експресивност волтажно-зависних 
канала и транспортера, промене у рецепторима, ензимима, нивоу јона и ами-
нокиселина, појава неуроинфламације.

фармакорезистенција

Фармакорезистентност је честа код примарних тумора мозга. Присутно 
је више хипотеза: а) промене на циљним местима везивања антиепилептика, 
као последица присуства тумора и промена у околном ткиву; б) дисрегулација 
транспортних механизама који омогућавају улаз и елиминацију антиепилеп-
тика у ЦНС и интактност хематоенцефалне баријере. Појачана експресија 
транспортера лекова (П-гликопротеин, протеин резистенције лекова) доводи 
до фармакорезистентности. Ове промене су и циљеви даљих истраживања за 
нове лекове. 

терапија

Основи терапије: а) терапија епилепсије - фармакотерапија; б) терапија 
тумора: хируршко лечење (ресекција тумора, одстрањивање фокуса), радио и 
хемиотерапија. Не постоји јединствени водич за фармаколошку терапију (3). 
Није доказана супериорност нове генерације лекова (леветирацетам, ламотри-
гин, зонисамид, топирамат, фелбамат) у односу на прву генерацију (карбамазе-
пин, фенитоин, валпроична киселина, фенобарбитон, бензодиазепини). Избор 
терапије је индивидуалан. Појава нежељених реакција је чешћа код пацијената 
са можданим туморима у односу на остале пацијенте са епилепсијом. 

ПостраУматски наПади и еПилеПсија

посттрауматски напади

Посттрауматски напади се могу јавити првих 24 сата од трауме (непосред-
ни напади), од 2-7 дана (рани напади), после прве недеље (касни напади). Не-
посредни и рани напади настају непосредном стимулације мозга повредом и 
одраз су тежине повреде (мождани едем, хеморагија, контузија, лацерација, 
оштећење хематоенцефалне баријере, продукција ексцитаторних аминотран-
смитера, слободних радикала). Касни напади су резултат епилептогенезе, са 
изменом неуронске мреже која повећава ексцитабилност и појаву напада. Код 
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10-22% деце се јавља епилептични статус, чиме се касније повећава могућност 
појава непровоцираних напада.

посттрауматска епилепсија (пте)

ПТЕ су поновљени напади после трауматске мождане повреде (ТМП). ТМП 
је узрок 10-20% симптоматских епилепсија у општој популацији, а 5% у попу-
лацији особа са епилепсијом (4). 

Повећани ризик за ПТЕ је повећан код импресионих фрактура, интра-
церебралних и субдуралних хематома, пенетрантних повреда главе и појаве 
раних напада. За процену тежине посттрауматског можданог оштећења се 
најчешће користи Глазгов кома скала: > 13 - лака ТМП; 9-12 - умерена; ≤ 
8 - тешка повреда. Овим се не дефинише врста, дистрибуција и динамика 
повреда (5). Епидемиолошки подаци од 30 година праћења су показали да 
је кумулативна инциденција епилепсије 2,1% код лаких траума, 4,2% код 
умерене и 16,7% код тешких повреда. Већина напада се дешава у првих 5 
година после трауме.

Профилактична примена антиепилептика после ТМП не спречава појаву епи-
лепсије. Принципи терапије ПТЕ су исти као код епилепсија друге етиологије.

мождани Удар

Учесталост можданог удара је 2-8/100.000 деце, већином се јавља у прве две 
године живота. Три основна типа су исхемични (~70%), хеморагијски (~20%) 
и тромбоза можданих синуса (~10%). Етиологија је различита и зависи од уз-
раста. Мада конвулзије могу да буду прва клиничка манифестација, почетак 
можданог удара се дефинише када је уочен први фокални неуролошки дефи-
цит. Конвулзије се најчешће јављају као акутне - прва 24 сата болести, ране од 
2-7 дана, касне - после 7 дана (у току хоспитализације). 

Учесталост АСН у почетној клиничкој презентацији износи 25-64,6%, али 
подаци нису засновани на демографским испитивањима(6). Укључујући не-
онатални и све типове можданог удара, демографски процењена учесталост 
износи 58% (7). Већина напада (78,5%) јавља се првог дана болести. Фокал-
ни напади су чешћи (73%). Већи број деце (17%), нарочито одојчад, има су-
бклинички епилептични статус, који се може открити само континуираним 
24-сатним ЕЕГ снимањем (6). Није уочена разлика у инциденци напада у од-
носу на врсту можданог удара и узраста деце. Већи број напада се јавља код 
неонаталних можданих удара.

Каснија појава афебрилних непровоцираних напада и епилепсије после 
можданог удара у дечјем узрасту је честа, али и даље недовољно проучена. 
Средња годишња инциденца првог афебрилног напада је 4,4%, 5-годишњи 
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кумулативни ризик је 16%, а 10-годишњи 33%. Кумулативни ризик активне 
епилепсије са 5 година је 13%, а 30% са 10 година (8). Предиктори касније 
појаве епилепсије су акутни напади у време шлога и присуствог неуролошког 
дефицита у време отпуста. На појаву епилепсије не утичу пол, узраст и врста 
можданог удара. Више од трећине деце са епилепсијом има нападе и поред 
адекватне терапије. 

инфекције цнс

бактеријски менингитис

Генерализовани или фокални напади се јављају код 33% деце са бакте-
ријским менингитисом (БМ). Фокални напади су чешћи и обично указују на 
неповољан исход. АСН се јављају првих 48 сати од хоспитализације и немају 
прогностички значај. Међутим, напади који се тешко контролишу и одржавају 
дуже од четири дана или се јављају први пут после 72 сата од хоспитализације, 
обично указују на развој компликација (субдурална ефузија, инфаркт, цереб-
ритис) и повезани су са већим ризиком за смртни исход и појаву тешких неу-
ролошких последица (9).

Ризик за каснију појаву непровоцираних напада и епилепсије је већи у си-
ромашним у односу на развијене земља (4,2-25,1%). Најзначајнији ризико-фак-
тори су трајна неуролошка оштећења, ЕЕГ промене, хипогликорахија и акутни 
симптоматски напади.

вирусни енцефалитиси

Вирусни енцефалитиси су чест узрок АСН у развијеним и неразвијеним 
земљама, нарочито у дечјем узрасту. Више од 100 вируса може да доведе до 
енцефалитиса, али етиологија већином остаје непозната због неспецифичног 
испољавања и недостатка дијагностичких могућности. Вирусни енцефалитиси 
се јављају епидемијски и спорадично. 

Херпес симплекс вирус тип 1 (ХСВ 1) је најчешћи узрочник спорадичног 
енцефалитиса. Код више од 50% деце се јављају конвулзије. Склоност ХСВ 1 
да захвата мезијални темпорални лобус са хипокампусом објашњава високу 
учесталост напада. Напади су често фокални. Код деце је клиничка слика 
атипична, са појавом и генерализованих напада, а поремећај понашања је 
чест код адолесцената. ХСВ 1 може да доведе до латентне и перзистентне 
инфекције, са касним рецидивима и реактивацијом. Касни непровоцирани 
напади и епилепсија се јављају код 42-60% пацијената и често су фармако-
резистентни (10).
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11.4. АКУТНИ СИМПТОМСКИ НАПАДИ 
УДРУЖЕНИ СА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИМ И 
РЕСПИРАТОРНИМ ИНФЕКЦИЈАМА

ружица Крављанац, Милена Ђурић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Увод

У етиологији акутних симптомских напада (АСН) код деце, значајну групу чине 
напади који се јављају током акутних гастроинтестиналних или респираторних ин-
фекција. Ови напади се често јављају у серијама или су дуготрајни тако да доводе до 
епилептичког статуса. Према резултатаима досадашњих истраживања који су при-
казани на табели број 1, заступљеност акутног симптомског епилептичког статуса 
(АССЕ) у етиологији свих епилептичких статуса је од 16,6 до 50% (1-5).

табела 1. Учесталост акутних симптомских напада у етиологији епилептичког 
статуса

Истраживање Земља Н АССЕ (%)
Chin i sar, Lancet 2006 (1) УК 176 17
Singh i sar., Neurology 2010 (2) Индија 144 16,6
Hesdorffer i sar., Neurology 1998 (3) САД 199 50
Kravljanac i sar., Epilepsia 2011 (4) Србија 302 18,9

O АСН током благих екстракранијалних инфекција можемо говорити само 
код деце код које је искључено постојање: акутне инфекције централног нервног 
система, енцефалопатије удружене са вирусном инфекцијом, претходног ментал-
ног и неуролошког оштећења и позитивне породичне анамнезе о епилепсији (5). 

акУтни симПтомски наПади током 
гастроинтестиналне инфекције

Акутни симптомски напади или бенигне конвулзије током гастроинтес-
тиналне инфекције (ГИИ) су епилептички напади који се јављају, а без зна-
кова дехидрације или електролитног дисбаланса. Најчешће се јављају током 
првих пет дана ГИИ, и често су у виду серија краткотрајних напада. Главне 
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карактеристике АСН током ГИИ према првом опису ентитета су: афебрилни 
напади код претходно здраве деце узраста од 6 месеци до 3 године; без елек-
тролитних поремећаја и знакова значајније дехидрације; напади имају тен-
денцију да се понављају или се јављају у серијама; интериктални ЕЕГ не пока-
зује епилептичка пражњења; у столици се често открива антиген Рота вируса; 
одлична прогноза са ниским ризиком за епилепсију у каснијем узрасту (6). 
Најчешћи проузроковачи ГИИ током којих се јављају АСН су: Ротавирус (40 
- 60%), Норовирус (10 - 15%), а ређе сапоравирус, аденовирус, коксаки вирус 
или бактерије као што су салмонела, шигела или кампилобактер јејуни (7).

Претпостављени патогенетски механизми који доводе до напада код деце 
са ГИИ су различити и зависе од проузроковача и најчешће су по типу директ-
ног ексцитаторног ефекта, путем медијатора инфламације или поремећаја на 
нивоу калцијумских и натријумских канала. 

Слично као и фебрилни напади, и АСН се јављају у узрасту од 6 до 60 ме-
сеци живота, најчешће у прве две године живота. Јављају се током првих пет 
дана ГИИ, али се често јаве и пре почетка дијареје. Напади су најчешће генера-
лизовани (70-80%) и трају краће од 5 минута (75%), међутим имају тенденцију 
да се јављају у серијама и око 70% болесника има више од једног напада током 
24-48 сати. Oко 30-40% болесника са АСН током ГИИ има повишену телесну 
температуру.

акУтни симПтомски наПади код деце са 
ресПираторним инфекцијама

Друга значајна група акутних симптомских напада обухвата децу са напа-
дима удруженим са респираторним инфекцијама (РИ). Најчешћи вируси који 
узрокују РИ удружене са АСН су: респираторни синцицијални вирус (РСВ) 
и вирус инфлуенце, а знатно ређе аденовирус, цитомегаловирус, ентеровиру-
си и вирус параинфлуенце. Патогенетски механизми у настанку АСН код РИ 
су различити и обухватају медијаторе инфламације, директан или индиректан 
неуротоксични ефекат (8,9), 

Главне клиничке карактеристике АСН током респираторних инфекција се 
разликују у односу на узраст и етиологију. Просечан узраст деце која су дожи-
вела АСН током РСВ инфекције је између четвртог и осмог месеца живота, 
док је просечан узраст деце са АСН током инфекције вирусом инфлуенце око 
годину и по дана. Напади се углавном јављају током првих пет дана инфекције, 
мада могу и да претходе првим знацима РИ. АСН су најчешће генерализовани, 
често се јављају у серијама (70%), а око 20% доживи епилептички статус. Слич-
но као и код АСН током ГИИ, и код ових болесника прогноза је добра, а ризик 
од епилепсије у каснијем узрасту је мали (8,9).
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лечење

Лечење АСН обухвата два аспекта: први, акутно заустављање напада и дру-
ги, превенција рецидива напада. Акутно заустављање напада се обавља према 
алгоритму који важи за све епилептичке нападе без обзира на етиологију. Према 
овом алгоритму, након иницијалне процене болесника и збрињавања виталних 
функција, примењује се лек прве линије из групе бензодиазепина (мидазолам, 
диазепам, лоразепам), а уколико изостане ефекат примењује се лек из друге ли-
није као што је фенобарбитон или фенитоин. Уколико се напад не заустави ни 
након примене наведених лекова, даље лечење се спроводи према принципима 
за лечење епилептичког статуса. У циљу превенције рецидива током акутне 
болести, примењује се кратка кура антиепилептика, најчешће фенобарбитона 
у трајању од 2 до 4 недеље (10).
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11.5. АКУТНИ СИМПТОМСКИ НАПАДИ 
КОД МЕТАБОЛИЧКИХ ПОРЕМЕЋАЈА, 
ИНТОКСИКАЦИЈА И СИСТЕМСКИХ БОЛЕСТИ

Марија Кнежевић-поганчев
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

Значајнији узрочници акутних симптомских напада (АСН) су: електро-
литни и метаболички поремећаји, употреба и злоупотреба лекова, алкохола и 
психоактивних супстанци, интоксикације, трауме, болести бубрега, кардиова-
скуларни инсулти, имунолошке болести и опекотине (1-3). 

електролитни и дрУги метаБолички Поремећаји

Вероватноћа појаве АСН код акутних електролитних и метаболичких по-
ремећаја је директно зависна од брзине њиховог настанка. (3) 

АСН се очекују код серумске вредности натријума испод 115mmol/l, наро-
чито код његовог наглог пада. Код хипернатремије се као безбедна брзина ре-
дукције серумске концентрације натријума препоручује брзина од 0.5mmol/
l/h. Неопходно је приликом тумачења лабораторијских налаза након напада 
увек размотрити могућност повећања серумске концентрације натријума за 
10-15mmol/l, током епилептичког напада, услед стварања нових осмола и њи-
ховог задржавања у мишићним ћелијама. 

Хипогликемија је један од најчешћих узрока АСН и увек ју је неопходно 
искључити код сваког детета са нападом. Гликемија нижа од 2,2 mmol/l узро-
кује АСН. Хипогликемија потенцира ефекат хипоксије, делујући удружено на 
церебрални кортекс, хипокампус, стриатум и церебелум, узрокујући значајно 
већа оштећења. Некетотска хиперосмоларна кома чешће узрокује појаву напа-
да него дијабетичка кетоацидоза (са серумском гликемијом преко 25mmol/l), 
због антиконвулзивог ефекта кетона. Допунска испитивања код деце са хипо-
гликемијом и АСН су потребна како би се искључиле урођене метаболичке или 
ендокрине болести. 

Хипокалцемија са вредностима укупног калцијума серума испод 1,78 
mmol/l или јонизованог калцијума <40% од серумских вредности узрокује ге-
нерализоване или жаришне АСН. Узроци хипокалцемије су различити: хипо-
паратироидизам, недостатак витамина D, DiGeorge синдром, бубрежна инсу-
фицијенција, синдром лизе тумора, рабдомиолиза, акутна хиперфосфатемија, 
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псеудохипопаратироидизам, и др. Акутна терапије је симптомска, а каузална 
узрочно зависна. 

Дијагнозу епилепсије не треба поставити никада када постоји сумња да је 
напад узрокован електролитним или метаболичким поремећајем.

ефекат лекова на ПојавУ акУтних симПтомских наПада

АСН се могу јавити код примене или обуставе лека, зависно од специфи-
чности лека и општег стања организма (присуства реналне и/или хепатичке 
дисфункције и/или мождане лезије). АСН могу да изазову: антиепилептич-
ки лекови (тиагабин, карбамазпеин, ламотригин, леветирацетам, валпорат, 
вигабатрин, габапентин), хемиотерапијски лекови (л-фосфамид, цистплатин, 
такролимус, циклоспорин А, метотрексат), антивирусни и антимикробни ле-
кови (цефалоспорини, изониазид, кинолини), антиспихотици, контрастна 
средства, антихелминтници, антималарични лекови, као и теофилин, ли-
тијум, баклофен, морфин, драмамин, флуметанил, Н-ацетилцистеин, ало-
пуринол, клонидин, интерферон, пропофол, сулфасализин, тироксин, кор-
тикостероиди и бројни токсини (ендосулфан, кокаин, тератрамини, камфор, 
алуминијумски биоматеријали, угљен моноксид, колоидно сребро, екстази, 
олово, нитрометан).

Значајан је ризик за појаву АСН код парентералне примене антибиотика, 
нарочито пеницилина. Пеницилин у анималним моделима епилепсије спреча-
ва везивање ГАБАе на рецепторе. Цефалоспорини, имипенем и флуороквино-
лони антагонизују ГАБА рецепторе. Изониазид компетицијом са пиридокси-
ном смањује укупни ниво ГАБАе и делује проконвулзивно.

Појава АСН код обуставе барбитурата и бензодиазепина је дозно зави-
сна и није очекивана код препоручених терапијских доза. Краткоделујући 
барбитурати (пенто/ секо/амо/бутал-битал) доводе до АСН 1-5 дана након 
обуставе. Напади након обуставе бензодиазепина се јављају током 24h након 
обуставе брзоделујућег или током пар дана након обуставе спороделујућег 
бензодиазепина. Као безбедна обустава бензодиазепина се саветује постепе-
но укидање током 10 недеља. 

злоУПотреБа алкохола

АСН се јављају код обуставе употребе алкохола као и код интоксикације 
алкохолом. Напади код обуставе употребе се јављају 7-48 сати након последњег 
конзумирања, у 10% као епилептички статус. АСН код алкохолног апстинен-
цијалног синдрома захтевају максимално ургентну терапију, јер рецидивирају 
у 13-24%, а смртности им се процењује на 3% (5).
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лекови који изазивајУ зависност

До појаве АСН могу да доведу лекови који изазивају зависност: кокаин, 
амфетамин и амфетамину слични лекови (декстро/метила-мфетамин метил-
фенидат, ефедрин). АСН се јављају у 10% изложених кокаину, пропмптно или 
сатима након изложености. Три пута су чешћи код пушења кокаина, када се 
постижу више серумске конценрације. Код обуставе кокаина, вероватноћа 
појаве АСН напада је 2.6 пута виша него у општој популацији (6). Код примене 
и предозирања амфетамина, пре напада се региструју и други знаци интокси-
кације (фебрилност, хипертензија, аритмије, делиријум и кома).

Халуциногени, који садрже мескалин и ергот деривате, сем видних халу-
цинација, дозно зависно, доводе до конвулзија. Код предозирања хероином са 
појавом коме, миозе и респираторне депресије, појава напада је врло ретка и 
увек захтева искључивање других потенцијалних узрока.

Од лекова зависни напади су најчешће генерализовани. Жаришни напади 
код злоупотребе коакина су најчешће последица кокаином узрокованог мож-
даног инсулта (7). 

реверзиБилна Постериорна леУкоенцефалоПатија

Реверзибилна постериорна леукоенцефалопатија је поремећај ауторегула-
ције у церебралној циркулацији услед изненадног повишења крвног притиска, 
што доводи до оштећења крвно мождане баријере и вазогеног едема беле масе 
мозга. Карактерише се налазом субкортикалног најчешће паријетоокципитал-
но вазогеног едема. Узрок су јој најчешће хипертензија (и блага) и имуносу-
пресивни или цитотоксични агенси (код деце оболеле од леукемије). Напади се 
јављају код 87% пацијената као изоловани (63%) или као епилептички статус, 
са предоминацијом окципиталних напада (8).

асн код хроничних Болести

Код деце оболеле од леукемије и других малигних болести АСН као после-
дица леукоенцефалопатије, хипертензије и метаболичких поремећаја (10-13%), 
али и као резултат поремећаја коагулације крви или васкулитиса који је инду-
кован сепсом, менингитисом или радиотерапијом. Напади код деце са солид-
ним малигним туморима су најчешће последице метастатских лезија ЦНСа, 
као знак прогресије болести. 

АСН код срчаних обољења се јављају као епизодични губитци свести код 10-
20% деце са цијаногеним срчаним манама. Могу их изазвати цереброваскуланри 
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поремећаји или инфекције ЦНСа, (мождани апсцес код десно-левог шанта), 
ендокардитис, мождана крварења (код некориговане коарктације аорте 10%) и 
аритмије које узрокују поремећај мождане циркулације. 

АСН код хроничних системских болести се описују најчешће код диабете-
са мелитуса, целијачне болести, тироидне болести и системског лупуса, мада 
се код ових болести може појавити и епилепсија. Механизми како настанка 
АСН тако и развоја епилепсије су комплексни и још увек некомплетно раз-
умљиви (9). АСН код имунолошких поремећаја најчешће настају као после-
дица васкулитиса или имунолошки посредовнаих енцефалопатија. Око 50% 
неуролошких компликација током Henoch Schönlein-овом пурпуром чине 
АСН. Kод деце са Кawasaki-евом болешћу, АСН су најчешћа манифестација 
асептичког менингитиса. 

Hashimoto енцефалопатија се акутно испољава епизодама које личе на це-
реброваскланри инсулт са АСН (тип 1) или споријим током који се карактери-
ше деменцијом и психозом (тип 2), као и појавом епилептичких статуса (10).

Целијачна болест као имунски посредована ентерoпатиjа има у основи 
АСН аутоимуне механизме, ниске концентрације појединих електролита (кал-
цијума и магнезијума), генску предиспозицију, оксидативни стрес и акумула-
ција слободних радикала. Постоји претпоставка да антиглутенска антитела 
имају директан или индиректан неуротоксични ефекат. 

Инсуфицијенције бубрега доводи до АСН хипертензијом и електролитним 
поремећајима (натријума, калцијума, магнзијума) али и порастом урее и креа-
тинина због азотемије. АСН се очекују код вредности уреjе изнад 35.7mmol/l и 
креатинина преко 884 ummol/l. 

Инсуфицијенција јетре доводи до развоја хепатичке енцефалопатије са поја-
вом и АСН у 2-33%. У основи АСН је поремећај метаболизма глукозе и електро-
лита, пораст концентрације амонијака како у серуму тако и у ткиву, токсични 
ефекти других ендогених и/или егзогених материја чији је очекивани метабо-
лизам компромитован инсуфицијенцијом јетре (билирубин, азотне материје). 
Инсуфицијенција јетре може довести и до интракранијалне хеморагије, али и 
изазазвати реналну инсуфицијенцију како дехидрацијом тако и развојем хепато-
реналног синдрома или акутне тубуларне некрозе. Изузетно озбиљан проблем је 
примена антиепилетпичке терапије за купирање АСН, нарочито бензодиазепи-
на, због успореног клиренса који је последица хепатичне инсуфицијенције.

Дијагностичко терапијски критеријуми дати од ILAE почивају на препо-
зна тљи вој повезаности интензитета и типа пормећаја који доводи до АСН. 
Они увек захтевају хитну терапију: прекидање напада принципом који обухва-
та: 1) идентификацију и третман узрока, 2) одређивање потребе за применом 
антиепилептичких лекова, 3) препознавање и третман неконвулзивних напада. 
Антиепилeптичка терапија је код АСН оправдана само током купирања напада 
и не примењује се пролонгирано сем изнимно у појединачним високоризич-
ним си ту аци јама. 
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12.1. ПОРЕМЕЋАЈИ ФУНКЦИЈЕ ЕПИТЕЛА У 
ПАТОГЕНЕЗИ БОЛЕСТИ ДЕЧЈЕГ УЗРАСТА

борислав Каменов
Клиника за дечје интерне болести Клиничког центра Ниш, Ниш
Медицински факултет, Универзитет у Нишу

Увод

Функционисање епитела дигестивног тракта дуго је разматрано у контексту 
ресорпције и поремећаја ресорпције хране. После напретка у сазнањима о функ-
цијама имунског система, уочава се другачије реаговање имунског система ако 
се антигени унесу на уста, што мења реаговање имунског система после поновог 
уноса. Овај феномен је означен као орална толеранција, са објашњењем да исти 
штити храну и епител од агресије имунског система, која би имала кобне после-
дице по организам, због немогућности адекватног коришћења хране, односно 
оштећења слузокоже. Толеранција на нутритивне антигене, онемогућавајући ин-
фламациони одговор и стварање проинфламационих цитокина, штити епител и 
везни комплекс епителних ћелија од деловања ових фактора, чији су ефекти по-
знати у току инфекција. Добро контролисана пропустљивост цревног епитела, а 
и епитела уопште, ограничава продор различитих антигена у организам, који би 
додатно оптеретили имунски систем. Познате су клиничке манифестације попут 
синдрома васкулитис-уртикарија или реактивних полиартритиса који се јављају 
неколико дана после клиничке манифестације пролива, када неконтролисан ула-
зак антигена показује адјувантне ефекте на реакцију ендотела, односно синовија. 
Због тога је контролисана пропустљивост епитела битан фактор у процесу ак-
тивације имунског система, али и ендотела и синовија, а самим тим и фактор у 
развоју алергијских, инфламационих и других болести (1).

значај ПроПУстљивости еПитела

Значај пропустљивости епитела црева се у новије време сагледава у кон-
тексту оралне толеранције, која се одликује успостављањем антиинфлама-
ционе средине која штити епител од оштећења и повећане пропустљивости. 
Повећана пропустљивост епитела омогућава продор већих количина анти-
гена у организам, који морају бити препознати и процесуирани, уз ства-
рање проинфламационих цитокина, који даље повећавају пропустљивост 
епитела и тако затварају зачарани круг хроничне активације имунског сис-
тема, показујући адјувантни ефекат на његову активацију. Због тога таква 
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деца показују полиморфну симптоматологију, од болова у трбуху до честих 
инфламација, када сумњамо на имунодефицијенције, аутоимунске болести 
или алергије (2).

Такође је значајан интегритет респираторног епитела, епитела уротракта 
и репродуктивног система. Инхалациони алергени, фактори аерозагађења 
попут дима цигарета, издувних гасова, гљивица и други значајни су фактори 
оштећења епитела, повећања његове пропустљивости и индукције хроничне 
инфламације, коју обично означавамо као астма, бронхијална хиперреактив-
ност или хронична опструктивна плућна болест одраслих.

везни комлекс измеђУ еПителних ћелија

У циљу формирања функционалног епитела и ендотела, осим ћелија које 
су основа ових ткива, од кључног значаја је постојање везног комплекса међу 
овим ћелијама (zonula occludens или tight junction), који омогућава стварање 
функционалног епитела и ендотела који регулише пролаз ћелија и раствора 
кроз парацелуларни простор. Везни комплекс такође садржи адхерентне везе 
и дезмозоме. Ови комплекси комплетно окружују ћелије епитела, односно 
ендотела, формирајући везни ланац који повезује суседне ћелије. У случају 
епитела, овај комплекс је лоциран апикално, док је код ендотела његова ло-
кализација варијабилна. Студије помоћу електронског микроскопа показују 
да ове структуре комплетно затварају простор између суседних ћелија, ре-
гулишући тако пропустљивост епитела преко екстрацелуларних простора 
епитела. На бази ових морфолошких опсервација, функционална испити-
вања везног комплекса међу овим ћелијама показала су да он игра улогу по-
лупропустљиве мембране која регулише кретање јона, течности и ћелија кроз 
парацелуларни простор, а иста се базира на величини и електричном набоју 
и успостављању и одржавању апико-базалног поларитета. На тај начин ове 
структуре, схваћене као механичке или функционалне, играју улогу у пре-
венцији пролаза нежељених молекула из окружења у ткива, односно из кр-
вног корита у ткива. Динамика везног комлекса се базира на клаудину-1, који 
заузима стабилну позицију и оклудину који је мобилан и који је у стању да 
латерално дифундује у ћелијску мембрану. У неким ситуацијама и клаудин-1 
може бити интернализован. Постоје такође интегрални мембрански про-
теини који омогућују комуникацију са ћелијском мембраном и цитосолом. 
Откривени су и протеини у цитоплазми и једру ћелије који у ствари пред-
стављају сигналне протеине из везног комплекса, што указује на постојање 
комуникације везног комплекса и активације генома ћелије. 

Новија истраживања говоре да су ове структуре много динамичније и у мор-
фолошком смислу. Поред базичних сазнања о морфологији и функцији везног 
комплекса међу епителним ћелијама, појављују се и истраживања о могућности 
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манипулације овог комплекса у циљу повећања или смањења пропустљивости 
да би се повећала ресорпција неких лекова, односно проширио репертоар перо-
ралне примене лекова чија је ресорпција лимитирана (3,4). 

Поремећаји везног комПлекса

Поремећаји везног комплекса међу епителним ћелијама могу да доведу до 
промене поларитета епителних ћелија, који је апико-базални, у антеро-по-
стериорни, који је карактеристичан за мезенхимске ћелије. Епителне ћелије 
постају адхезивне за екстрацелуларни матрикс а не и за друге епителне ћелије, 
што чини основ епително-мезенхимске транзиције, после које епителне ћелије 
улазе у мезенхим стичући миграторна и инвазивна својства, а која су основа 
метастазе и фиброзе. На тај начин функција везног комплекса стиче важност у 
контроли малигног процеса, метастазе и фиброзе (5). 

Бројне бактерије остварују своје патогенетско деловање у процесу инва-
зије на организам деловањем токсина на систем везни комплекс-цитоскелет. 
Најпознатији бактеријски токсини који делују на цитоскелет су токсини А и В, 
Clostridiumа difficile, токсини Clostridium botulinumа и цитотоксични фактори 
некрозе 1 и 2 E. coli, токсини који разарају везни коплекс су токсини Bacteroides 
fragilis-а, цинк-зависне металопротеазе, аутотранспортер серин протеазе енте-
робактерија, хемоглутинин протеаза В. колере. Токсини који утичу на компе-
тентност везног комплекса, стимулишући сигналне ефекте су токсин зонуле 
оклуденс, ентеротоксин клостридијума перфригенс и токсин RTX (‘repeats-in-
toxin’) В. колере. Одвајкада се зна да је за болесника који има пролив од највећег 
значаја начин исхране, а посебно искључивање крављег млека, нарочито ако 
постоји интолеранција на исто. 

За разлику од патогених бактерија, пробиотске бактерије штите везни ком-
плекс и цитоскелет, учвршћујући тако инегритет епитела и смањујући његову 
пропустљивост. Бифидус фактор из мајчиног млека подстиче раст пробиотских 
бактерија и поправља функције везног коплекса. Бројни фактори из колострума, 
попут PRP (Proline rich peptides), круцијални су за рано успостављање дигестив-
не баријере, чије кашњење може бити кобно по живот новорођенчета (6). 

Интегритет интестиналне епителне баријере је важан у спречавању бројних 
инфламационих болести црева јер спречава продор бактерија и ендотоксина 
из лумена црева. Квалитет веза међу епителним ћелијама је од кључног значаја 
за одржавање баријере функције интестиналног епитела (1), а који је често по-
ремећен у току инфламације, инфекције или исхемијске ентеропатије (3). 

Crohn-ова болест је типична инфламациона болест црева са дијарејом као 
доминантним симптомом, која је последица оштећења епитела и „цурења“ 
истог (7). Иако сe ови процеси не разумеју у целини, повећава се број пода-
така који указују да су поремећаји у функционисању интестиналне баријере 
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круцијални у патогенези, клиничким манифестацијама, а самим тим и лечењу 
ове болести. Барберин, изоквинолински алкалоид, који је традиционално ко-
ришћен у Кини као неспецифични лек за лечење пролива, смањује пропустљи-
вост црева код Crohn-ове болести. Проинфламациони цитокини, IFN-gamma и 
TNF-alfa, доводе до оштећења баријерне функције интестиналног епитела које 
се може превенирати барберином.

Повећана пропустљивост црева је битан елемент патогенезе и клинич-
ке манифестације инфламационих и алергијских болести црева, али и битан 
фактор ризика за развој бројних болести у детињству, а пре свега алергијских, 
инфламационих, аутоимунских и малигних, преузимајући тако суштинску 
одговорност за развој патологије у људском роду, а да као таква у данашњој 
медицинској науци заузима минорно место. Код хиперсензитивних реакција 
првог типа, пропустљивост се повећава посредством хистамина и њему слич-
них молекула, који су добро проучени и препознати, док су механизми који 
постоје код интолеранције на храну или код директног деловања различитих 
супстанција из окружења или лекова мање познати. 

Деоксиниваленол (DON), један од најчешћих микотоксина из житарица 
и цереалија, показује нежељене ефекте на нивоу гастроинтестиналног тракта 
тиме што инхибише синтезу протеина која је неопходна за констатно обна-
вљање епитела. Излагање интестиналних епителних ћелија овом токсину у 
условима in vitro и у концентрацијама које се налазе у цреву, доводи до зна-
чајног смањења синтезе протеина у зависности од концентрације токсина, 
посебно клаудина 4, који је важна компонента оштећења баријерне функције 
интестиналног епитела. Паралелно са смањеном синтезом протеина, која је 
дозно зависна, показана је и повећана пропустљивост третираних епителних 
ћелија у култури ткива која је праћена смањењем трансепителијалне електри-
чне резистенције. 

Метилендианилин (DAPM) се сматра холангиодеструктивним ензимом у 
условима in vivo, који повећава билијарне анорганске фосфате у чијој основи 
лежи повећана парацелуларна пермеабилност епитела билијарног система. 

Фенол, посебно у већим концентрацијама, иритативно је и корозивно сред-
ство, а подаци о његовом деловању на епител су врло оскудни. Експериментима 
на култури ћелија мукозних мембрана показано је да фенол оштећује баријерне 
функције интестиналног епитела (8).

Додавањем 0.125% тетрадецилмалтозида (TDM) или 1% диметил-бета-
циклодекстрина (DMBCD) култури епителних ћелија респираторног система 
повећава се пермеабилност респираторног епитела због оштећења његове ба-
ријерне функције (9).
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закљУчак

Чини се да смо на прагу нове ере у медицини, у којој ће много значајније 
место у патогенези хроничних болести заузети механизми оштећења пропус-
тљивости епитела. Тиме ће добити на значају интегрисано сагледавање факто-
ра окружења у промоцији здравља или индукцији болести.
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12.2. КЛИНИЧКА СЛИКА И ДИЈАГНОЗА УРОЂЕНИХ 
ПОРЕМЕЋАЈА ИМУНИТЕТА

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

Испитивање имунског система је од значаја код сумње на урођене примар-
не имунскодефицијенције (ПИД). 

Неспецифична имуност се заснива на функцији серумских протеина и фа-
гоцитних ћелија. Активацијом система комплемента олакшана је фагоцитоза и 
њихова лиза микроба независно од функције антитела. Реактанти акутне фазе 
запаљења (Ц-реактивни протеин, маноза-везујући лектин), активирају ком-
племент и индукују продукцију инфламационих цитокина и хемокина у раној 
фази запаљењске реакције. 

Фагоцитне ћелије (неутрофили, моноцити, ткивни макрофаги) су спо-
собне да фагоцитују, убију и прераде стране антигене. Неутрофили су важни 
у одбрани од пиогених узрочника и гљивица, а макрофаги у одбрани од ми-
кроба који преживљавају интрацелуларно (Мycobacteriae, Salmonella, Listeria 
monocytogenes). Активација моноцитно-макрофагног система зависи од функ-
ције TLR (енгл. Toll-like) рецептора који препознају специфичне молекулар-
не мотиве патогених узрочника (енгл. pathogen-associated microbial pattern; 
РАМР), компоненте ћелијског зида (бактеријски LPS, теихолична киселина, 
манозни олигосахариди гљивица), као и вирусне ДНК или РНК.

Специфична имуност (адаптивни имунитет) означава специфичност за анти-
ген и настанак имунске меморије, пролиферацијом и сазревањем антиген-специ-
фичних клонова Т и Б лимфоцита. Т лимфоцити имају улогу у одбрани од вируса, 
гљивица и интрацелуларних бактерија. Б лимфоцити секретују имуноглобулине 
који обезбеђују одбрану путем директне неутрализације, опсонизације микроба и 
ефикасније фагоцитозе, или путем активације система комплемента. Цитотоксич-
ни одговор зависан од антитела подразумева активацију ћелија „природних уби-
ца“ (енгл. natural killer; NK-ћелије) и лизу ћелија инфицираних вирусима.

исПитивање имУнског система

Почетно испитивање имунског система обухвата детаљну анамнезу о претхо-
дним инфективним епизодама, клинички статус и породичну анамнезу. У табели 
1. приказане су одлике инфекција које захтевају евалуацију имунског система. 
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табела 1. Одлике инфекција које захтевају испитивање имунског система 

Две системске или тешке бактеријске инфекције (менингитис, сепса, остеомијелитис)
Три респираторне инфекције (отитис, пнеумонија) или инфекције меких ткива (флегмона, 
лимфаденитис) током једне године
Инфекције на неуобичајеним местима (апсцес мозга, апсцес јетре)
Инфекције опортунистичким микроорганизмима (Candida, Pneumocystis, Cryptosporidium)
Инфекције неуобичајеним патогенима (Aspergillus, Serratia, B. sepacia, BCG, итд.)
Неуобичајен ток и тежина инфекција изазваних уобичајеним патогенима (RSV, 
parainfluenza I-III)

Почетно имунолошко испитивање обухвата анализе доступне у амбулант-
ном раду. Претходно знање о ПИД је од помоћи при избору лабораторијских 
анализа. На пример, болесници са дефицитом антитела, фагоцита или система 
комплемента имају рекурентне инфекције инкапсулисаним бактеријама. Одој-
чад са поремећајима Т лимфоцита имају опортунистичке инфекције од раног 
узраста и слабо напредују у првим месецима живота. 

Одређивање апсолутног броја лимфоцита (АБЛ) значајно је у раном уз-
расту јер нормална вредност (>4,000/мм3) искључује могућност тешке комби-
новане имунодефицијенције (SCID). Диференцијалну леукоцитну формулу 
здраве одојчади у првој години живота карактерише лимфоцитоза, а нормалне 
вредности АБЛ износе од 4,000 до 13,000/мм3. 

Нормалан апсолутни број неутрофила (АБН) искључује урођену или стече-
ну неутропенију. Хиперлеукоцитоза (АБН>20,000/мм3) повезана са пиогеним 
инфекцијама може да укаже на хроничну грануломатозну болест или на де-
фицит адхезионих молекула леукоцита. Нормалан број тромбоцита искључује 
могућност синдрома Wiskott-Aldrich. Присуство Howell-Jolly-јевих телашаца у 
еритроцитима потврђује дијагнозу конгениталне аспленије. 

исПитивање система Б лимфоцита 

Одређивање антитела на полисахаридне антигене крвних група на ерит-
роцитима (изохемаглутинини) једноставан је тест којим се испитује функција 
антитела IgM класе. Изохемаглутинини су код неке деце нормално одсутни до 
краја 2. године живота, а увек су одсутни код особа са крвном групом АБ. 

Мерење продукције специфичних антитела после имунизација против DTP 
или DTaP, затим H.influenzae b или пнеумокока, ефикасан је начин испитивања 
продукције антитела in vivo на специфичне протеинске и полисахаридне антигене. 
Одређивањем антидифтеричних и антитетанусних антитела пре и после ванредне 
имунизације „бостер“ дозом, испитује се способност продукције IgG на протеин-
ске антигене. У испитивању одговора на полисахаридне антигене одређују се ан-
типнеумококна антитела (IgG2 поткласе) три недеље пре и после имунизације. 
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Болесници са дефицитом продукције антитела у дечијем узрасту имају 
значајно снижене серумске концентрације IgM и IgG (< 2 g/l). Селективна де-
фицијенција IgA одликује се сниженом концентрацијом серумског IgA (<0,07 
g/l). Налаз нормалне концентрације IgА искључује дијагнозу урођене хипо-
гамаглобулинемије. 

Код болесника са сниженим нивоима имуноглобулина, посебно IgG, а нор-
малном синтезом специфичних антитела, потребно је искључити могућност 
губитка протеина интестиналним трактом (интестиналне лимфангиектазије, 
ентеропатија) или уринарним трактом (нефротски синдром). 

Повишене вредности серумских имуноглобулина налазе се код хроничне гра-
нуломатозне болести или инфекције вирусом ХИВ (хипергамаглобулинемија). 

Одређивање поткласа IgG (1, 2, 3 и 4) ретко је од значаја код деце са рецидив-
ним инфекцијама, јер и код појединих здравих особа постоји потпуно одсуство 
неке од поткласа. Поједина деца са дефицијенцијом поткласе IgG2 после иму-
низација имају потпуно нормалну продукцију специфичних антитела. С друге 
стране, поједини болесници са овом дефицијенцијом развију током времена 
тежи степен хипогамаглобулинемије, и зато је неопходно клиничко праћење. 
Деца са дефицијенцијом IgA могу имати удружен дефицит поткласа IgG2 или 
IgG4, а ако уз то имају и рецидивне пнеумоније, индикована је примена IVIG. 

Код болесника са хипо- или агамаглобулинемијом индиковано је мерење 
броја зрелих Б лимфоцита (CD19, CD20) методом проточне (flow) цитометрије. 
Код болесника са X-везаном агамаглобулинемијом, Б лимфоцити су одсутни у 
периферној крви, а присутни су код других поремећаја синтезе антитела. Ети-
олошка дијагноза је значајна, јер су клинички ток и прогноза различити код 
различитих поремећаја продукције антитела. 

Ако су резултати иницијалног испитивања у границама нормалних вред-
ности, укључујући концентрације серумских имуноглобулина и компоненти 
комплемента, код болесника са рекурентним инфекцијама потребно је испи-
тивање система Т лимфоцита и фагоцита. 

исПитивање система т лимфоцита 

Функција Т лимфоцита испитује се in vivo интрадермалним кандида тес-
том, што је јефтина, али нестандардизована метода. Тест је позитиван ако се 
на месту убризгавања антигена у подлактицу после 24 часа појаве еритем и 
индурација већи од 10мм. Позитиван тест искључује могућност примарних де-
фицита Т лимфоцита. 

Фенотипска анализа субпопулација Т лимфоцита и њиховог броја одређује 
се проточном цитометријом, обележавањем моноклонским антителима која 
препознају специфичне површинске антигене (CD2, CD3, CD4 или CD8). Ана-
лиза је значајна за дијагнозу SCID или других ПИД с поремећајем ћелијског 
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имунитета. Зрели, CD3+ лимфоцити представљају око 70% свих лимфоцита 
периферне крви. Помоћнички, CD4+ лимфоцити нормално су двоструко број-
нији од цитотоксичних CD8+ лимфоцита. 

Тестови пролиферације лимфоцита на митогене (стимулација фитохе-
маглутинином или конкавалином А) значајни су због изузетно ретких слу-
чајева SCID код којих је фенотип лимфоцита периферне крви нормалан. Код 
здравих особа, лимфоцити пролиферишу после стимулације митогенима или 
антигенима (Candida, тетанусни токсоид), што се после 3 до 5 дана инкубације 
мери одређивањем инкорпорације радиоактивног тимидина у лимфоците. Код 
одојчади са SCID пролиферациони одговор је одсутан.

исПитивање система фагоцита 

Поремећаји фагоцитне функције најчешће се испољавају рецидивним ста-
филококним инфекцијама коже, поткожног ткива или парехимских органа, 
инфекцијама грам-негативним бактеријама (Pseudomonas, Salmonella) и гљи-
вичним инфекцијама. Нитроблутетразолијумски (НБТ) тест или родамински 
тест (испитивање оксидативног метаболизма фагоцита) једноставни су и поуз-
дани тестови за процену фагоцитне функције.

Број ћелија природних убица или NK ћелија, (CD3-CD16+CD56+) 
одређује се методом проточне цитометрије. Цитотоксична активност NK 
ћелија мери се есејом ослобађања радиоактивног хрома (Cr51) током in 
vitro убијања осетљивих ћелија „мета“ (енгл. target cells, К562-леукемијска 
ћелијска линија). Дегранулација садржаја специфичних гранула (гранзим, 
перфорин) цитотоксичних Т лимфоцита и NK ћелија испитује се у специја-
лозованим лабораторијама.

исПитивање система комПлемента 

Накориснији тест у испитивању дефицијенција система комплемента 
је одређивање његове хемолизне активности (CH50). Снижене вредности 
CH50 неспецифично указују на потрошњу неке од компоненти комплемен-
та. Узорак мора бити правилно узет и свеж због могућих лажно позитив-
них резултата. Мерење концентрација C1 инхибитора, C3 и C4 компоненте 
доступно је у већини имунолошких лабораторија, док је одређивање дефи-
цита појединачних компоненти комплемента могуће само у специјализова-
ним лабораторијама. 
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13.1. ДИЈАГНОСТИЧКИ ПРИСТУП ДЕТЕТУ СА 
АНЕМИЈОМ

драгана јанић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет Универзитетa у Београду

Анемија представља смањење концентрације хемоглобина испод доње гра-
нице вредности здравих особа одговарајућег узраста (средња вредност умањена 
за две стандардне девијације). Вредно је пажње да, према овој дефиницији, 
2,5% здраве популације спада у анемичне особе док, насупрот томе, појединци 
са концентрацијом хемоглобина у доњем делу опсега нормалних вредности 
могу да буду анемични уколико би њиховом генетском потенцијалу одговарале 
више вредности. Концентрација хемоглобина и други хематолошки параметри 
веома су варијабилни у детињству (1). За брзу оријентацију могу да се користе 
критеријуми Светске здравствене организације (СЗО) (табела 1).

табела 1. Критеријуми СЗО за постављање дијагнозе анемије

Узраст (године) Hb(g/L)
0,5-5 110
5-12 115

12-15 120
Девојчице >15 120

Дечаци >15 130

Код анемије која се развија постепено, симптоми и знаци су последица ткив-
не хипоксије и компензаторних механизама који јој се супротстављају. У ткиви-
ма која имају мање потребе за кисеоником долази до вазоконстрикције капилара 
како би се смањио проток крви, што резултира бледилом видљивих слузница и 
коже. У клиничкој процени треба узети у обзир да боја коже, као генетски усло-
вљена особина, није поуздан показатељ анемије. Услед повећања фреквенције ср-
чаног рада и минутног волумена, при аускултацији срца се понекад чује систолни 
шум, а у пределу већих артерија се може запазити пулсирање. Губитак апетита 
и мучнина настају због исхемије органа за варење изазване хипоксијом. Осећај 
замора је некад несразмеран снижењу хемоглобина (нарочито код старије деце) 
и може да се јави чак и у стању недостатка гвожђа које претходи појави анемије. 
Ова појава се приписује недостатку гвожђа у различитим ткивним ензимима. 
Уколико анемија настане нагло, као код искрварења или масивне хемолизе, кли-
ничком сликом доминирају знаци који потичу од исхемије ока. 
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До анемије може да дође услед смањеног стварања еритроцита, њихове по-
већане разградње или услед губитка крви. Међутим, у настанку анемије код 
неких болести учествује више чинилаца, те стога ниједна подела анемија није 
потпуно задовољавајућа. У табели 2 је дата подела анемија према начину на-
станка. Наведена су само најчешћа обољења (1).

табела 2. Подела анемија према начину настанка

Анемије услед смањеног стварања еритроцита
 Апластична анемија
 Чиста еритроцитна аплазија
  Конгенитална: Дајмонд-Блекфанов синдром
  Стечена: пролазна еритробластопенија деце
 Инфилтрација или оштећење коштане сржи
 Смањена продукција еритропоетина
  Хроничне инфекције
  Бубрежна инсуфицијенција
  Потхрањеност
Анемије услед поремећаја сазревања и неделотворне еритропоезе
 Недостатак гвожђа
 Таласемија и хемоглобинопатије
 Недостатак фолне киселине и/или витамина Б12
Хемолизне анемије
 Таласемија и хемоглобинопатије 
 Поремећаји опне еритроцита 
  Наследна сфероцитоза
  Наследна елиптоцитоза
 Поремећаји ензима еритроцита
  Дефицит пируват-киназе
  Дефицит гликоза-6-фосфат дехидрогеназе
 Аутоимунска хемолизна анемија

Вредности хематолошких параметара које дају хематолошки бројачи су од 
велике помоћи у диференцијалној дијагнози анемије. Доња граница индекса 
MCV код деце старије од шест месеци приближно износи 70 плус број годи-
на детета. Од микроцитних анемија најчешћа је сидеропенијска анемија, код 
које је повишен RDW. Уколико је RDW у нормалном опсегу, највероватније 
се ради о таласемији минор. Анемија код хроничне инфекције може да буде 
микроцитна или нормоцитна. Нормалан MCV налаже опрез, јер се може ра-
дити о анемији изазваној крварењем. Макроцитне анемије су у деце данас 
екстремно ретко изазване недостатком фолата, те прво треба посумњати на 
хемолизу или урођене анемије (1).
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13.2. АНЕМИЈЕ У АКУТНИМ И ХРОНИЧНИМ 
БОЛЕСТИМА

гордана Костић, татјана Станковић
Клиника за дечје интерне болести Клиничког центра Ниш, Ниш
Медицински факултет, Универзитет у Нишу

Анемија која настајe у току акутне или хроничне болести назива се 
секундарна анемија. Често се говори о анемији у инфламацији, која настаје у 
току инфекције и аутоимунске болести. Ове анемије јављају се код хроничних 
болести бубрега, срца и малигних болести. 

Анемије у хроничним болестима (АХБ) су обично нормоцитне, нормохром-
не, са смањеном серумском концентрацијом гвожђа и сниженом сатурацијом 
трансферина. Продукција еритропоетина и еритропоеза нису у корелацији са 
степеном анемије. Варијабилност клиничке експресије зависи од тежине ин-
фламације и продукције проинфламаторних цитокина (1).

Патофизиологија

У току анемије код хроничних болести век еритроцита је скраћен, измење-
на је продукција еритропоетина, постоји супресија еритропоезе и промене у 
метаболизму гвожђа. 

Инфламаторни цитокини, интерлеукин 1 (IL-1), фактор туморске некрозе 
алфа (TNF-α) и интерферон гама (INF-γ) утичу на диференцијацију и проли-
ферацију еритроидних прогенитора. Цитокини и реактанти акутне фазе дово-
де до секвестрације гвожђа у ретикулоендотелним ћелијама. 

Хепцидин је кључни регулатор хомеостазе гвожђа и има централну улогу 
у измењеном метаболизму гвожђа у току АХБ. Ген који кодира синтезу хепци-
дина налази се на 19. хромозому. Синтеза хепцидина одвија се у јетри. Његова 
синтеза супримирана је у току процеса еритропоезе. Инфузија IL-6 или ли-
пополисахарида (LPS) доводи до повећања уринарне екскреције хепцидина и 
смањења нивоа серумског гвожђа. IL-6 је регулатор синтезе хепцидина преко 
сигналне трансдукције и активације транскрипције. Ниво хепцидина је повећан 
код пацијената са тешком инфламацијом (2). Ресорпција гвожђа и ослобађање 
из макрофага регулисана је концентрацијом хепцидина. Хепцидин је негатив-
ни регулатор ресорпције гвожђа из гастроинтестиналног тракта, транспорта 
кроз плаценту и ослобађања из макрофага. Инфламација и повећане количи-
не гвожђа стимулишу синтезу хепцидина, док анемија и хипоксемија смањују 
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синтезу овог пептида. Хипоферемија која настаје у току инфламаторних про-
цеса последица је везивања хепцидина за транспортни молекул феропортин и 
његове разградње. Супресија еритропоезе и смањени одговор на еритропое-
тин повезује се са утицајем хепцидина. Код ових пацијената пролиферација и 
диференцијација еритроидних прекурсора је инхибирана ефектима INF-α, -β, 
и –γ, TNF-α, интерлеукина-1. Цитокини доводе до индукције апоптозе, као и 
смањене експресије еритропоетинских рецептора на прогениторним ћелијама, 
а тиме и до слабог одговора на еритропоетин. Они имају директни токсични 
ефекат на прогениторне ћелије, формирањем лабилних слободних радикала, 
азот оксида и супероксид анјона у околини макрофагних ћелија. 

Код хроничних болести бубрега анемија настаје дејством инфламаторних 
цитокина, али и због неадекватне продукције еритропоетина. Хроничне бо-
лести срца такође су праћене симптомима секундарне анемије. Етиологија је 
мултифакторска, а укључује хемодилуцију, губитак гвожђа дејством антиагре-
гационе терапије, активацију инфламаторне каскаде, и губитак еритропоетина 
урином (3). 

дијагноза и диференцијална дијагноза

Лабораторијски параметри који су значајни у диференцијалној дијагнози се-
кундарних анемија и анемија због дефицита гвожђа приказани су у табели 1.

табела 1. Диференцијална дијагноза анемија

Параметар Секундарна анемија Анемија услед недостатка гвожђа
Гвожђе нормално или смањено смањено
Феритин нормалан смањен
TIBC нормалан повећан
UIBC нормалан повећан
Tfr смањени повећани
Ретикулоцити смањени смањени
МCV нормалан смањен

TIBC и UIBC-тотални и незасићени капацитет везивања гвожђа, Tfr – трансферински рецепто-
ри, МCV-волумен еритроцита, Fe-гвожђе 

тераПијске могУћности

На основу разумевања патофизиологије анемија у акутним и хроничним 
болестима могу се применити одређени терапијски третмани. Неопходно је 
лечење основне болести. Примењују се еритропоетин, трансфузија еритро-
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цита а ретко и гвожђе. Нови терапијски поступци, као што су антагонисти 
хепцидина, смањиће ретенцију гвожђа у ретикулоендотелијалном систему. 
Хормони и цитокини могу бити ефикасни у стимулацији еритропоезе у ин-
фламаторним болестима. Проспективне студије утврдиће оптималну тера-
пију секундарних анемија. (4)
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13.3. ДЕФИЦИТНЕ АНЕМИЈЕ СА НАГЛАСКОМ НА 
АНЕМИЈУ УСЛЕД ДЕФИЦИТА ГВОЖЂА

драгана вујић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду

Анемија је глобални проблем не само у земаљама у развоју већ и у развије-
ним земљама. Бројни су узроци анемије, а врло често су удружени. Најзначај-
нији узрок анемије је дефицит гвожђа. 

Гвожђе као део хем протеина (хемоглобин, миоглобин, цитохром а, б, ц, 
цитихром П-450, триптофан 1,2 диоксигеназа, каталаза и мијелопероксидаза), 
ензима респираторног ланца и ензима који учествују у синтези мијелина, неу-
ротрансмитера и репецтора за неуротрансмитере (алдехид оксидаза, тирозин 
хидроксилаза, сукцинат дехидрогеназа, триптофан хидролаза, ксантин окси-
даза, рибонуклеотид редуктаза и други) има кључну улогу у многим ћелијским 
функцијама и процесима, укључујући раст и развој. Гвожђе је од есенцијалног 
значаја за биохемијске функције у организму током целог живота и његов де-
фицит је праћен системским метаболичким поремећајима (1). 

Дефицит гвожђа је најчешћи и најраширенији нутритивни дефицит у све-
ту, како у земљама у развоју тако и у развијеним земљама. Процењује се да у 
развијеним земљама чак 7% деце узраста до 2 године, 9% адолесецената и 16% 
жена у репродуктивном периоду има дефицит гвожђа без анемије. Дефицит 
настаје због смањеног уноса гвожђа, недовољне апсорпције, повећаног губитка 
или неадекватне искористљивости (1).

Сидеропенијска анемија је најдоминантнија манифестација дефицита 
гвожђа. Међутим, и пре појаве анемије настају значајне клиничке манифес-
тације дефицита гвожђа. Последњих деценија дошло се до сазнања да услед 
дефицита гвожђа настаје дисфункција органа и ткива, укључујући неадеква-
тан имунски одговор уз повећану склоност ка рецидивишућим инфекцијама, 
смањење неурокогнитивних функција и мишићне снаге, као и ненапредовање. 
Менталне и моторне функције могу бити значајно смањене. Одојчад са дефи-
цитом гвожђа имају и пре појаве анемије нижи развојни скор него одојчад 
са нормалним резервама. Механизми одговорни за неадекватне неуролошке 
функције услед дефицита гвожђа нису потпуно јасни. Код деце са дефицитом 
гвожђа или са сидеропенијском анемијом може да се јави потреба за уношењем 
ненутритивних супстанција, што се назива пика. Појава пике се повезује са 
дефицитом гвожђа у централном нервном систему. Може се јавити ангуларни 



254

Драгана Вујић

стоматитис и глоситис са болним отоком језика као и атрофија папила јези-
ка. Дуготрајан и тежак дефицит гвожђа може довести до појаве коилонихије. 
Бледило, слабост, тахикардија и систолни шум се јављају код деце са сидеропе-
нијском анемијом. Чест налаз је и реактивна тромбоцитоза (1).

Мегалобластне анемије су макроцитне анемије које најчешће настају због 
дефицита фолата и кобаламида. Дефицит фолата настаје због неадекватне 
исхране, поремећаја у апсорпцији, повећаних потреба, присуства инхибито-
ра фолата или урођених поремећаја, док дефицит кобаламида настаје због 
неадекватне исхране, поремећаја апсорпције, транспорта или урођених по-
ремећаја (2, 3). 

Кобаламид (витамин Б12) је неопходан у интермедијарном метаболизму. 
Услед недостатка витамина Б12 долази до акумулације метилмалонске кисе-
лине и хомоцистеина у крви и урину. Клиничком сликом доминирају анемија 
праћена леукопенијом и тромбоцитопенијом, поремећај у расту и развоју, ано-
рексија, раздражљивост, регресија у развоју и неуролошки поремећаји. Како је 
витамин Б12 важан за развој централног нервног система, чак и његов умерени 
дефицит може значајно да наруши психомоторни развој одојчета (2, 3).

После дефицита гвођжа, дефицит фолата је најчешћи дефицит микроеле-
мената. Често је удружен са малнутрицијом, сиромаштвом и хроничним ин-
фекцијама (вирусне, бактеријске и паразитарне). Фолати су кофактори и ко-
супстрати биолошке метилације и синтезе нуклеинских киселина. Имају функ-
цију и регулаторних молекула. Најранији знак дефицита фолне киселине јесте 
хиперсегментација једара полиморфонуклеара. Касније се јавља мегалобласто-
за, бицитопенија и панцитопенија. Међутим и пре појаве јасних хематолошких 
знакова дефицита могу настати реверзибилни неуролошки поремећаји. Добро 
је познато да је дефицит фолата одговоран за дефекте неуралне тубе (3).
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13.4. ХЕРЕДИТАРНА СФЕРОЦИТОЗА – 
ДИЈАГНОСТИЧКЕ МОГУЋНОСТИ И 
ТЕРАПИЈСКИ ПРИСТУП

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

Хередитарна сфероцитоза (ХС) је најчешћа наследна хемолизна анемија 
код народа северне Европе и Америке, а и у нашем поднебљу. Карактерише се 
хетерогеношћу у погледу клиничке презентације, од асимптомске до тешке хе-
молизне анемије. Наслеђује сe најчешће аутозомно доминантно, али у око 20 % 
пацијената одсуство хематолошких абнормалности у породици сугерише или 
аутозомно рецесивни тип наслеђивања или нову мутацију. Јавља се са учеста-
лошћу од 1: 2000 до 1: 4500 рођених.

Патофизиолошка основа

У основи ХС је генетски условљен дефект мембране еритроцита, због 
чега долази до типичних промена облика еритроцита, при чему они постају 
кугласти (сфероцити), што има неповољан ефекат на осмотску резистенцију и 
механичку фрагилност уз подложност хемолизи.

Идентификовано је више абнормалности у протеинима мембране еритро-
цита, а нејчешћи су :

дефицит спектрина1. 
комбиновани дефицит спектрина и анкирина2. 
дефицит протеина 33. 
дефицит протеина 4.2.4. 

дијагноза

Дијагноза се поставља на основу клиничке слике, хематолошких, биохе-
мијских параметара и анализе размаза периферне крви.

У клиничком налазу доминирају бледило и/или жута пребојеност коже уз 
спленомегалију.
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Од биохемијских параметара значајни су показатељи хемолизе, као што су 
индиректна хипербилирубинемија, снижен ниво хаптоглобина, снижен или по-
већан број ретикулоцита (зависно од фазе хемолизе), као и повишен ниво лактат 
дехидрогеназе.

Од дијагностичког је значаја и анализа размаза периферне крви, у коме се 
виде морфолошки измењени еритроцити - сфероцити. Као „златни стандард“ 
за диференцијацију имунохемолизних анемија од неимунохемолизних при-
мењује се антиглобулински (Coombsov) тест. 

Око 30% особа са ХС имало је жутицу током прве недеље живота, када је и 
хипербилирубинемија најизраженија и често захтева ексангвинотрансфузију. 
Након неонаталног периода жутица је ретко интензивна и обично је клинички 
видљива у случају инфекције, емоционалног стреса и у трудноћи.

На основу клиничке слике болесници се могу поделити на оне са благом, 
умереном и тешком ХС.

Блага ХС чини 20-30% случајева ХС. Анемија није присутна јер коштана 
срж компензује хемолизу. Дијагностикује се често у одраслом добу.

Умерену ХС има највећи број пацијената. Удружена је са умереном до тешком 
анемијом, спленомегалијом и интермитентном жутицом.

Тешку ХС карактерише изражена хемолиза због које је пацијент зависан о 
трансфузијама (2).

тераПијски ПристУП

Терапија обухвата преспленектомијски третман - трансфузије крви уз су-
плементацију фолном киселином и спленектомију (за тешке облике ХС који 
захтевају честе трансфузије).

Болесници код којих је извршена спленектомија су у повећаном ризику 
за развој фулминантне, тешке сепсе која је често резистентна на терапију и 
животно је угрожавајућа. Са посебним ризиком су млађа деце (млађа од 2 
године), као и сви болесници током прве две године након спленектомије. 
Инциденција постспленектомијске сепсе (ПСС) је 0,1-0,4 на 100 пацијената 
годишње. Када говоримо о касној сепси (након више од 10 година од спле-
нектомије) инциденција је 0,69 на 100 пацијената годишње. Утврђено је да 
ПСС развије око 3,2% болесника (3). Не сме се никада заборавити да ризик од 
сепсе остаје доживотно!

Инциденција ПСС се може смањити спровођењем препоручених превен-
тивних мера, у виду преспленектомијске вакцинацијe, ради заштите од најте-
жих инфекција (H. influenze, S. pneumoniae, N. meningitidis) и постспленекто-
мисјке антибиотске профилаксе. Она се може спроводити депо пеницилином 
или пероралним препаратима (4).

Дозе пероралних пеницилина дате су на табели 1.
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табела 1. Профилакса постспленектомијске сепсе

Узраст Стандардна профилакса Алергични на пеницилин
Млађи од 5 год Пеницилин В

2 х125 мг
(200 000 јед.)

Еритромицин
125 мг/дан

6-14 година Пенициллин В
2 х 250 мг
(400 000 јед.)

Еритромицин
250 мг/дан

Адолесценти и одрасли Пеницилин В
2 х 500 мг
(800 000 јед.)

Еритромицин
500 мг/дан

*Препоруке за дужину постспленектомијске антибиотске профилаксе нису јасно дефинисане. 
Најчешће се препоручује да се профилакса спроводи до 2 године после спленектомије.

За адекватно спровођење препорука неопходна је добра информисаност 
и комуникација између пацијента, хематолога и лекара у примарној здрав-
ственој заштити.
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14.1. АУТОИМУНИ ТИРОИДИТИС КОД ДЕЦЕ И 
АДОЛЕСЦЕНАТА

Мирјана Кочова
Универзитетска Клиника за дечје болести, Скопје, Република Македонија

Увод

Хронични аутоимуни тироидитис или Хашимотов тироидитис (ХТ) је 
најчешћи ендокринолошки поремећај и најчешћи узрок стеченог хипотирои-
дизма у детињству и адолесценцији. Хормони тироидне жлезде имају кључан 
утицај на рани развој мозга, соматски раст и коштану матурацију. Они учест-
вују у синтези преко 100 различитих протеина укључених у регулацију бројних 
телесних функција. Ипак, имајући у виду каснији узраст појаве ХТ, клиничка 
слика није акутна нити тешка.

Обољење је резултат комплексних ћелијских и хуморалних имунолошких 
реакција усмерених према тироидним антигенима, а иницираних од фактора 
средине. Јавља се код предиспонираних особа (1). Новије генетичке анализе от-
криле су сасвим нову слику патогенезе аутоимуног тироидитиса и омогућиле 
информацију о хетерогености болести у различитим популацијама.

дефиниција

Аутоимуни тироидитис или хронични лимфоцитни тироидитис предста-
вља интра тироидну лимфоцитну инфилтрацију. Оштећење фоликула и посто-
јање цир ку лишућих антитела изазива различит степен тироидне дисфункције. 
ХТ је обично удружен с увећањем тироидне жлезде. Болест је позната од 1912. 
године када је Хашимото описао први случај укључујући клиничку и хистолош-
ку дијагнозу. Антитела у циркулацији болесника су откривена 1956. године.

еПидемиологија

Хашимотов тироидитис је најчешћи, орган-специфични аутоимуни по-
ремећај који обухвата око 5% особа у општој популацији. Чест је у дечјем 
узрасту са предоминацијом у јод-суфицитним географским регионима. Пре-
валенција у дечјем узрасту се креће између 0,3 и 9,6% зависно од дијагностич-
ких критеријума. Повећана информисаност о овој болести помаже раном и 
све чешћем откривању ХТ. Преваленција је највиша у пубертетском узрасту 
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с односом девојчице: дечаци 10-15:1. Ретко се јавља пре треће године живота, 
али су описани и случајеви код дојенчади. Чест је код деце са Дауновим и 
Тарнеровим синдромом (30-50% болесница имају антитироидна антитела, а 
свака друга има ХТ) (2).

етиологија и Патогенеза

Болест настаје као резултат комплексне интеракција генетичких, ендоге-
них фактора и фактора средине. Фамилијарне студије и студије близанаца су 
показале генетску компоненту ХТ. Тако, једнојајчани близанци показују кон-
кордантност у 50-70%, док је она много нижа код двојајчаних (3-25%). Постоји 
изражена генетска предиспозиција и појава болести код више чланова исте 
породице на шта указује фамилијарни скрининг кад се болест дијагностикује. 
Савремене анализе гена-кандидата (whole-genome linkage screening, genome-
wide association studies, whole-genome sequencing) су идентификовале седам 
гена чије су варијанте удружене са ХТ. Неки од ових гена су специфични само 
за ХТ, док су други заједнички за ХТ и за Грејвсову (Graves) болест. Ови гени 
спадају у групу имуномодулаторних или тироидно-специфичних гена. Иму-
номодулаторни гени укључују: HLA-DR антигене (HLA-DR3 и HLA-DR4) (3,4). 
Посебно је јака асоцијација са хаплотипом DRB1*04-DQB1*03-QA1*03, а хапло-
тип DRB1*13-DQB1*06-DQA1*01 и DR7 су показали протективно дејство.

CTLA-4 је трансмембрански протеин имуноглобулинске (Ig) суперфами-
лије и представља главни негативни регулатор Т-ћелијске активације. Генски 
полиморфизам овог протеина је повезан са ХТ и са продукцијом антитела. Ген 
за тирозин фосфатазу 22 (PTPN22) кодира протеин лимфоид-тирозин фосфа-
тазу (LYP), која је моћан инхибитор Т-ћелијског рецепторског сигналног пута, 
али се не јавља у свим популацијама. У јапанској популацији је откривен нови 
протективни хаплотип са полиморфизмом овог гена.

Антитела према тироидној пероксидази су специфичан налаз код ХТ. 
Пошто не постоји асоцијација полиморфизма гена за тироидну пероксида-
зу (ТПО) и појаве ХТ, то показује да овај ген нема значајну улогу као тригер 
ХТ, већ да има улогу у патогенези аутоимуног процеса. Тироглобулин (Tg) је 
главни тироидни аутоантиген. Детаљна анализа Tg гена показује повезаност 
између специфичних Tg полиморфизама и Грејвсове болести као и ХТ. Међу 
остале потенцијалне гене умешне у етиопатогенезу ХТ спада и ТСХР (тироид-
ни специфични ген) на хромозому 14q (5).

Сматра се да је утицај гена симултан, мултигенски и да је утицај више гена 
неопходан за појаву ХТ. Неки аутори сматрају да се ради о ген-ген интеракцији 
где мали утицај два гена води значајној активности већој од очекиване. Такође 
се сматра да поједини гени имају већу улогу код различитих особа или у раз-
личитим популацијама. Генима се приписује 80% ризика за појаву аутоимуног 
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тироидитиса, а 20% негенетским факторима ризика као што су храна, стрес, 
инфекције, трауме, лекови или зрачење.

Јод спада у важне узроке тироидне дисфункције. Суплементација јода у 
вишку може бити узрок повећане инциденције ХТ. У Македонији, која је прог-
лашена јод-суфицијентном земљом, инциденција ХТ се знатно увећала током 
последњих 10 година.

Између осталих фактора ризика за појаву ХТ је и селенијум који је важан 
за структуру дејодиназа и глутатион пероксидаза. Сматра се да адекватан унос 
селенијума има протективну улогу у односу на јод који делује као тригер ХТ.

Неколико лекова који се често преписују код различитих болести могу бити 
фактори ризика за ХТ су: амјодарон, интерферон-α, интерлеукин-2, литијум и 
антивирусни лекови.

Неке инфекције као Helicobacter pylori, Borrelia burgdorferi, Yersinia enteroco-
litica, Coxackie вирус и ретровируси могу бити тригер ХТ, али највећа удурже-
ност је забележена са вирусом хепатитиса Ц.

Зрачење у региону тироидне жлезде код малигних болести може предис-
понирати појави аутоимунитета услед експозиције тироидних антигена иму-
нолошком систему. Различити спољашњи полутанти који су у честој употреби 
као полиароматични угљоводоници, флуорисане хемикалије, фталати и бисфе-
нол A су токсични за тироидну жлезду и могу отпочети аутоимуни процес.

У иницијалном стадијуму, најчешће због појаве тироидних специфич-
них протеина услед оштећења тироидне жлезде, антиген-презентујуће ћелије 
(АПЦ), углавном дендритичне и макрофаги, инфилтришу тироидну жлезду. 
Ови протеини служе као извор пептида који се презентују од стране АПЦ. 
Пептиди бивају препознати од стране лимфоцита што води неконтролисаној 
продукцији аутореактивних CD4+ Т ћелија, CD8+ цитотоксичних Т ћелија и 
аутоантитела. Аутореактивне Т ћелије инфилтришу тироидни паренхим и уз-
рокују масивно разарање тироцита преко цитокински посредованог апопто-
тичног механизма. Тироглобулин је главни аутоантиген са више од 40 антиге-
них епитопа. ТПО антитела су, такође, хетерогена са око 180 епитопа.

Хистолошки се налази дифузна лимфоцитна инфилтрација тироидне жлез-
де. Тироидни фоликули су мањи и садрже мало колоида. Поједине тироидне 
ћелије су увећане (Hürthle cells). Смањење функционалног тироидног ткива 
прати снижавање нивоа хормона у крви и консекутивни хипотироидизам.

клиничка слика

Главне манифестације ХТ су гуша и хипотироидизам. У моменту дијаг-
нозе клиничка слика варира од еутироидног стања па до различитог степена 
хипотироидизма, веома ретко хипертироидизма. Увећање тироидне жлезде 
може бити симетрично и асиметрично (Слика 1). У већине болесника жлезда је 



264

Мирјана Кочова

дифузно увећана, чвршће конзистенције и безболна. Понекад се јави неприја-
тан осећај у грлу који деца карактеришу као бол или гушење. Код око трећине 
пацијената жлезда може бити лобуларна и неравна, нодуларна. Ако се не лечи 
у овом стадијуму, јавља се субклинички, затим клинички хипотироидизам. 
Манифестације зависе од узраста детета. Мање дете (1-3 године) може имати 
грубо лице, анемију и успоравање раста, док старије дете има неке од типич-
них симптома хипотироидизма, којима се обично не придаје значај, као што су 
констипација, летаргија, успорење раста, мишићна псеудохипертрофија, касни 
или превремени пубертет. Код адолесцената се јавља неактивност, погорша-
вање успеха у школи, успорена скелетна матурација, ирегуларни менструци-
они циклус код девојчица и микседем (Слика 2).

Слика 1. Увећање тироидне жлезде код деце са Хашимотовим тироидитисом

Слика 2. Микседем код девојчице са касно откривеним Хашимотовим 
тироидитисом

Ипак, најчешћи симптом је појава гушавости (30%). Једна трећина болес-
ника се открива случајно приликом рутинског прегледа, акутне инфекције грла 
или у фамилијама у којима има других чланова са ХТ.

Треба имати у виду да је аутоимуни тироидитис повезан са другим аутоимуним 
болестима. Најчешће се ради о типу 1 дијабетеса (ДМ1). Учесталост тироидних ан-
титела код деце са ДМ1 је висока (21,6% у Европи, а чак 50% у САД) (6). Постоји 
и асоцијација са целијакијом (14-30%). Код болесника са ХТ је повећан ризик за 
папиларни тироидни карцином док је Хашимотова енцефалопатија ретка.
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дијагноза

Основне анализе за дијагнозу ХТ су одређивање серумских вредности 
слободног (f) Т4 и ТСХ. Код еутироидног болесника ови резултати су у гра-
ницама нормале. Типични пацијент са ХТ има увећан ТСХ (>10 mIU/mL ), 
ниже вредности fТ4 и увећани титар ТПO антитела. Субклинички хипоти-
роидизам се дефинише као увећање ТСХ са нормалним вредностима fТ4 и 
fТ3. Пацијенти са субклиничким хипотироидизмом имају значајан ризик за 
прогресију ка манифестном хипотироидизму. ТПO антитела су најсензитив-
нији скрининг за откривање аутоимуног процеса. Додатно мерење анти Тg 
антитела је индиковано када су ТПO антитела негативна, а други параметри 
указују на ХТ (7).

Дијагноза ХТ се базира на серопозитивности према ТПO и Тг-антителима 
уз присуство најмање једног од следећих параметара: абнормална тироидна 
функција, увећана тироидна жлезда, морфолошке промене на ултразвучном 
прегледу, цитоморфолошке промене које показују лимфоцитни тироидитис. 
Биопсија тироидне жлезде танком иглом није неопходна за дијагнозу осим 
код налаза нодуса или неуобичајеног налаза на ултразвуку.

Ултрасонографија је користан метод у евалуацији тироидне болести. Реду-
кована ехогеност је карактеристична за ХТ. Степен хипоехогености корелира 
са нивоом циркулирајућих тироидних антитела, али је показано да може пред-
сказати и еволуцију ка хипотироидизму код еутироидних особа. Код неких па-
цијената постоји наглашена нехомогеност ткива тироидне жлезде, а код неких 
и комбинација са нодусима. Искусан ехосонографер лако препознаје спомену-
те промене, те је ултрасонографски преглед у многим центрима прва анализа 
после клиничког прегледа (8) (Слика 3).

Слика 3. Ултразвучни преглед тироидне жлезде. Лево нормална ехогеност, 
десно хипоехогеност и анизоехогеност у Хашимотовом тироидитису
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касна дијагноза

Од појаве антитела до клиничког испољавања болести често прође више 
месеци, некада и година. Што је дужа еволуција, то је могућност појаве до-
датних клиничких појава већа. Тако, непрепознати ХТ води ка реактивној 
хиперплазији ТСХ продукујућих ћелија у аденохипофизи (псеудотумор хи-
пофизе) који се може клинички манифестовати као прави тумор са проме-
нама у сексуалној матурацији. Ревија објављених случајева је указала да кад-
год се открије питуитарна хиперплазија, упутно је помислити на примарни 
хипотироидизам и прво њега искључити (Слика 4) (9). Микседем због касно 
откривеног ХТ води ка перикардном изливу и мишићној слабости са високо 
увећаним вредностима ЦКМБ.

Слика 4. Псеудотумор хипофизе код детета са касно откривеним хипо ти ро-
идизмом услед Хашимотовог тироидитиса

тераПија

Деца са ХТ се лече левотироксином. Почетна доза се прорачунава према 
узрасту и телесној маси, а титрира се према вредностима ТСХ. Левотироксин 
има добру интестиналну апсорпцију и дугачак полуживот од 5 до 7 дана што 
омогућује оралну администрацију једанпут дневно. Још увек се расправља о те-
рапији субклиничког хипотироидизма. Неке студије показују да рана терапија 
има предности јер може да успори прогресију ка клиничком хипотироидиз-
му, редукује величину тироидне жлезде, побољшава липидни профил и утиче 
повољно на брзину раста (10). Ипак, за дечји узраст не постоји консензус о 
третману субклиничког ХТ. Примењује се консензус за одрасле где се терапија 
почиње код свих пацијената са вредностима ТСХ >10 mIJ/mL и код оних са 
вредностима ТСХ >5 mIJ/mL ако имају гушу и увећани титар антитела (7).
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еволУција

Новија италијанска ретроспективна студија (заснована на праћењу 160 
болесника са почетком ХТ у детињству током 32,6 година) је показала да по-
сле пет година праћења 50 % пацијената су још увек еутироидни, али није 
било доказа да увећање тироидне жлезде, титар антитела или породична 
анамнеза могу предвидети еволуцију ка клиничком хипотироидизму. Мони-
торинг деце са ХТ треба да буде доживотан. Посебно је то важно за девојчице 
којима је неопходна стриктна контрола у репородуктивном периоду, односно 
у току трудноће.
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14.2. ПЕРИНАТАЛНА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА

драган Катанић, јован влашки
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

Процена телесних Параметара

новорођенче мало за гестационо доба (SGA)

Маса или дужина испод десетог перцентила, означава новорођенче мало за 
гестацијску доб и ова деца су кандидати за давање хормона раста после другог 
или четвртог рођендана, уколико не надокнаде своју висину и немају придру-
жен хипотиреоидизам или целијакију.

новорођенчад велика за датум (BGA)

Категорија обухвата Beckwith-Wiedemannов синдром, Sotosов синдром (це-
ребрални гигантизам) и дете дијабетичне мајке. Позадину ових стања чини фе-
тална хиперинсулинемија (1).

Перинаталнa тиреоидологија

Конгенитални хипотиреоидизам

Перманентни конгенитални хипотиреоидизам јавља се услед анатомског 
дефекта или недостатка ензима. Транзиторна форма може бити резултат ка-
ренце јода, трансплацентарног преласка блокирајућих антитела или тиреоста-
тика као и прематуритета. Терапија је супституциона - левотироксин 10 мцг/
кг/дан (2).

Синдром еутироидне болести (Euthyroid Sick Syndrome)

Код озбиљнијих акутниx обољења, консумптивних стања и опекотина, тело 
штеди енергију смањујући укупни Т3, преводећи га у реверзни облик. ТСХ је 
у нормалном спектру и стога деца немају струму. Клинички су новорођенчад 
еутиреоидна и не треба уводити супституцију (3).
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неонатални хипертиреоидизам

Хипертиреоидизам у неонаталном периоду настаје у оквиру мајчиног хипертире-
оидизма и трансплацентарног преласка ТСИ (Тиреоидни Стимулишући Имуногло-
булин). У клиничкој слици доминирају ненапредовање (губитак тежине), дијареја и 
тахикардија. Код сумње на неонатални хипертиреоидизам потребно је новорођен-
чету (најбоље око петог дана) проверити слободне фракције тиреохормона, ТСХ и 
ТСХ-рецепторска антитела у крви. Лечи се тиреостатицима и пропранололом (1 мг/
кг/дан, подељено у 3-4 дозе). Нормалне вредности укупног Т3 и укупног Т4 у неона-
талном периоду су веће од адултних, због веће концентрације траснпортног глобу-
лина, те се дијагноза хипертиреоидизма може поставити погрешно (4).

метаБолизам калцијУма

транзиторна неонатална хипокалцијемија

Хипокалцијемија подразумева вредности укупног калцијума испод 1,75 
ммол/л (јонског испод 0,9 ммол/л) за рочно новорођенче, те укупан мањи од 
1,5 ммол/л (јонизовани мањи од 0,75 ммол/л) за недонесено новорођенче (5). 
Транзиторна хипокалцијемија се коригује само до ниско-нормалних вреднос-
ти (2,2 ммол/л), како би гранична хипокалцијемија била континуирана драж 
за буђење успаваних паратиреоидних жлезда. Код хипокалцијемијске тетаније 
некад је потребно дати континуалну инфузију калцијума у дози од 1 мг/кг/h 
(рачунато као елементарни калцијум), током 12-24h.

бенигна хиперфосфатазија

Веома чест налаз је висока алкална фосфатаза (коштани изоензим) у одно-
су на узраст, уз нормалне јетрене пробе и калцијум и фосфат у крви.

остеогенезис имперфекта

Због слабог колагена, већ током порођаја се могу јавити мултипли преломи. 
Лечи се интермитентним инфузијама памидроната.

хиперкалцијемија

Хиперкалцијемија раног узраста (јонизовани калцијум преко 1,35 ммол/л) 
обично је везана за синдроме (метафизна хондродисплазија Јансена (Jansen), 
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Вилиамсов (Williams) синдром, некроза поткожног масног ткива) или може 
бити последица интоксикације витамином Д.

неонатални дијаБетес

Инциденција је 1:400.000 новорођене деце, а потврђује се налазом гликемије 
преко 7 ммол/л после четири сата без хране (6). Након генетског испитивања 
одлучује се о типу терапије (инсулин или перорални антихипергликемици).

транзиторна хипергликемија прематуритета

Новорођенчад мале тежине (SGA и ELBW) су склона хипергликемији (пре-
ко 7 ммол/л у плазми, односно преко 8,3 ммол/л у пуној крви), што повећава 
ризик за церебрална крварења, NEC, ROP и бронхопулмоналну дисплазију. Ле-
чење подразумева смањење калоријског уноса на 50 кцал/кг/дан у првим дани-
ма и давање инсулина у малим дозама (0,01 јед/кг/h).

неонаталне хиПогликемије

Хипогликемија у раном неонаталном периоду проузрокована је најчешће 
великим енергетским расходом, слабијим уносом хране или дијабетесом труд-
нице. Много су ређи метаболички разлози хипогликемије и ендокрине боле-
сти. Пaд гликемије на 2,6 ммол/л за рочну новорођенчад захтева давање конти-
нуиране инфузије глукозе (6 мг/кг/мин). Рефрактерна хипогликемија, која није 
решена у прва 72 сата давањем 12 мг/кг/мин глукозе, захтева хидрокортизон, 
глукагон, адреналин, диазоксид или парцијалну панкреатектомију (7).

адреналнa Патологија

Конгенитална надбубрежна хиперплазија

Парцијални дефект ензима 21-хидрокисалазе манифестује се инсуфи-
цијентном продукцијом кортизола, а тек апсолутни захвата и алдостеронски 
пут са губитком соли (натријума). „Дечак са крипторхизмом“, дехидратацијом 
(повраћањем и проливом), хипонатријемијом и хиперкалијемијом може бити 
женско новорођенче са конгениталном надбубрежном хиперплазијом (8). 
Супституциона терапија хидрокортизоном (15 мг/м2) је доживотна, а у фазама 
стреса, дозу је потребно увећати 2-5 пута. Код синдрома губитка соли, неоп-
ходно је увести и флудрокортизон у дози 0,05-0,10 мцг/дан.
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хеморагија у надбубрег

Притиском акушера на ребарне лукове породиље, може доћи до интраадре-
налног крварења, што се детектује ултрасонографски (9). Оно се може манифес-
товати хипербилирубинемијом, хипогликемијом и хипонатријемијом-хиперка-
лијемијом. Кортизолемија је ниска (испод 220 нмол/л) и праћена скоком АЦТХ, 
што захтева увођење супституционе терапије, али не у пуној дози, како би гра-
нично висок АЦТХ допринео рестаурацији ткива након ресорпције хематома.

амБивалентне гениталије (интерсекс)

За развој мушког пола, неопходно је више фактора (ТДФ, 5-алфаредуктаза, 
андрогени рецептори), а уколико само један изостане, фенотип ће бити женски 
(Свајеров - Swyer - синдром, „penis at twelve“, AIS). Конгенитална надбубрежна хи-
перплазија се манифестује хипертрофијом клиториса женског новорођенчета.

Микропенис означен је димензијом испод 2,5 цм (ширине испод 0,9 цм) у 
неонаталном узрасту, испод 2 цм у недонесеног новорођенчета ГС 34 недеље и 
испод 1,5 цм недонесеног новорођенчета ГС 30 недеља. Придружене хипогли-
кемије (испод 2,6 ммол/л) говоре у прилог панхипопитуитаризма. За увећање 
пениса примењује се интрамускуларно тестостерон-депо 25-50 мг у три навра-
та, са размаком од по 4-6 недеља (претходно проверити кариотип).

Обострана ретенција тестиса је често део клиничке слике појединих синдрома 
и неопходно је решити је до другог рођендана турнусом гонадотропина или орхи-
допексијом. Синдром ишчезлих тестиса (Testes vanishing syndrome) означава нор-
малан пенис без тестиса, који су у касном феталном периоду уништени (диферен-
цијална дијагноза је конгенитална надбубрежна хиперплазија у женског детета).

Синдром XX мушког (XX male syndrome) је ретко стање транслокације ТДФ 
са хромозома Y на хромозом X. Најраније се открива парадоксом кариоти-
па (46,XX) и феталне ултрасонографије (пенис). Новорођенче је фенотипски 
мушко, али каснији период носи инфертилитет.

Иницијално испитивање код амбивалентних гениталија подразумева кари-
отип, хормонски статус (17-ОH-прогестерон, Примогонилски тест) и ултрасо-
нографију унутрашњих гениталија.

Конгениталне оваријалне цисте се у неонаталном периоду често откривају 
инцидентално, а могу се ултрасонографски дијагностиковати још интраутери-
но. На њихово формирање утиче висок ниво хориогонадотропина плаценте, 
те обично спонтано регредирају у првих 3-6 месеци живота, нарочито ако су 
дијаметра испод 4 цм. Ретко су малигне, али је потребно је паралелно прати-
ти естрадиол, те beta-хорионски гонадотропин (hCG) и алфа-фетопротеин као 
туморске маркере.
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ендокрини дисрУПтори

Агенси који ометају синтезу хормона или ендокрини процес, називају се 
дисруптори (10). Могу довести до поремећаја у диференцијацији пола, хипоти-
реоидизма или туморогенезе.
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14.3. ЗНАЧАЈ ПРОЦЕНЕ КОШТАНЕ ЗРЕЛОСТИ У 
ПЕДИЈАТРИЈСКОЈ ПРАКСИ

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

Процена коштане (скелетне) зрелости (КЗ) или одређивање коштаног уз-
раста (КУ) је свакодневна процедура у одељењима педијатријске радиологије. 
Коштани узраст процењен на основу радиографије шаке и доручја одражава 
биолошки узраст детета. Различити методи процене КЗ заснивају се на по-
ређењу испитиване радиографије с различитим стандардима и сумирању зре-
лости више костију. Коштана зрелост се сматра важним индикатором зрелости 
и једини је показатељ биолошке зрелости независан од телесне висине и других 
телесних димензија, а користи се у свим узрастима од рођења до одраслог доба. 
Многи други параметри (брзина раста, менарха, мишићна маса и минерална 
маса костију) показују бољу корелацију са коштаном зрелошћу од хронолош-
ког узраста (1).

Коштана зрелост је закаснела код деце са конституционално ниским рас-
том, недостатком хормона раста, потхрањеношћу и различитим хроничним 
болестима. Узнапредовала је код деце са прераним пубертетом или конгенитал-
ном адреналном хиперплазијом, односно стањима са превеликом секрецијом 
полних стероида дужег трајања. Гранично узнапредовала КЗ је одлика деце ви-
соког раста, прераном адренархом као и гојазне деце. Генетски синдроми са 
високим растом као што су Сотосов синдром, Беквит-Видеманов (Beckwith-
Wiedemann) синдром и Маршал-Смитов (Mashall-Smith) синдром карактери-
шу се значајно узнапредовалом КЗ (1).

техничка и методолошка разматрања

радијациона доза

Ефективна радијациона доза за радиографију шаке и доручја је мања од 
0,00012 mSv и еквивалентна је дози 20-минутне природне радијације или дози 
двоминутног трансатлантског лета авионом (2). Ефективна доза зрачења при ра-
диографији шаке и доручја је резултат дозе зрачења и изложене површине (око 
3% од укупне телесне површине). Израчунати 40-годишњи морталитет за радио-
графију шаке испитаника адолeсцентног узраста од 0,00015 mSv износи 5,1 x 10-8. 



274

Драган Здравковић

Отуда је ризик за касне секвеле после радиографије шаке-доручја у клиничкој 
или истраживачкој намени минималан и не треба да буде препрека за добијање 
етичког одобрења за добро дизајниране истраживачке пројекте (1).

Методи процене коштане зрелости

Од бројних метода публикованих у првој студији 1898. године, два су данас 
у најширој употреби: атлас Гројлиха и Пајла (Greulich, Pyle, GP) и Тенер-Вајт-
хаусов (Tanner-Whitehouse, TW) метод. Први метод се заснива на поређењу 
радиографије испитаника и референтних слика у атласу од којих свака одго-
вара одређеној КЗ. Други метод се заснива на израчунавању КЗ из скора више 
појединачних костију шаке и доручја и захтева знатно више времена у односу 
на метод Гројлиха и Пајла.

У ери после увођења компјутера у свакодневну клиничку праксу посе-
бно привлачна је постала аутоматизована процена КЗ. Први аутоматизовани 
системи су захтевали релативно велики утрошак времена и посебну вешти-
ну оператора система. С општим напретком на пољу медицинске радиологије 
развијени су напреднији компјутерски програми од којих је данас најпознатији 
„BoneXpert“ који омогућује процену КЗ како GP тако TW методом из стан-
дардне радиографије шаке и доручја. Јасна предност аутоматизованог метода 
огледа се у непостојању разлика између два читања (3).

клиничке индикације за ПроценУ коштане 
зрелости код деце ниског раста

Учесници Интернационалне радне групе о коштаној зрелости 2009. године 
су се сагласили да се процена КЗ увек препоручује као део рутинског поступка 
како за дијагностичке тако и прогностичке сврхе при првом прегледу детета 
ниског раста. Поред тога, регуларна процена КЗ је потребна током терапије 
која има утицај на путеве секреције хормона раста или полних стероида.

Конституционално успорени раст и пубертет

Поуздана дијагноза конституционално успореног раста и пубертета може 
се поставити само ретроспективно код деце ниског раста која су касно ушла у 
пубертет и обично достигла нормалну адултну висину уз могућност позитивне 
породичне анамнезе о успореном расту и касном пубертету. Арбитрарно се као 
критеријум успореног коштаног сазревања узима КЗ која за хронолошким уз-
растом заостаје за више од две године. Међутим, код бројне деце с овим обликом 
ниског раста висина у одраслом добу може бити нижа од очекиване због утицаја 
генетских чинилаца препознатљивих на основу мале висине родитеља (4).
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идиопатски низак раст (иСС)

Иако КЗ није део дијагностичких критеријума који се данас користе за дефи-
ницију ИСС (висина мања од −2СД за одговарајући узраст без препознатљивог 
узрока) њено просечно заостајање у групи ове деце износи 1,5 – 2 године у уз-
расту од 8-11 година (5). Код деце с ИСС на терапији ХР веће иницијално зао-
стајање у КЗ показује позитивну корелацију са дугорочним резултатом лечења.

деца ниског раста рођена као мала за гестационо доба

Коштана зрелост код ове деце умерено заостаје до 8. године живота, а 
непосредно пре почетка пубертета, вероватно у време адренархе, обично се 
региструје њена брза акцелерација (6). Пубертетски замах раста често настаје 
релативно рано и обично је мањи од уобичајеног замаха раста здраве деце. 
Код деце лечене ХР акцелерација раста током прве године лечења је већа у 
групи деце са већим иницијалним заостајањем у КЗ. У једној студији је опи-
сано брже коштано сазревање уз примену већих доза ХР. Отуда смањивање 
дозе ХР треба размотрити када КЗ напредује за више од две године током 
једне године терапије.

недостатак хормона раста

Код препубертетске деце са недостатком ХР у узрасту од 6-10 година КЗ 
у просеку заостаје 2 ± 1 годину. Налаз КЗ која је једнака или узнапредовала у 
односу на хронолошки узраст скоро да искључује недостатак ХР осим у случају 
да је недостатак ХР скоријег почетка или је недостатак удружен са порастом 
секреције полних стероида.

Уобичајена је пракса да се КЗ надзире током лечења ХР. Очекује се да се то-
ком терапије ХР коштано сазревање убрзава посебно током пубертета. Упркос 
убрзаном коштаном сазревању током лечења, КЗ обично и даље заостаје код 
већине деце.

тарнеров синдром

Недостатак кратког крака хромозома X у Тарнеровом синдрому условљава 
хаплоинсуфицијенцију продукта гена SHOX што је повезано с различитим сте-
пеном заостајања у расту, скелетном диспропорцијом, Меделунговим дефор-
митетом, абнормалностима епифиза, дискордантним растом и сазревањем и 
благом недовољношћу коштаног матрикса и минерализације. КЗ заостаје већ у 
раном узрасту, благи степен заостајања се углавном одржава до узраста од око 
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10 година, а затим се веома повећава осим код девојака код којих се примени 
терапија естрогенима. Пошто ова терапија проузрокује напредовање КЗ, али 
по цену достигнуте адултне висине, данас се терапија малим дозама естрогена 
почиње у уобичајеном пубертетском узрасту.

хронична бубрежна инсуфицијенција

У хроничној бубрежној инсуфицијенцији КЗ је закаснела, пубертетски за-
мах раста почиње обично са кашњењем од око 2,5 године и траје релативно 
кратко (1 година код дечака, 1,5 година код девојчица). Релативан губитак те-
лесне висине (изражен као ССД) се постепено повећава током пубертетског за-
маха раста резултујући просечним дефицитом од −2,9 СД код дечака, односно 
−2,3 СД код девојчица. Коштано сазревање се значајно убрзава на почетку 
пубертета услед наглашене осетљивости хрскавице раста на полне стероиде у 
уремији што доводи до иреверзибилног умањивања потенцијала раста током 
пубертета (7).

висок раст

У појединим земљама деци екстремно високог раста пружа се могућност 
лечења полним стероидима (естрогенима, односно тестостероном) у циљу убр-
завања коштаног сазревања или операције плоча раста (епифизиодеза) ради 
ограничавања адултне висине. Процена КЗ као начина да се процени преоста-
ли потенцијал раста није поуздан метод у погледу: избора болесника погодних 
за лечење, одређивања адекватног тренутка за почетак терапије, надзора ле-
чења и процене ефеката лечења на адултну висину (8).

прерани пубертет

Основна улога полних стероида у коштаном сазревању огледа се у њего-
вом израженом кашњењу код деце са закаснелим, односно узнапредовалошћу 
у прераном пубертету. КЗ је корисна за дијагнозу и надзор деце (са или без 
терапије) код деце са прераним пубертетом.

Конгенитална адренална хиперплазија (Ках)

У нелеченој вирилизујућој КАХ хиперпродукција андрогена проузрокује 
убрзан раст и коштано зазревање што се клинички препознаје високим растом 
у раном и средњем детињству, а ниским растом одраслих због прераног затва-
рања епифиза. Отуда је процена коштане зрелости корисна у дијагностици као 
и у надзору терапије деце са КАХ.
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Скелетне дисплазије

Скелетне дисплазије су хетерогена група поремећаја која у највећој мери 
захватају скелет и скоро све се карактеришу умереним до тешким облицима 
углавном диспропорционално ниског раста. Радиографија леве шаке је обично 
неопходан део испитивања скелета, а поуздана процена коштане зрелости је 
могућа само у неколико болести (8).

утврђивање хронолошког узраста деце 
чији је датум рођења непознат

Педијатри су повремено у незахвалној улози проценитеља хронолошког 
узраста детета чији датум рођења није познат. Аутоматизовани методи про-
цене КЗ доприносе стандардизацији поступка, али не могу разрешити утицај 
социоекономских, етничких, генетских и нутритивних чинилаца на коштано 
сазревање (9). Отуда се утврђивање хронолошког узраста на основу процене 
КЗ сматра научно неутемељеним и треба га избегавати.
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14.4. ПРИНЦИПИ ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА 
ДИЈАБЕТЕСНЕ КЕТОАЦИДОЗЕ

Саша Живић, Сандра Станковић
Клиника за дечје интерне болести Клиничког центра Ниш, Ниш
Медицински факултет, Универзитет у Нишу

Дијабетесна кетоацидоза (ДКА) представља најтежу акутну компликацију 
дијабетеса деце због које умире умире од 0,15% до 0,30% оболелих.

дијагноза

За дијагнозу ДКА неопходно је присуство три кардинална лабораторијска 
знака: повишена гликемија (преко 11,1 ммол/л), смањен pH крви односно ниво 
бикарбоната (pH крви испод 7,3 а ниво бикарбоната испод 15ммол/л означава 
лаку ацидозу, pH испод 7,2 а бикарбонати испод 10ммол/л средње тешку aци-
дозу, а pH испод 7,1 и бикарбонати мањи од 5ммол/л тешку ацидозу), те по-
више вредности серумских кетона - ниво кетона (обично се мери β-хидрокси 
бутерна киселина) је преко 3ммол/л (1).

Услед дехидрације и хипергликемије расте осмоларност крви преко 
300мОсм/л. Оријентационо се осмоларност може одредити по формули (Na + 
K) x 2 + гликемија + уреа/3. Мада су процене степена дехидрације у правилу 
тешке и погрешне, сматра се да се је у тешкој ДКА губитак 50-100мл/кг (5-10%), 
а у умереној ДКА 30-50мл/кг.

Ниво натријума (Na) је лажно низак. Због хиперосмоларности нагомилани Na 
се врло брзо дилуира течношћу која пристиже из екстраваскуларног простора - 
сваки пораст гликемије за 5,5ммол/л изнад нормале снижава концентрацију Na у 
крви за 1,6mЕq/l. Кориговани ниво Na може се израчунати по формули Na + 1,6 x 
(гликемија – 5,6)/5,6. Разлика концентрације Na и збира концентрација хлорида и 
бикарбоната означава се као „анјонски зјап“ и не сме бити већи од 14mЕq/l.

Ниво калијума (К) у крви је горњи гранични или висок. Ово је последица 
присуства вишка водоникових јона екстрацелуларно (ацидозе) који из ћелије 
у интраваскуларни простор избацују јоне К – сваки пад pH за 0,1 увећава се-
румски К за 0,6mEq/l. Иако се суштински ради о деплецији резерви К, он се 
(виртуелно) екстрацелуларно мери као повишен (лажно висок). Серумска 
концентрација фосфата понаша се слично: нормална на почетку, али драстич-
но пада током терапије.

У деце са ДКА постоји леукоцитоза са скретањем у лево. Ово је последи-
ца деловања катехоламина, проинфламаторних цитокина (ТНФ-α, ИЛ-6) и 
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Ц-реактивног протеина. Интеркурентне инфекције су ређи узрок појаве ДКА 
у деце, самим тим и настанка леукоцитозе – леукоцитозa је пре маркер тежине 
ДКА него инфекције (2).

тераПија

Потребно је утврдити пацијентову тежину, висину и телесну површину. 
Веома је важно одредити степен дехидрације као лак, средње тежак (најчешћи, 
губитак око 7%) или тежак. Стање свести проценити Глазгов-кома скором оце-
ном од 3 до 15. Гликемија се у току лечења прати сваки сат, а електролити, pH 
крви (венске) и pCO2 свака два сата (3).

рехидрација

Основ терапије чини правилна надокнада течности - изотонични рас-
твор кухињске соли требало би администрирати што пре, да би се поправила 
ткивна перфузија и индуковала хемодинамска стабилност. У педијатријској 
популацији често се форсира рехидрација са значајним уносом 0,9% NaCl 
са темпом 12-15мл/кг за први сат (4). Циљ ове иницијалне рехидрације није 
успостављање еуволемије већ постизање нормалне перфузије периферних ор-
гана – побољшање стања свести и капиларног пуњења као и промокравање 
биће најбоља потврда успеха почетне терапије! Након тога се у наредна два сата 
количина унете течности смањује на 8мл/кг/сат, у периоду од IV до XII сата на 
6мл/кг/ сат а у наредних 12 сати на 4мл/кг/ сат - тако да укупно унета количина 
течности за 24 сата не би требало да прелази 4лит/м2. Физиолошке потребе 
могу се рачунати по једноставној формули: 1000мл за првих 10кг, 500мл за дру-
гих 10кг и за сваки килограм преко 20-ог по 20мл. Губитак уз додавање прора-
чунатих физиолошких потреба ваља надокнадити у периоду који није краћи од 
36 сати, а уколико је иницијална осмоларност јако висока (преко 340mOsm/l) 
рехидрација мора трајати и до 48 сати.

инсулинска терапија

Мада ће сама рехидрација смањити ниво гликемије, без инсулина се никада 
неће решити кетоацидоза - инсулин прекида кетогенезу и промовише даљи 
метаболизам већ створених кетонских тела. Терапија малим дозама инсулина 
интравенски сваки сат има велике и доказане предности у односу на некада 
уобичајено давање инсулина у болусима поткожно или интрамускуларно. Даје 
се регуларни инсулин или аналози са краткотрајним деловањем у дози од 0,1 Ј/
кг/сат, најчешће од другог сата терапије, онда када се реши проблем перфузије 
периферних органа (4). Давање 0,1 Ј/кг/сат омогућава периферну доступност 
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инсулина у сталним концентрацијама од 50-100J/л, што је довољно да се опти-
мализује интермедијарни метаболизам, да се укоче гликогенолиза, гликонеоге-
неза, липолиза и кетогенеза. Овако ординиран инсулин превенира и драстични 
пад гликемије и осмоларности, тиме и настанак компликација које проистичу 
из наглог мењања осмоларности – циљ терапије је да гликемија не пада брже 
од 2,5-5,0ммол/л на сат. Такође, овако се избегава и стварање „депоа“ инсулина 
поткожно који би у каснијем току ДКА водили у хипогликемију, а превенира се 
и брзи улазак ионако недостајућег калијума у ћелију. Давањем инсулина глике-
мија се нормализује много пре него се реши ацидоза - стога се давање инсулина 
мора наставити упркос нормогликемији, тада уз паралелну надокнаду шећера 
интравенски. Онда када ниво гликемије почне да пада јако брзо, а увек када 
гликемије достигне ниво испод 16,6ммол/л у боцу са 0,9% NaCl ваља додати 5% 
глукозу, да би се превенирао даљи брзи пад гликемије и осмоларности. У брзом 
или израженијем паду гликемије уз додавање 5% глукозе и доза инсулина мора 
да се преполови на 0,05 J/кг/сат не би ли се дуже време гликемија одржавала у 
безбедним границам 8,3-11,1ммол/л, све док се ацидоза не реши (4). Уколико 
не постоји венски пут, инсулин се мора дати интрамускуларно или супкутано 
– овог пута много је боље терапију организовати с брзоделујућим аналозима 
инсулина него са регуларним. Краткоделујуће аналоге ваља давати сваки сат 
интрамускуларно (а не супкутано) с обзиром на слабу периферну перфузију, 
поново у дози 0,1 Ј/кг/сат.

електролити

У ДКА се губи 5-10ммол/кг натријума (Na), 3-5ммол/кг калијума (К) и 
1-3ммол/кг фосфата (P). Ове количине електролита ваља надокнадити увећано 
за величину физиолошких потреба у реченим електролитима (Na око 3-4ммол, 
К 2-3ммол и P 1-2ммол на сваких 100мл рехидрационе течности).

Рехидрација и инсулинска терапија нормализују серумски Na. Додат-
на корекција биће неопходна тек ако се хипонатријемија одржава и након 
корекције гликемије. Тада се Na може ординирати по формули: жељени Na 
– актуелни Na x 0,6 – 0,7 x TM. Половину обрачунатог ваља дати у првих 12 
сати, остало у наредних 36 сати заједно са физиолошким потребама које износе 
20-40mEq/l.

Са почетком инсулинске терапије и решавања ацидозе долази до наглог 
враћања дислоцираног К натраг у интрацелуларни простор, што је разлог на-
станка упорних и пролонгираних хипокалијемија. Такође, само давање инсу-
лина убрзава улазак К у ћелије те се некада на почетку терапије могу јавити и 
аритмије. С обзиром да се К мора убацити у ћелију насупрот градијенту надо-
кнада је спора и дуготрајна - максимална количина К која се може транспорто-
вати у ћелије је 0,5мл/кг/сат. У пракси то значи да се најчешће на литар инфу-
зионог раствора додаје 40mEq/l К у виду 7,4% раствор KCl. Надокнада К мора 
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отпочети тек када се реши постојећа акутна бубрежна инсуфицијенција, одно-
сно тек када пацијент промокри, што се обично деси у трећем сату терапије и 
траје неколико наредних дана (не облигатно све време интравенски). И поред 
јасног постојања дефицита P у организму, њихова надокнада у дози 20мЕq/л 
остаје контроверзна (5).

Давање бикарбоната (HCO3) не би смело бити рутинско а још мање спрове-
дено у иницијалном третману ДКА. Некритично давање HCO3 промптно неу-
тралише вишак водоникових јона екстрацелуларно и ствара угљену киселину 
која брзо дисоцира на H2O и CO2. CO2 као лаки гас пролази хематоенцефалну 
баријеру и индукује церебралну ацидозу и едем – најозбиљнију компликацију 
ДКА. Такође, давањем HCO3 и наглим решавањем вишка водоника преципити-
рају се тешке и некад по живот угрожавајуће хипокалијемије. Давањем HCO3 
поништава се и Боров ефекат – феномен да се у ацидози крива дисоцијације 
хемоглобина помера удесно, у правцу смањеног афинитета хемоглобина и ре-
лаксираног отпуштања кисеоника у ткива, па се може индуковати тешка ткивна 
хипоксија и развој лактичне ацидозе. Стога је давање HCO3 резервисано само 
за: тешке и рефрактарне ацидозе са нивоом pH испод 7,0 код којих стандардна 
терапија није довела до побољшања а смањена срчана контрактилност и пери-
ферна вазодилатација витално редукују ткивну перфузију у стањима тешке и 
по живот угрожавајуће хиперкалијемије, у дози од 1-2ммол/кг (40-80 ммол/м2) 
за период не краћи од 2 сата.

Лечење ДКА се обавља у јединицама интензивне неге са сталним и конти-
нуираним мониторингом. Гликемије треба одређивати сваки сат, а електролите 
свака 2 до 4 сата. Мерење венског pH је корисно с обзиром да се серумски би-
карбонати не опорављају у првим сатима терапије упркос побољшању ацидозе 
(6). Нужан је стални мониторинг гасних анализа, посебно pCO2, с обзиром да 
ће опоравак парцијалног притиска CO2 према нормали (35-45 mmHg) означити 
успех терапије.
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15.1. ШОК У ДЕЦЕ

александра брегун-дороњски
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

дефиниција шока

Дефиниција шока може бити базирана на клиничкој презентацији шока 
или на опису промена које се догађају у ћелији.

Патофизиолошка дефиниција шока је описна и дефинише шок као стање недо-
вољне и неадекватне допреме кисеоника и хранљивих материја у односу на мета-
боличке потребе ткива. Недостатак довољне количине хранљивих материја и ки-
сеоника онемогућава ћелијама довољну аеробну продукцију енергије. Недовољан 
довод кисеоника (oxygen delivery, DO2), води ћелију у анаеробни метаболизам, којим 
се не производи онолико енергије колико се производи аеробним метаболизмом, 
што доводи до продукције и нагомилавања млечне киселине (1).

Када се ћелијским метаболизмом више не може да створи енергија ни за 
одржавање ћелијске хомеостазе, прекида се рад мембранске јонске пумпе, ин-
трацелуларно се нагомилава натријум и губи калијум, а калцијум се акумулира 
у цитосолу. Ћелија отиче, њена мембрана прска и наступа смрт ћелије. Ако је 
процес раширен, тј. ако умире много ћелија, резултат је мултисистемски прес-
танак функције органа - multiple organ dysfunction syndrome (МОДС), који, ако 
је иреверзибилан, доводи до смрти.

Овакав метаболички поремећај се јавља или због потпуног недостатка O2, 
што се дефинише као хипоксични шок, или због комбинације хипоксије и не-
довољне допреме хранљивих материја, највише глукозе, што се дефинише као 
исхемични шок. Најчешћи је мешовити тип, што се клинички презентује као 
хипоксичнo-исхемична повреда.

еПидемиологија шока

Светска здравствена организација (World Health Organisation – WHO) је 
објавила податке о узроцима смрти у дечијем узрасту за 2000-2003. годину. Шест 
узрока је одговорно за 73% од 10,6 милиона смртних исхода деце млађе од 5 го-
дина. То су: пнеумонија - 19%, дијареја - 18%, маларија - 8%, неонатална пнеумо-
нија и сепса - 10%, превремено рођење - 10% и асфиксија на рођењу - 8%. Прве 
четири заразне болести су узрок смрти деце свих узраста у 54% случајева. Нема 
прецизних података о учесталости шока у педијатријској популацији. Али, како 
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је смртни исход у већини наведених болести управо резултат иреверзибилног 
шока, јасно је да је шок водећи узрок смрти у дечијој популацији. Дехидрација и 
хиповолемијски шок узрок су смрти 6-20 милиона деце у свету годишње (2).

етиологија

У оптицају је неколико етиолошких класификација шока. Било која кла-
сификација да се користи, неспорно је да је поремећен један или више физио-
лошких фактора који управљају допремањем кисеоника (DO 2). Најчешће је у 
употреби класификација шока на:

Хиповолемијски•	  (губитак интраваскуларног волумена, најчешће узроко-
ван гастроентеритисом, који доводи до тешке дехидрације, али и други 
узроци као што је ренални губитак течности код дијабетес мелитуса, и 
губитак крви код хеморагије и сепсе могу бити узроци ове врсте шока; 
нефротски синдром, интестинална опструкција, дијабетес инсипидус та-
кође могу бити узроци.)
Дистрибутивни•	  (ова форма шока се виђа код анафилаксије, неуролошких 
повреда и сл.). Механизам настанка ове врсте шока је неадекватна вазодила-
тација, дисфункција ендотела са капиларним leak-ом (повећана пропустљи-
вост капилара), губитак васкуларног тонуса, или комбинација ових фактора.
Кардиогени•	  (карактерише се немогућношћу срца да пумпа крв, што ре-
зултира смањењем ударног волумена – stroke volume (SV), и смањењем 
кардијалног избачаја – cardiac output (CO), што све доводи до смањења 
DO2). Најчешће је узрокован урођеним срчаним манама (УСМ), али та-
кође и миокардитисом, аритмијама, кардиомиопатијама, присуством то-
ксина. Кардиогени шок је често удружен са септичним шоком а такође и 
са лоше леченим хиповолемијским шоком. Клинички се презентује хи-
потензијом, смањеном диурезом, измењеним менталним статусом, гало-
пним ритмом, хепатомегалијом. 
Септички•	  (системски инфламаторни одговор - systemic inflammatory 
response syndrome (СИРС)) се карактерише тахикардијом, тахипнејом 
и хипер/хипотермијом или повећаним бројем леукоцита). Ако се СИРС 
рано идентификује, инфламаторна каскада се може избећи, али ако је 
оштећење тако велико, а имунолошки одговор домаћина снажан, следи 
повећани СО, периферна вазодилатација, повећан утрошак кисеоника 
у ткивима и „хиперметаболичко стање“, тј. топли шок. У деце се пре-
познају две манифестације септичног шока: рани - топли шок са висо-
ким СО и ниским системским васкуларним отпором (systemic vascular 
resistance - SVR) - у око 20% случајева, и касни - хладни шок, са ниским 
CО и високим СVR (око 80% случајева). Сепсом индукована дисфунк-
ција миокарда је чешћа у деце - рана примена инотропа је ефикаснија 
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него у одраслих.
Опструктивни•	  (код овог облика шока постоји или опструкција току 
крви или опструктивна УСМ, као нпр. коарктација аорте. Ово доводи до 
смањеног СО што последично смањује перфузију ткива и DO2).

Учесталост различитих типова шока је у свету разнолика. Хиповолемија 
узрокована гастроентеритисом је главни узрочних у земљама у развоју. Сепса 
је главни узрок у развијеним замљама, потом следе хиповолемијски, дистрибу-
тивни и кардиогени шок (1).

Клиничка слика шока код деце дата је у даљим текстовима овога поглавља.
Приступ пацијенту је дат у даљим текстовима овога поглавља.
Од пресудног значаја за утврђивање постојања (или одсуства) шока је кли-

ничка слика, а неки објективни параметри су веома корисни за тачније поста-
вљање дијагнозе. То су:

ацидобазни статус•	
комплетна крвна слика са диференцијалном леукоцитном формулом•	
комплетна метаболичка обрада•	
натриуретски пептид Б (B-type natriuretic peptide - BNP)•	
притисак кисеоника у артерији и мешовита венска сатурација кисеоником•	
срчани индекс (Cardiac index, CI)•	
централни венски притисак•	
артеријски и венски крвни гасови (2).•	

Стабилизација дисајног пута и дисања и агресивни приступ побољшању цир-
кулације сваког пацијента који је са клиничком сликом шока су на првом месту (без 
обзира на узрок шока), и имају предност над било којом претрагом која би могла од-
ложити реанимацију. Свакако да су додатни прегледи и анализе корисни за утврђи-
вање узрока шока, и они могу бити добар водич за терапију пацијента у шоку (3, 4).

Експандери волумена: апсолутна или релативна хиповолемија је најчешћа 
у шоку код деце. Агресивна реанимација применом течности повећава могућ-
ност опоравка и преживљавања. За разлику од одраслих, компликације приме-
не течности (едем плућа)код деце су ретке (5).

Декстроза: често је неопходна примена декстрозе (новорођенчад и одојчад 
имају ограничене резерве гликогена). Високи нивои катехоламина (егзогених 
и ендогених) доводе до релативне инсулинске резистенције, што може бити 
узрок хипергликемије у шоку.

Електролити и калцијум: шок може бити узрок промене нивоа јонизова-
ног калцијума. Деривати крви (са цитратом) могу везати слободни калцијум, 
додатно смањујући вредност јонизованог калцијума.

Бикарбонати: употреба натријум бикарбоната у шоку је контроверзна (може 
погоршати интрацелуларну ацидозу током корекције серумске ацидозе).

Кортикостероиди: употреба у шоку је контроверзна. (Да ли пацијенти у 
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септични шоку имају довољно циркулишућих гликокортикоида?)
Остала терапија: лечење узрока шока тј. стања које је довело до шока је 

неопходно. Ако је узрок сепса, треба да се примени адекватна антибиотска те-
рапија. У случају трауме, крварење треба хируршки зауставити; конверзија ма-
лигних срчаних аритмија је неопходна код кардиогеног шока (1).
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15.2. ПРИСТУП ДЕТЕТУ СА ШОКОМ

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

Увод

Шок је свакако један од највећих изазова у јединици интензивне неге за сва-
ког педијатра. Због низа физиолошких карактеристика, али и патофизиологије 
дечјег доба, посебно код деце млађег узраста, шок је у педијатрији прилично 
чест. Мало је педијатара који се већ у првим годинама самосталног рада нису су-
срели са шоком. Шок се описује најчешће као „циркулаторна инсуфицијенција“, 
„недовољна снабдевеност кисеоником“ или „анаеробни метаболизам“(1).

Најсвеобухватнија дефиниција у односу на патофизиологију, али и кли-
ничку праксу, независно од етиологије шока била би: шок је акутна депресија 
виталних функција у којој доминирају снижење ефективног циркулаторног 
волумена и снижење крвног притиска са последичном ткивном хипоксијом и 
анаеробном гликолизом. Шок је прогредијентно клиничко стање које, ако је 
нелечено, готово извесно доводи до смртног исхода. Напредак у системској и 
свеобухватној едукацији у последњој деценији је довео до знатног смањења 
смртности од шока. 

Патофизиологија, врсте и клиничка слика шока

Како је већ речено, шок је клиничко стање циркулаторне дисфункције, са 
последичним поремећајем испоруке кисеоника и хранљивих материја ткиви-
ма. У условима недовољног снабдевања кисеоником долази до, изразито сни-
жене производње аденозин-трифосфата (АТП). Уместо „уобичајених“ 38 моле-
кула АТП у аеробној гликолизи, настају само 2 у анаеробној. У случају даљег 
изостанка оксигенације, дуготрајни анаеробни метаболизам доводи до исцр-
пљивања залиха гликогена и последичне лактатне ацидозе. Калијум неконтро-
лисано излази из ћелија, а натријум заједно са водом неконтролисано улази. 
Дугорочно гледано, независно од етиологије шока, смрт ћелије наступа увек по 
истом обрасцу.

На основу узрока који доводе до развоја шока, уобичајена је следећа подела:
Кардиогени шок•	 , услед акутног попуштања срца. 
Олигемијски шок•	 , као последица крварења (хеморагични шок), губитка 
волумена течности (хиповолемијски шок). 
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Опструктивни шок•	 , услед опструкције великих крвних судова. 
Дистрибутивни шок,•	  као последица оштећене микроциркулације деј-
ством различитих токсина и вазоактивних материја, као код сепсе (сеп-
тички шок), анафилаксије (анафилактички шок), интоксикације (меди-
каментозни шок), микседемске кризе и Адисонове болести (ендокрини 
шок), хипогликемије (хипогликемички шок, код кога није примарно 
оштећена микроциркулација већ снабдевање ћелија глукозом), повреде 
главе и кичмене мождине (неурогени шок). 
Дисоцијативни шок •	 у коме постоји поремећај испоруке кисеоника због 
немогућности преноса и/или отпуштања кисеоника (тровање угљен-мо-
ноксидом, метхемоглобинемија, тешка анемија), а при чему су и микро- 
макро циркулација неоштећене. 

Олигемијски и кардиогени шок су најтежи облици шока.
У клиничкој слици шока констатују се:

снижен крвни притисак (хипотензија), •	
убрзан рад срца (тахикардија), ретко брадикардија,•	
поремећаји свести (поспаност, сопор, кома),•	
смањена диуреза (олигурија, анурија),•	
бледило, хладна знојава кожа, ретко топла и црвена као код септичког шока. •	

Дијагноза се поставља на основу симптома и знакова шока, лабораториј-
ских налаза, којима се констатују ацидоза, негативни базни ексцес („недостају 
базе“), лактатна ацидоза, хипоксија (извршити анализе гасова у крви).

На основу хемодинамског испољавања шок се дели на:
компензовани шок•	 , уз непотпуно присуство симптома и знакова шока, 
код кога нема хипотензије. Артеријски крвни притисак износи 90 mmHg 
или више, са ограниченом перфузијом ткива и органа. 
декомпензовани шок•	 , код кога су сви симптоми и знаци шока у потпу-
ности испољени, а артеријски притисак крви је испод 90 mmHg.

oсновни ПринциПи лечења

Ургентан терапијски приступ детету са шоком независан је од етиологије 
шока и утемељен је управо на основној патофизиолошкој одредници шока – 
недовољнoj снабдевености ткива кисеоником. Из наведеног произилази да су 
два основна елемента почетног приступа: 

успостава добре оксигенације – темеља добре оксемије•	
успостава добрих макроциркулацијских и хемодинамских услова – те-•	
меља оптималне микроциркулације
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Лечење се заснива на уобичајеном приступу у лечењу животно угроже-
ног болесника: дисајни путеви, дисање, циркулација ((А)irwаy, (B)reathing, (C)
irculation)) (1).

Кисеоник

Адекватна испорука кисеоника је „conditio sine qua non“ лечења детета са 
шоком. Састоји се у обезбеђивању и осигуравању дисајног пута као и осигу-
равању добре вентилације. Након тога дајемо 100% кисеоник. У случајевима 
када није могуће омогућити испоруку кисеоника неинвазивним методама тре-
ба урадити ендотрахеалну интубацију, а препоручена метода је оротрахеална 
интубација. Примена пулсних оксиметара омогућава континуирано праћење 
сатурације кисеоником. Циљ је одржавање вредности сатурације кисеоником 
на 95% или више.

хемодинамика и надокнада течности

Квалитетна хемодинамика је основни предуслов надокнаде течности у 
стању шока. Успостављен периферни венски пут што широм венском канилом 
први је избор у успостављању венског пута. Уколико не постоји могућност ус-
постављања периферног венског пута у року од два, а најдуже четири минута, 
треба учинити интраосеални приступ циркулацији. Катетеризација централне 
вене, посебно у новорођенчета, одојчета, па и малог детета захтева велико ис-
куство, изузетно добру технику и добре услове. Због тога, осим у веома ретким 
ситуацијама, катетеризација централне вене није метода избора успостављања 
примарног венског пута у деце у шоку.

Након успостављања венског пута приступа се давању течности. Основна 
питања су: када, колико и које врсте течности треба дати (детаљно у наред-
ном раду).

Почетно лечење У зависности од врсте шока

Кардиогени шок 

Положај болесника у компензованом кардиогеном шоку је положај са уз-
дигнутим горњим делом тела, односно положај на равној подлози, у декомпен-
зованом кардиогеном шоку.

При сумњи на кардиогени шок хитан је и обавезан кардиолошки преглед уз 
додатну дијагностичку обраду (радиографија грудног коша, ЕКГ, гасне анали-
зе и ехокардиографија). Наведени дијагностички поступци углавном разреше 
постојеће дилеме. У њиховом очекивању потребно је дати:
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кисеоник•	
диуретик (фуросемид 1 mg/kg)•	
добутамин (10 mcg/kg/min iv.)•	
ако је у питању суправентрикуларна пароксизмална аритмија – учинити •	
електроконверзију.

Koд декомпензованог шока треба бити опрезан при давању седатива и 
аналгетика, јер потенцијално могу имати вазодилататорни ефекат (2).

олигемијски шок

У клиничкој слици олигемијског шока, поред осталих знакова доминирају 
знаци недовољног интраваскуларног волумена: колабиране вене - нарочито на 
врату, низак централни венски притисак, те евентуално видљиво крварење и 
повреде унутрашњих органа. Кожа је код олигемијског шока хладна и знојава, 
за разлику од септичног шока (најчешће форме дистрибутивног шока у деце) у 
коме је топла и ружичаста. У принципу је врло тешко оценити колики је губи-
так волумена. За брзу оријентацију може се користити индекс шока (вредност 
срчане фреквенције/вредност систолног притиска). Нормално је индекс шока 
0,5 - 0,6. Ако је већи од један сматра се да је губитак волумена већи од 30%.

Положај болесника у овој врсти шока је тзв. „шок положај“ са уздигнутим ногама.
Што се хиповолемијског (олигемијског) шока у деце тиче он је по правилу 

последица повраћања и/или пролива. Клинички знаци упућују на дехидрацију, 
а лабораторијски на поремећај ацидобазног статуса и хидроминерални дисба-
ланс те се и лечење своди на њихову корекцију описану у наредном раду.

Хеморагијски (олигемијски) шок у својој суштини садржи две патогенетске ком-
поненте: хиповолемијску и дисоцијативну. То значи да морамо бити опрезни у ле-
чењу хиповолемије, јер давањем кристалоида можемо дилуцијом смањити оксида-
тивни капацитет крви и погоршати ткивну хипоксију. Зато се болуси течности не 
смеју давати тако агресивно као у хиповолемијском шоку и треба што пре почети 
са давањем крви и деривати крви. Релативно ретко постоји могућност чекања на 
идеални крвни дериват: концентрат еритроцита са негативном интерреакцијом. 
Може се давати пуна крв исте крвне групе са негативном интерреакцијом, али у 
случајевима хитности можемо дати еритроците нулте (О) крвне групе, Rh нега-
тивне, у AВ плазми. Количина дате крви и деривата зависи најпре од виталних 
параметара (пулс и крвни притисак), а тек потом од налаза крвне слике.

опструктивни шок

Опструктивни шок је стање веом смањене систолне фракције срца са смање-
ним минутним волуменом срца упркос постојању довољног интраваскуларног 
волумена крви. У дечјем узрасту је редак и среће се углавном у случајевима 



15. Интезивна терапија и нега

293

тензионог пнеумоторакса. Карактерише се набреклим венама на врату и отка-
зивањем десног срца, што је основна разлика у односу на олигемијски шок, док 
је понекад разликовање од кардиогеног шока веома тешко.

Положај пацијента је у компензованом шоку са уздигнутим горњим делом 
тела, а у декомпензованом треба да лежи на равној подлози.

Терапија је искључиво каузална (дренажа заробљеног ваздуха уз оксигено-
терапију уколико је дисање спонтано).

дистрибутивни шок

Дистрибутивни шок је последица поремећаја микроциркулације и вазомотор-
не регулације прокрвљености ткива. Постоји више форми овог шока, али код деце 
треба пре свега споменути септични и анафилактички/анафилактоидни шок (3).

Положај болесника је „шок положај“ са уздигнутим ногама.
Једна од најважијих терапијских мера у септичном шоку је примена анти-

биотика, у случајевима кад не знамо узрочника лек избора је цефотаксим, 80 
мг/кг или цефтриаксон, 100 мг/кг.

Потребне су и:
рана употреба колоида у надокнади волумена (10 - 20 мл/кг/сат)•	
велике количине течности (до 200 мл/кг у првих неколико сати лечења)•	
рана инотропна потпора (допамин 10 - 20 микро г/кг/сат)•	
адреналин 0,05 - 2 микро г/кг/мин/ив.•	
потпора бубрежној функцији када је диуреза мања од 1 мл/кг/сат, нај-•	
чешће фуросемидом (1 - 5 мг/кг)
кортикостероиди нису индиковани у септичном шоку, изузев у случаје-•	
вима релативне или апсолутне адреналне инсуфицијенције (кортизол у 
крви < од 18 mcg/dl (500 nmol/L).

Анафилактички шок је парадигма дистрибутивног шока, у коме због оп-
сежног и веома брзог отпуштања вазоактивних (вазодилататорних) медијатора 
долази до екстремно брзог компромитовања микроциркулације због драматичне 
несразмере ефективног циркулаторног волумена и циркулаторног басена (4).

Посебну пажњу у анафилактичкој реакцији треба обратити на пролазност 
дисајних путева и сходно томе иницијално лечење се огледа у :

осигуравању пролазности дисајних путева (ендотрахеална интубација)•	
давање болуса течности због затајења циркулације•	
учесталим давањем адреналина (на 3 до 5 минута) сузбијати клиничке •	
знаке анафилаксије (1, 5)

Уз уобичајене мере лечења шока, поред адреналина дају се и:
Н2 антихистаминици (ранитидин 1 мг/кг)•	
кортикостероиди (хидрокортизон 2 - 4 мг/кг)•	
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Разлика између анафилактичке и анафилактоидне реакције је што се за ана-
филактичку реакцију зна да је последица тренутне и брзе алергијске реакције 
типа I, а у анафилактоидној реакцији долази до тренутне, тешке и бурне реак-
ције чији је патолошки механизам у датом тренутку непознат. У ургентној ситу-
ацији разликовање ова два стања шока није од значаја, јер је терапија иста (6).

мУлтисистемски Учинци шока

Независно од основног узрока шока често долази до развоја поремећаја 
функција органских система које посебно треба лечити.

Најчешћи и уједно најопаснији су ARDS (acute respiratory distress syndrome), 
акутна бубрежна инсуфицијенција, и акутни поремећаји коагулације са најо-
паснијим могућим развојем дисеминоване интравскулне коагулације ( DIC).
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15.3. ХИПОТЕНЗИЈА КОД ПРЕВРЕМЕНО  
РОЂЕНЕ ДЕЦЕ

александар Сајковски
Клиничка болница Аџибадем Систина, Скопље, Македонија

Увод

Хипотензија је проблем који се јавља јавља код 20% деце рођене са тежи ном 
<1500 gr, а најчешће у првих 48 сати живота. Има значај због потен цијал них 
ош тећења ЦНС-а (1,2). Третман је још увек контроверзан због: a) тешкоћа у 
дефи ни цији хипотен зије у односу на степен прематуритета; б) варијабилности 
монитор ин га артеријског при тиска, примарне вредности неинвазивног мерења 
притис ка; в) ети ологије хи потензије и њеног ефекта на прогнозу у погледу пре-
живљавања ове деце; г) трет мана ко ји је више базиран на индивидуалном ис-
куству, а није детаљно анализиран.

дефиниција

Дефинирати „нормални“ крвни притиск код прематуруса је ве ома тешко, пре 
свега због варијација у односу на гестацијску и постнаталну старост, али, и због још 
увек недефинираног ранга крвног притиска којим се обез беђује оптимална ткивна 
перфузија. Две најчешће дефиниције оптималног ранга крвног притиска су:

Средњи артеријски притисак <10-ог перцентила за гестацијс ку/порођај-•	
ну масу и постнаталну старост.
Средњи артеријски притисак мањи од гестацијске старости изражене у •	
неде љама. 

Kлиничка релевантност

Tкивна перфузија

Мерење крвног притиска у неонаталној интензивној нези (НИН) се корис-
ти као мар кер системске органске перфузије, иако је показана слаба ко ре лација 
из мећу крвног притиска и излазне срчане снаге. Артеријски прити сак, који је 
део функције крвног притиска и системске васкуларне резистенције, не мо-
же реф лек тирати стање крвног протока у органима и ткивама у односу на ва-
ријације вас куларне резистенције.
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Код одраслих се системски крвни проток процењује снагом излазног тока 
из ле  ве срчане коморе. Али, његово мерење код прематуруса са ниском телес-
ном масом може бити компромитовано присуством шантова (пр. дуктус Бота-
ли или от во рен фора мен овале). Код новорођенчади постоји могућност ефи-
касног мерења сис темског крв ног протока са доплер ехокардиографијом v. cava 
sup. Он је до бар репре зент протока крви и добро корелира са излазном снагом 
из леве срчане ко мо ре код деце са затвореним дуктусом.

Процена неонаталне хипотензије се може извршити и инфрацрвеном спект-
рос  ко   пи јом (ИЦС) (мери се проток хемоглобина и венска сатурација у подлакти-
ци). Овом методом се врши калкулација дотока и потрошње O2 и фракциниране 
O2 екс т ракције. Код хипотензивне новорођенчади се налази нижи периферни до-
ток и пот рошња O2, док је екстракција O2 иста са нормотензивним прематурусом. 
Ови ре зултати сугерирају да је ипак код хипотензивних прематуруса периферни 
доток O2 довољан за нормално функционирање ткива. Овај налаз поставља кон-
тратезу ру тинске терапије хипотензије. Мониторирањем церебралне циркулације 
ИЦС-ом је доказана директна корелација између средњег артеријалног притиска 
и церебрал не васкуларне оксигенције (3), а није утврђена између хипотензије и 
фрак циониране церебралне екстракције O2 (4). Овај налаз сугерира да је ипак до-
ток O2 у ЦНС и у стању хипотензије довољан у односу на његове потребе. 

Хипотензија код прематуруса се испитује и гастричном ин трамукозном 
pH то нометријом, као рефлексијом цревне перфузије. Експеримен тално је до-
казана ко ре ла ција имећу гастричне интрамукозне pH и протока крви кроз a. 
mesenterica sup. Гас трична тонометрија је ефикасна и релативно не инвазивна 
метода у евалуацији ткив не перфузије (5).

До постављања јасних дијагностичких стандарда пре почетка те ра пије хи-
потензије, чини се да одређивање крвног притиска не сме бити једини кри-
теријум у избору пацијента и време почетка терапије хипотензије. Као допун-
ске мар кере у процени системске перфузије треба укључити: метаболичку аци-
дозу, време пот ребно за поновно капиларно пуњење, одређивање диурезе и 
периферне темпе ратуре. Иако наведени клинички параметри за процену кар-
диоваскуларне функције нису пресудни за детерминирање ткивне перфузије 
код новорођенчади, ипак су једнос тавне лако репетирајуће алатке које се често 
користе у доношењу одлуке да ли је један пацијент на „хипотензивном нивоу“. 

церебрално оштећење

Постоји велики број доказа да код прематурних новорођенчади постоји 
ре дук ција церебралног васкуларног ауторегулационог система, а да тешка 
хипотен зија доводи до цереб ралне хипоперфузије. Постоји снажна удруженост 
хипотензије и интравентрикуларне хеморагије, али не и са перивентрикулар-
ним исхемичним ле зи јама (1). Сматра се да хипотен зија доводи до нтравентри-
куларне хеморагије узрок ујући исхемична оштећења герми натив ног матрикса, 
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који крвари у фази реперфузије. Хи по  тен зивне епизоде у првих 4 дана неона-
талног периода удружене су са неурораз вој ним проблемима (8-53%) код ове 
деце) (6). Међути, постоји мали број доказа да третман хипотензије превенира 
ове секвеле.

третман неонаталне хиПотензије

Главни циљ третмана је обезбедити нормалну перфузију виталних органа, 
а ти ме и превенирати оштећење ЦНС-а. Третман пре свега треба бити етио-
лошки. Тако, клиничке кондиције које тре ба искључити су: хиповолемија због 
крварења, пнеумоторакс, сепса, отворен дук тус артериозус, висок позитиван 
интраторакални притисак (код механичке вентила ци је), срчана слабост. Им-
ператив је специфичан трет  ман неких од наведених кон диција, а не само хипо-
тензије. У случајевима када не можемо иден тифи ци рати основни узрок хипо-
тензије, треба мислити на мио кардну дисфункцију и исту третирати. Ово под-
разумева степенаст прилаз. Пре све  га почети волуменском под ршком, а потом 
инотропним лековима, а у неким слу чајевима и стероидима.

волуменска подршка

Хиповолемија као узрок хипотензије код прематуруса је ретка (7). Дијаг-
нос тика у раном постнаталном периоду је тешка пре свега због чињени це да 
су ин ди катори (одрећивање диурезе и време потребно за поновно пуњење 
ка пи лара) не поуздани. Ипак, имајући у виду да је третман једноставан, 
највећи је број јединица за НИН прихватио политику умерене волуменске 
надокнаде пре по чет ка инотропне те рапије. Користе се кристалоидни или 
колоидни раствори. Волумен раствора који се користи за корекцију хипо-
тензије је много важнији у односу на количину протеи на у њему. Тако, изо-
тонични раствори NaCl су  ефи кас нији у односу на 5% раство ре албумина, 
посебно у третману хипотензије код прематуруса са ниском телесном масом. 
До пунска предност изотоничног NaCl је да узрокује много мању ретенцију 
течности у првих 48 сати живота де тета у поређењу са албуминима. Постоје 
и друге пред ности кристралоидних раствора у од носу на колоидне: колоидни 
раствори су крвни дери  вати и носе ризик од инфекције; цена изотоничног 
NaCl је 1/50 у односу на 5% рас  твор хуманог албумина. Закључак је да је као 
прва линија у третману хипо тен зије ко ришћење волуменске надопуне са 10-
20 ml/kg 0,9% NaCl за 30 минута. Употреба албумина треба бити резервирана 
за новорођенчад код ко јих се хиповолемија јавља секундарно, узроковано по-
ремећајима који доводе до губит ка про теина (нпр. пацијенти са абдоминал-
ном хирушком интервенцијом).
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инотропна терапија

Инотропи се користе за лечење миокардне дисфункције код пре матуру са, 
посебно у првим сатима живота. Допамин се показао ефикаснијим у трет ма ну 
хи по тензије у односу на експанзију волумена фракцијама плазматских про те-
ина. Отуда се преферира по четни третман хипотензије допамином, без че кања 
на одговор во лу менском екс панзијом.

Допамин као симпатикомиметички амин своје кардиоваскуларне ефекте 
остварује допаминергичним као и α и β адренергичним рецепторима. До 50% 
сво јих инотропних ефекта постиже индиректном акцијом на β2 адренорецеп-
торе сти му ла цијом ослобађања ендогеног норадреналина. Анализа фармако-
кинетике и ме ха низма дејства допамина код прематуруса је по казала сигни-
фикантно увећање сред њег артеријског притиска у зависности од до зе од 5-20 
µg/kg/мин. Пораст артеријског притиска је резу л тат повећања системске вас-
куларне резистен ције, али не и излазне снаге леве ср чане коморе. Миокардна 
контрактибилност је за висна од дозе па, следствено томе, ср ча на излазна снага 
када се допамин даје 1-8 µg/kg/мин је добра, при чему нема сигнифи кан тних 
промена у системској васку лар ној резистенцији или срчаном ритму. Доза од 
2,5-7,5 µg/kg/мин узрокује селективну реналну али не и мезентеричну вазо-
ди ла тацију код пре матуруса са глобалним увећањем периферне васкуларне 
резис тенције. У овим дозама допамин не испољава ефекат на проток крви кроз 
ЦНС. Али, вредан утисак је да се ово од носи на нормотензивну новорођенчад. 
Код хипотензивних критично обо лелих адул та постоји поремећај у регулацији 
адренергичних рецептора, па сход но томе пот ребна је много виша доза допа-
мина за нормализацију артеријалне тен зије. Ако се на ово дода да код премату-
руса постоји и релативна адренална ин су фи ци јен ција, јасно је да ће допунске 
студије дефинирати максималну допа  ми н ску дозу, посебно што високе дозе 
(>25 µg/kg/мин) још увек нису анализиране.

Добутамин је кардиоселективан симпатикомиметични амин који своје 
пози ти в не инотропне ефекте манифестира директном стимулацијом срча-
них α и β адре не р гичних рецептора. Он има неколико теоретских предности 
у односу на допа мин: има лимитирано хронотропно дејство; није удружен са 
увећањем системске васкуларне резистенције; не ослања се на ослобађање ен-
догених катехоламина.

Терапеутске дозе добутамина су предмет дискусија и дилема. Корис те се 
дозе 5-20 µg/kg/мин, до константних инфузија од 10 µg/kg/мин, а доказан је 
ефект на ни воу ле ве срчане коморе у дози од 7,5 до 10 µg/kg/мин. Високе до-
зе (>25 µg/kg/мин) нису ана лизиране. Веома је мали број студија који се баве 
анали зом употребе добута мина код пре ма туруса са екстремно ниском телес-
ном масом. Зато је он инотроп дру ге ли није код пацијената где допамин нема 
ефекат. Компарација трет мана хипо тен зије допамином и добутамином код 
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деце показује већи ефекат до па мина, посебно код краткотрајног третмана сис-
темске хипотензије (8). Не постоји раз лика у поја ви тахикардије код оба меди-
камента, као и разлика у појави ком пликација као што су интравентрикуларна 
хеморагија и некротични ентероко литис. 

други медикаменти

У велком броју јединица НИН користе се адреналин и норадреналин у слу-
чајевима када инотропи не дају ефекат на регулацију артеријалне тензије. До-
пун ска апликација адреналина доводи до увећања артеријалне тензије и ди-
урезе код хи потензивне новорођенчади, а норадреналин је сигуран код исте 
деца и доводи до сиг ни фи кантне церебралне и миокардне вазоконстрикције. 
Допексамин, као рела тив но нов синтетички катехоламин, има исте ефекте и 
ефикасан је у нормализацији сис темског артеријског притиска, уринарне се-
креције и побољшању ареријалног pH. Код новорођенчади са секундарном хи-
потензијом код септичног шока препору ч љива је и апликација methylene blue 
као инхибитора guanylate cyclase, чиме се ефи касно подиже крвни притисак.

Стероиди

Код новорођенчади код којих хипотензија не реагира на волуменску надок-
наду или инотропе и стероиди добијају терапијско место. Теоретска основа се 
ба зира на чињеници да рефрактерна хипотензија може бити резултат релатив-
не ад реналне инсуфицијенције (9,10). Како гликокортикоиди играју улогу у ре-
гулацији експресије кардиоваскуларних адренергичних рецептора, сматра се 
да би они могли помоћи деци која не реагују на симпатикомиметичне лекове. 
Описана је и група пре матурних новорођенчади са тешком хипотензијом реф-
рак терном на третман во лу менским експандерима и инотропима, а нормал-
ним ад ренокортикотропним хор монским одговором на хумани кортикотроп-
ни рилизинг хор мон, али и ниским од го во ром на кортизол (10). Ово указује 
на постојање ад реналне инсуфицијенције. Трет ман појединачном дозом декса-
метазона или петоднев на апликација хидрокорти зона се показала ефикасна у 
свим случајевима. Ни код јед ног новорођенчета у наредном периоду од неко-
лико недеља није детектирана ниједна еп изода хипотензије.

Стартном интравенском дозом хидрокортизона од 2,5 mg/kg и његовим 
пос тепеним смањењем у року од 6 дана доказана је једнака ефикасност у трет-
ма ну хи по тен зије код новорођенчади као и са допамином. Слични резултати 
у стабилиза ци ји средњег крвног притиска за 6 часова добијени су хидрокор-
тизоном у дози од 2 до 6 mg/kg/дан (11). Чак и појединачна доза дексаметазо-
на је ефикасна у корекцији тешке артеријал не хипотензије. Евалуација“стрес 
дозе“ хидрокортизона у третману рефрактерне хипотензи је и адренокортикал-
не инсуфицијенције (1 mg/kg сваких 8 сати за 5 дана) (12), показала је високу 
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ефикасност и знатно мању потребу волуменских експан дера и инотропа. Овај 
третман је посебно добар код прематуруса са ек стремно нис ком телесном ма-
сом са адренокортикалном инсуфицијенцијом (13). Имајући у обзир наве дене 
стероидне ефекте, неки аутори сугерирају употребу хидрокорти зона у нижим 
про фи лактичким дозама код прематуруса са ризиком од појаве хипотензије. 
Ипак, узима ју ћи у обзир негативне документиране ефекте стероида, ова про-
филактичка ап ликација још увек није комплетно прихваћена (14).

Актуелна сазнања сугерирају апликацију дексаметазона код новорођенчади 
са тешком интрактабилном хипотензијом резистентном на третман инотропи-
ма. Наредна доза може бити дата након 12 часова код случајева где све претхо-
дне терапеутске процедуре нису дале ефекат. Још увек постоји скептицизам у 
погледу примене стероида код неонатуса (15), као и неслагање у односу на избор 
стероида. Актуелна препорука је још увек да треба аплицирати декасметазон 
а не хидрокортизон (16,17). Ипак је јасно да при ношењу одлуке о спровођењу 
третмана хипотензије, треба балансирати ризик од кортикоида са једне стране 
као и бенефит постигнут њиховом краткотрајном апликацијом  са друге стране. 
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15.4. ПОРЕМЕЋАЈ ВОДЕ И ЕЛЕКТРОЛИТА У ШОКУ

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

Шок је стање организма у коме тешки поремећај циркулације доводи до 
критичног смањења снабдевања ткива и органа (мозак, срце, бубрези, јетра) 
крвљу и недовољног снабдевања ћелија кисеоником (DO2) и нутриментима 
који су неопходни за задовољавање метаболичких захтева (VO2), који су у шоку 
обично повећани (1).

надокнада течности У шокУ

Кључни фактор у патофизиологији шока је поремећена равнотежа између 
DO2 и VO2. DO2 је код деце одређен срчаним избачајем (cardiac output, CО) и 
концентрацијом кисеоникa у артеријској крви (SаО2):

DO2 = CO x (Hb x 1,36 x SaO2) + (0,003 x PaO2); 
CO одређују срчана фреквенција и ударни волумен срца. 

У септичном шоку се нарочито повећава VO2, а самим тим и DO2. У тим 
случајевим деца не могу адекватно да повећају ударни волумен срца (јер не 
могу значајно да повећају већ и базално високу срчану фреквенцу, а да при 
томе не поремете срчани избачај). У том случају, као и у случају хиповолемич-
ног шока, је веома важно да се агресивно врши надоканада течности (1).

Надокнада волумена се врши кристaлоидима или колоидима, а у хемо-
рагичном шоку давањем трансфузија крви. Мишљења о томе који од ових 
раствора је бољи за надокнаду течности у шоку су контроверзна. Код превре-
мено рођеног и терминског новорођенчета у шоку постижу се слични ефекти 
давањем 5% албумина и физиолошког раствора (2, 3). Објављен је велики број 
студија у којима је испитивана ефикасност раличитих кристалоидних и коло-
идних раствора у иницијалној надокнади течности код деце у шоку (декстран 
70, 6% декстран, 3% желатин, албумини, ниско-молекуларни хидроксиетилни 
скробни раствор, Рингеров раствор, физиолошки раствор) ни у једној није 
утврђена разлика у преживљавању, као ни у кардиоваскуларној стабилности 
испитиваних пацијената. Једино још није јасно да ли би колоиди или крис-
талоиди били појединачно кориснији у одређеним подгрупама пацијената са 
шоком, нпр. септичном, хеморагичном или хиповолемичном шоку. На дру-
гој страни, подаци из Cochrane-ове библиотеке указују да је морталитет код 
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критично оболелилих одраслих пацијената са хиповолемијом, опекотинама и 
хипопротеинемијом већи у случајевима када су добијали албумине у односу 
на пацијенте који су добијали кристалоиде (4, 5). 

Веома је важно што пре започети надокнаду течности. Брза надокнада теч-
ности код деце са септичним шоком у количини до 60 ml/кg (болуси 10-20 ml/
кg - максимално 500 ml) у првом сату (најбоље у првих 15 минута) је повеза-
на са већом стопом преживљавања. Ипак, и даље нису потпуно усаглашени 
ставови о количини течности која треба да се да детету или новорођенчету у 
првом сату лечења шока. Важно је да се након сваког болуса прате клинички 
знаци. Одговор на терапију је повољан ако се нормализује срчана фрекценција, 
крвни притисак, капиларно пуњење; пацијент треба да је свестан и да има адек-
ватну диурезу; мора се нормализовати коронарни притисак перфузије (разли-
ка између аортног дијастолног притиска и притиска у десној преткомори) на 
вредност изнад 15 mmHg; кардијални индекс треба да је између 3,3 и 6,0 l/min/
m2; централна венска сатурација кисеоником изнад 70%, а вредности анјон-
ског зјапа и лактата нормалне. Након првог сата лечења наставља се надокнада 
течности док не дође до хепатомегалије или док се не чују касно-инспитаторни 
пукоти на плућима. Некада је потребно да се да и 200 ml/кg течности (1, 3, 6).

Давање великих колична физиолошког раствора код новорођенчета може 
довести у првој недељи живота до хипернатремије, мада неке студије то нису 
потврдиле. Давање и кристалоида и колоида може довести до појаве перифер-
них едема. Колоидни раствори су знатно скупљи него кристалоиди, па је то још 
један разлог што се мање користе. Колоиди су биолошки продукти те постоји 
увек ризик од инфекције и анафилактичне реакције.

Препоруке:
Код новорођенчета и деце са хиповолемијом течност избора за ини-1. 
цијалну надокнаду је изотонични раствор (ниво А медицине засноване 
на доказима)
Када је потребна велика количина течности (нпр. код сепсе) треба ко-2. 
ристити синтентичке колоиде ако је могуће зато што дуже остају у цир-
кулацији (ниво С медицине засноване на доказима)
Иницијални волумен течности за надокнаду је 10-20 ml/кg па се дозе 3. 
понављају зависно од индивидуалног клиничког одговора (ниво С ме-
дицине засноване на доказима) (2).

Поремећаји електролита У шокУ

Хиповолемични и септични шок су најчешћи у дечијем узрасту. Хиповоле-
мични шок настаје због губитка течности и електролита најчешће услед висо-
ке фебрилности, повраћања, дијареје или акутног крварења. Септични шок је 
комбинација дистрибутивног шока (смањење тоталне васкуларне резистенције 
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и лоша дистрибуција крвног протока у микроциркулацији) и релативне и апсо-
лутне хиповолемије. У даљем току, оштећење функције миокарда може довести 
и до симптома кардиогеног шока.

Дехидрација настаје када губитак течности и електролита премаши њи-
хов унос. Разликујемо изотоничну дехидрацију (осмоларност плазме 275-295 
mОsm/kg, концентрација натријума (Nа) између 130 и 150 mmol/l); хиперто-
ничну (осмоларност плазме преко 300 mОsm/kg, концентрација Nа изнад 150 
mmol/l) и хипотоничну (осмоларност плазме испод 270 mOsm/kg, концентра-
ција Nа испод 130 mmol/l).

Изотонична дехидрација: надокнада дефицита се спроводи у две фазе: ини-
цијална фаза терапије течношћу је резервисана за случајеве тешке дехидрата-
ције када се дају болуси изотоничне течности или Рингер лактата, у дози од 10-
20 ml/кg (до 60 ml/кg у стању шока). Друга фаза је фаза одржавања и надокнаде 
дефицита. У првих 8h се даје 1/3 нормалних потреба плус надокнада половине 
израчунатог дефицита. У следећеих 16h се даје преосталих 50% дефицита и из-
рачуната течност за нормалне потребе. 

Хипотонична дехидрација: 
дефицит Nа = (Nа жељени - Nа актуелни) x (0,6 x тМ (kg))
Корекција се спроводи споро, 24h (максимална брзина корекције концен-

трације Na је 15 mmol/l за 24h) да би се спречила мијелинолиза понса. 
Хипертонична дехидрација:
дефицит слободне воде= актуелни Nа / жељени Nа x 0,6 x тМ (kg) - 0,6 x тМ (kg)
Корекција се спроводи 48h (максимална брзина корекције концентрације 

Na је 15 mmol/l за 24h) да би се спречио настанак можданог едема и смрти.
Нормалне потребе за течношћу:

за првих: 3 - 10 kg - 100 ml/kg/дан; плус, за: 11-20 kg - 50 ml/kg/дан; плус, •	
за: више од 20 kg - 20 ml/kg/дан;

Нормалне потребе за електролитима:
2-3 mmol Na и Cl и 2 mmol K на 100 ml нормалних дневних потреба теч-•	
ности (7, 8).
0,9% раствор NaCl садржи 154mmol/l Na•	

примери

изотонична дехидрација:1. 
Дете има 15 kg и дехидрацију- дефицит течности 5% (губитак од 750g = 750ml)

Вода (ml) Nа (mmol/l) Укупни Nа (mmol)
Потреба за течношћу /24h 1250 30 37,5

Дефицит 0,9%NaCl 750 154 115,5

Укупно 2000 153

или 76,5 mmol/l Nа
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Ординираћемо 5% глукозу и 1/2 0,9% NaCl са 20 mmol/l KCl. Половину изра-
чунате течности ћемо дати у првих 8h - 100 ml/h, а затим 75 ml/h следећих 16h.

хипотонична дехидрација:2. 
Дете има 15 kg, дефицит волумена 5% и серумски Nа 120 mmol/l.
Дефицит Nа (формула горе) = 135 mmol (Na жељени 135 mmol/l)

Вода (ml) Nа (mmol/l) Укупни Nа (mmol)
Потреба за течношћу /24h 1250 30 37,5

Дефицит 750 154 115,5

Nа дефицит 135

Укупно 2000 288

или 144 mmol/l Nа

Ординираћемо чист физиолошки раствор (154 mmol/l Nа) са 20 mmol/l 
КCl. Може се вршити корекција и концентрованим растворима NaCl (3% (530 
mmol/l Nа), 5% (884 mmol/l Nа).

хипертонична дехидрација:3. 
Дете има 15 kg, дефицит волумена 5% и серумски Nа 165 mmol/l.
Дефицит слободне воде израчунат за првих 24h - жељени Nа 150 mmol/l 

(формула горе)= 0,9 l (900 ml)
Дефицит слободне воде израчунат за следећих 24h - Nа жељени 140 mmol/l 

(формула горе) = 1,6 l (1600 ml)
Вода (ml) Nа (mmol/l) Укупни Nа (mmol)

Потреба за течношћу /24h 1250 30 37,5

Дефицит слободне воде 900

Укупно 2150 37,5

или 17,4 mmol/l Nа

Ординираћемо 5% глукозу и 1/8 0,9% NaCl (154 mmol/l Nа) са 20 mmol/l КCl (првих 
24h). Мерити концентрацију Nа у серуму на 2h и по потреби додавати 5% глукозу.
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16.1. ДЕФЕКТИ ПРЕДЊЕГ ТРБУШНОГ ЗИДА

Зoран Крстић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

То су аномалије развоја у којима се као резултат раног поремећаја органо-
генезе (5-10 недеља), органи трбушне дупље, у већем или мањем степену, раз-
вијају ван тела ембриона, што повлачи са собом не само неправилан развој тих 
органа, већ и поремећај развоја трбушне дупље. Овде спадају:

Омфалоцеле•	
Гастросхизе•	
Екстрофије мокраћне бешике•	
Везикоинтестиналне фисуре•	
Prune belly синдром.•	

Ограничићемо се на умбиликалне и супраумбиликалне дефекте. У склопу 
тога говорићемо и о умбиликалној хернији и хернијама линее албе.

омфалоцеле (оmpHalocele)

Само име аномалије, пупчана гука-кила, дефинише је као сваку протрузију 
кроз пупак, али је боље рећи да се ради о конгениталној хернијацији органа 
трбушне дупље кроз централни дефект трбушног зида у мешак амнионских 
омотача. Ако је тај дефект мањи од 4цм, постоји протрузија вијуга танких цре-
ва у пупчану врпцу и то стање се назива хернија умбиликалне врпце. Уколико 
је дефект већи од 4цм назива се омфалоцеле или егзомфалос (exomphalos) и 
тада садржи знатно више абдоминалних органа, укључујући јетру и слезину. 
Етиологија није позната. У већини случајева се ради о спорадичној појави, а 
ризик од понављања аномалије у следећим трудноћама је мали (мањи од 1%). 
Код омфалоцела у склопу синдрома постоји јака генетска компонента.

Клиничка слика

Величина сакуса варира од 2 до 20 цм. Прематуруси чине 10% оболелих. 
Омотач омфалоцеле се састоји од перитонеума и амнионске мембране. Он је 
врло танак и може руптурисати in utero или за време порођаја. У почетку је 
прозиран, али се брзо замути (12h) и појављују се места некрозе. Ако се не лечи 
прописно, постоји опасност и од касније руптуре и евисцерације, са инфекцијом 
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и септичним компликацијама. Типична омфалоцела је централно постављена. 
Инциденција je 1 на 6000 порођаја.

удружене аномалије

Инциденција удружених аномалија је висока: 35% оболелих имају друге гастро-
интестиналне дефекте, 20% урођене срчане мане и 10% има Beckwith-Wiedemann-
ов синдром, (омфалоцеле, макроглосија, гигантизам и хипогликемија). Релативно 
често се среће синдром Down. Хромозомопатије су чешће ако је само црево (без 
јетре) у омфалоцели, али је морталитет значајно већи ако је у омфалоцели јетра 
(54%). Преваленција придружених аномалија је 30% у другом триместру, а само 
15% на рођењу, што показује висок морталитет за време трудноће.

дијагнозне методе

Ова лезија се лако препознаје па пренатална дијагноза није тешка. Полихидрам-
нион није редак налаз (поготово код придружених гастроинтестиналних опструк-
ција-атрезија), а у око 40% случајева постоји повишен матернални α- фето протеин. 
Рана ултразвучна дијагноза се може поставити у првом триместру, али је сигурнија 
после 12. недеље, да би се избегла конфузија са физиолошком хернијацијом. Уколико 
се трудноћа не прекине због придружених тешких аномалија или хромозомопатија, 
порођај треба организовати у терцијерном центру који има одговарајућу јединицу 
неонаталне интензивне терапије. Нема доказа да је порођај царским резом апсолут-
но индикован, нити да доприноси бољој прогнози. Контроверзе постоје и у погледу 
оптималног времена за порођај (спонтани или превремени). 

Диференцијација између руптурисане омфалоцеле и гастросхизе је поне-
кад тешка, али је без утицаја на третман (табела 1).

табела 1. Диференцијална дијагноза између руптуриране омфалоцеле и гастросхизе 

Омфалоцеле Гастросхизис
Нема пупак, (дефект на пупку) Пупак лево од дефекта, са мостом здраве 

коже између (дефект трбушног зида)
Уз црева често је евисцерирана и јетра Обично евисцерирана само танка црева
Честе удружене конгениталне аномалије Ретке удружене аномалије
Ретке инфаркције или атрезије 
евисцерираних црева

Честе инфаркције или атрезије 
евисцерираних црева

Абдоминална шупљина код великих
омфалоцела је слабије развијена

Адекватније развијена абдоминална
дупља

Око ивице отвора постоје остаци сакуса,
(перитонеум)

Нема тих остатака

Евисцерирана црева нису скраћена,
нити задебљана и адхерирана

Евисцериране вијуге задебљале, адхериране, 
покривене желатинозним слојевима



16. Дечја хирургија

311

лечење

Код интактне омфалоцеле нема проблема са губитком течности и топлоте 
као код руптурисане или код гастросхизе. Уколико се не ради о прематурусу, 
у току транспорта захтева само заштиту влажним, стерилним газама (повидон 
јодид, меркурохром) и избегавање трауме. Не хранити дете и поставити назо-
гастричну сонду. Треба имати на уму честе удружене аномалије, пре свега урође-
не срчане мане, које могу бити узрок изненадне смрти. Пошто хипогликемије у 
склопу Beckwith-Weidemann-овог синдрома могу бити изражене и пролонгира-
не, код сваке омфалоцеле је обавезан пажљив мониторинг гликемије да се овај 
синдром не би превидео. Непрепознате тешке хипогликемије могу узроковати 
менталну ретардацију. У случају руптурисане омфалоцеле поступак је исти као 
са гастросхизама. Руптура се може десити пре, у току и после порођаја.

Циљ третмана је да се добије кожни покривач без повећања интраабдоми-
налног притиска.

Лечење неруптурисаних омфалоцела може бити конзервативно (превијање 
меркурохромом, повидон јодидом) или оперативно. Конзервативни третман је 
нарочито погодан за децу мале тежине, прематурусе и оне са тешким урођеним 
срчаним манама. Недостатак је што је за потпуно прерастање епителом потребно 
око 3 месеца, а затварање велике вентралне херније тек следи. Примарно опера-
тивно затварање мањих дефекта је могуће. Велики дефекти често захтевају етап-
но збрињавање, уз коришћење синтетских материјала. У постоперативном току 
је често потребна циркулаторна и респираторна подршка због притиска органа 
редукованих у хипоплазичну трбушну дупљу, на дијафрагму и велике вене.

прогноза

Стопа преживљавања варира и зависи од тежине удружених аномалија, као 
и величине омфалоцеле односно могућности да се постигне затварање трбуш-
ног зида без трауме јетре, вентилаторног и циркулаторног колапса, и то све пре 
сепсе, која је најчешћи узрок смрти.

гастросхиза (gastroscHIsIs, laparoscHIsIs)

Клиничка слика

Гастросхиза је протрузија-евисцерација абдоминалних органа, (обично 
делови, или цело средње црево), кроз дефект на предњем трбушном зиду, у 
90% случајева десно од умбиликуса, тако да се органи налазе у плодовој води. 
Тератогени агенси за појаву ове аномалије су пушење и вазоактивни лекови. 
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Већина студије истиче чешћу појаву код младих мајки. Инциденција je 0,5-4 на 
10000 живорођених.

Дете се роди са евисцерисаним органима кроз дефект предњег трбушног 
зида. Дефект је мали (1-2цм), најчешће се налази десно од умбиликуса. Дефект је 
увек постављен између ректусних мишића, који су нормалне грађе. Умбиликална 
врпца има нормалну конфигурацију. Између ње и дефекта постоји мост нормал-
не коже. Обично су евисцерисана само црева, а повремено оваријум/и и туба/е 
односно тестис/и. Јетра је нормално постављена у перитонеалној дупљи. Пошто 
црева in utero нису била покривена перитонеумом због иритативног, хемијског 
перитонитиса она су задебљана, скраћена и покривена ексудатом, међусобно ад-
херисана. Овај хронични едем црева је одговоран за дугу постоперативну неспо-
собност црева да успоставе функцију, због чега је потребна дуготрајна тотална 
парентерална исхрана. Ова деца су често мале тежине или су прематуруси.

удружене аномалије

За разлику од омфалоцела, аномалије на другим системима су неуобичаје-
не. Кариотипизација није апсолутно индикована. Малротација се константно 
јавља са овом лезијом, али је треба занемарити, зато што она ретко постане 
проблем, јер екстензивне постоперативне адхезије засигурно спречавају вол-
вулус. Повремено се срећу атрезије и/или стенозе црева (10-20%). 

дијагнозне процедуре

Деформитет је очигледан инспекцијом. У случају пренаталне дијагнозе важе 
иста правила као за омфалоцеле. Код гастросхиза се, за разлику од интактних 
омфалоцела, у амнионској течности налази повишен ниво α- фето протеина и 
ацетилхолинестеразе.

Прематуритет је значајно чешћи код гастросхиза (60%), него омфалоцела (10%).

лечење 

Нема доказа да је порођај царским резом апсолутно индикован, нити да 
доприноси бољој прогнози. Контроверзе постоје и у погледу оптималног вре-
мена за порођај (спонтани или превремени). 

Истоветан поступак вреди за гастросхизе и руптурисане омфалоцеле. Ве-
лика површина евисцерисаних црева, која су и инфламирана, доводи до брзог и 
екстензивног губитка течности и топлоте. Неадекватни иницијални поступци 
имају за последицу хиповолемијски шок и хипотермију. Да би се то спречило, 
неопходно је:

Добра интравенска линија; циљ треба да буде да се постигне диуреза од 1. 
3 до 5мл/час или 40мл/кг ТТ за 24 сата.
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Евисцерисане органе покрити топлом, влажном, газом, (физиолошки 2. 
раствор + антисептик). У току транспорта, чувајући стерилне услове, 
одржавати влажност и температуру тих газа. Најбоље је газе покрити 
стерилном пластичном кесом.
Водити рачуна да положај црева не буде такав да дође до странгулације 3. 
мезентеријалних крвних судова. Уколико поремећај крвотока већ постоји 
због уског отвора и едематозних црева, неопходна је хитна декомпресија 
мезентеријума проширивањем отвора инцизијом од 1 до 2цм. Не дозволи-
ти да црева висе и истежу мезентеријум. Стање црева повремено провера-
вати, да би се свака исхемија узрокована положајем на време кориговала.
Одмах започети са антибиотицима широког спектра.4. 
Назогастрична сонда ће спречити аспирациону пнеумонију.5. 
Необично важно је одржавање телесне температуре за све време транс-6. 
порта и реанимације. Транспорт мора бити експедитиван. 

лечење је искључиво оперативно. Циљ лечења је да се формира кожни пок-
ривач за трбушне органе, са или без вентралне херније, а без респираторних и 
васкуларних поремећаја због повишеног интраабдоминалног притиска.

прогноза

Преживљавање деце је у директној вези са тежином удружених аномалија као 
и величином дефекта, односно количином евисцерисаних органа. Не би требало 
да постоје технички проблеми са хернијама умбиликалне врпце и малим омфало-
целама. Код великих омфалоцела преживљавање је у многим серијама преко 60%. 
Код гастросхиза је постигнуто драматично побољшање, тако да се од раније скоро 
униформног фаталног исхода, стигло до стопе преживљавања од преко 90% .

Новије студије, са удаљеним резултатима, код деце са дефектима предњег тр-
бушног зида показују да та деца имају нормалан раст (висину), тежину и друге 
антропометријске мере. Мали број деце има минорне гастроинтестиналне сме-
тње, неки пате због изгледа трбуха и одсуства умбиликуса. Интелектуални развој 
је просечан. У суштини, живот им се мало разликује од друге здраве деце.

УмБиликална хернија (HernIa umbIlIcalIs)

Настаје као последица дефектне цикатризације умбиликалног прстена. Фун-
дус килне кесе (перитонеум) је адхерисан за кожни ожиљак умбиликуса. Чешће 
се јавља код прематуруса. Отвор се обично лако палпира као прстен. Величи-
на отвора варира од неколико мм до 3цм. Повремено може као садржај да има 
оментум или танко црево. Редукција је увек лака, а инкарцерација, странгулација 
и руптура су изузетно ретке. Већина умбиликалних хернија величине до 0,5цм 
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нестаје спонтано, за време првих неколико месеци живота. Уколико је прстен из-
међу 0,5-1,5цм спонтано излечење се може очекивати до 4. године. Херније веће 
од 1,5цм ређе се спонтано затворе.

То је једина хернија где се саветује примена појаса, мада има података у ли-
тератури да он не утиче на учесталост и брзину излечења.

Хируршко лечење се саветује ако дете има тегобе, (инкарцерација, абдоми-
нални болови) или хернија перзистира после четврте године.

хернија линее алБе

Параумбиликална хернија (Hernia paraumbilicalis, Hernia supraumbilicalis)1. 
Епигастрична хернија (Hernia epigastrica)2. 

ПараУмБиликална (сУПраУмБиликална) хернија

Код супраумбиликалне херније отвор се налази непосредно изнад умби-
ликуса. Килна кеса није адхерисана за кожу. Може постојати истовремено са 
умбиликалном хернијом, када отворе дели фиброзна трака. За разлику од ум-
биликалне херније, овде нема спонтаног затварања.

Оперативно лечење пре друге године живота је индиковано само у случају 
тегоба (инкарцерација, абдоминални болови).

еПигастрична хернија 

У случају епигастричне херније дефект линее албе постоји у неком делу из-
међу ксифоидеуса и пупка. За разлику од супраумбиликалне херније, нема кил-
ну кесу и садржи само јастуче екстраперитонеалне масти. И овде нема спонта-
ног излечења, па је оперативно лечење увек индиковано.

Дијастаза ректусних мишића се често види у деце. Обично нема значаја 
уколико није удружена са вентралном хернијом.
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16.2. ЗАЈЕДНИЧКИ РАД ПЕДИЈАТАРА И ДЕЧЈИХ 
ХИРУРГА У ОДАБРАНИМ ОБЛАСТИМА ДЕЧЈЕ 
ХИРУРГИЈЕ

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

Увод

Конвенција о правима детета је први међународноправни инструмент 
који је обухватио целокупан опсег људских права: грађанска, културна, еко-
номска, политичка и социјална права. Основни принципи Конвенције су: не-
дискриминација, посвећеност најбољим интересима детета, право на живот, 
преживљавање и поштовање ставова детета. Конвенција штити права дете-
та тако што поставља стандарде здравствених услуга, образовања, правних, 
грађанских и социјалних услуга. Усвојена је 20. новембра 1989. године, резо-
луцијом 44/25 Генералне скупштине УН. Конвенција о правима детета, коју 
је наша земља ратификовала децембра 1990. године, захтева заштиту деце и 
интегрални је део подршке развоју, здрављу и благостању деце. Република 
Србија је по основу сукцесије од 2001. године чланица Конвенције о пра-
вима детета. Здравствена заштита у Републици Србији се, према Закону о 
здравственој заштити, заснива на начелу приступачности (члан 19), начелу 
правичности (члан 20), начелу свеобухватности (члан 21), начелу контину-
ираности (члан 22), начелу сталног унапређења (члан 23) и начелу ефикас-
ности (члан 24) (1). Најбољи резултати се могу постићи само тимским радом 
лекара, другог медицинског особља и осталих стручњака укључених у тера-
пијско збрињавање и то у одговарајућим условима. Мора постојати догово-
рена стратегија за развој и стварање одговарајућих клиничких тимова. Тако 
је, на пример, у мају 2008. године одбор Европског удружења педијатријске 
онкологије (SIOP Europe - SIOPE) дао иницијативу да се започну припреме за 
заједнички предлог стандарда у педијатријској онкологији у земљама Европе. 
Могло би се закључити да је жељени циљ да свака педијатријска установа 
треба да пружи болесницима и родитељима одговарајуће стандардизоване 
услове, одобрене клиничке протоколе и омогући везу са другим специјализо-
ваним јединицама као што је, н апример дечја хирургија.
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метод

У раду су дата одабрана специфична поглавља заједничког рада педијатара 
и дечјих хирурга, при чему се посебно могу истаћи области минимално инва-
зивне хирургије, ендокринологије, онкологије, хематологије, пулмологије, гас-
троентерологије, урологије и друге. Минимално инвазивне операције се изводе 
кроз мале инцизије на кожи (3-5 мм), кроз које се у трбушну или грудну дупљу 
постављају посебни тубуларни инструменти који се називају троакари. Они су 
уједно место за постављање телескопа са малом камером и посебно креираних 
радних инструмената којима се изводе операције. Свему претходи убацивање 
гаса (CО2) у трбушну дупљу и креирање „операционе сале“ у којој се изводе 
операције. Операција се прати на монитору који приказује увећану слику опе-
ративног поља и подиже ниво прецизности оперативног захвата. Селектовање 
пацијената и договор о примени одговарајућих терапијских поступака је плод 
непосредне сарадње педијатара, анестезиолога и дечјих хирурга. У форми репе-
титоријума анализирана су нека од најчешћих патолошких стања у педијатрији 
и дечјој хирургији. Посебан осврт је урађен у областима ендокринологије, 
пулмологије, онкологије, хематологије, гастроентерологије, урологије, гинеко-
логије, грудне и абдоминалне хирургије. Наглашена је могућност спровођења 
комплетног дијагностичког поступка, примене адекватне конзервативне и опе-
ративне терапије, а са изразитим циљем оптимизације терапијских ефеката. 
Идеја сарадње се употпуњује и организованим системом за дугорочно праћење 
и након завршетка терапије.

резУлтати

У периоду од 2003. до 2008. године урађено је 182, а од 2008. до 2013. године 753 
лапароскопске и торакоскопске операције. При томе се посебно издваја сарадња 
са педијатрима на пољу решавања акутног апендицитиса, холелитијазе, хереди-
тарне сфероцитозе, гастроезофагеусног рефлукса, затим решавања дијафрагмал-
не херније, хиперхидрозе, деформитета грудног коша, урогениталне патологије, 
посебних плућних обољења као што су пнеумоторакс, емпијем плеуре и друго 
извођењем видео-асистираних торакоскопских процедура (ВАТС). При томе су 
урађене и прве операције из програма извођења лапароскопских процедура кроз 
само један радни порт, такозване СИЛС (single incision laparoscopic surgery) про-
цедуре. Као непосредни резултат сарадње педијатара и дечјих хирурга усвојене 
су и многе друге процедуре као и оперативни захвати. Тако је у периоду од 2009-
2011. године постављено 26 сталних централних венских катетера (Hickman, 
Broviac и Port-a-cath) првенствено код најтежих онколошких пацијената. Извође-
не су и посебно ретке операције у дечјем узрасту из домена ендокрине хирургије, 
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као што су, на пример, тиреоидектомије. У периоду од 2007-2011. године урађе-
но је 10 парцијалних и тоталних тиреоидектомија. Као производ успешне са-
радње педијатара гастроентеролога и дечјих хирурга издвајају се следеће опе-
рације: такозване рандеву процедуре (енгл: rendezvous; франц: rendez-vous) које 
представљају комбиновано, симултано извођење, ендоскопско и лапароскопско 
код различитих патолошких стања дигестивног тракта, креирање перкутане 
ендоскопске гастростоме (ПЕГ), заједничко лечење најтежих панкреатитиса уз 
примену тролуминалне назо-јејуналне сонде, дијагностика и лечење ахалазије, 
холелитијазе, холециститиса, аномалија жучних путева, конгениталног 
мегаколона и хроничних опстипација другог узрока, дијагностика и лечење 
гастроезофагеусног рефлукса и друго. Започет је и програм за хируршко 
решавање селектованих екстремно гојазних пацијената, такозвана баријатријска 
хирургија. Резултат сарадње са пулмолозима је усвајање потпуно нове технике 
из домена минимално инвазивне хирургије, већ споменуте видеоасистиране 
торакоскопије (ВАТС), чији дијагностичко-терапијски обим примене већ обухвата 
пнеумотораксе, емпијеме, корекцију урођеног деформитета грудног коша по 
типу екскаватума, хиперхидрозу, страна тела, биопсије и одстрањивање тумора, 
решавање дијафрагмалне херније, извођење тимектомије код појаве тумора или 
код миастеније гравис (myasthenia gravis) и бројних других патолошких стања. У 
оквиру развоја примене минимално инвазивне хирургије у урологији започели 
смо програм посебне сарадње са педијатрима - нефролозима. Резултат је примена 
лапароскопске хирургије за решавање хидронефрозе извођењем лапароскопске 
пијелопластике, извођење лапароскопске нефректомије код бројних патолошких 
стања, лапароскопско решавање неспуштених абдоминалних тестиса, варикоцеле, 
терапијска и дијагностичка примена ендоскопије и друго. Посебно поље 
заједничког рада је у области хемато-онкологије, где су као резултат заједничког 
рада усвојене такође нове дијагностичке и терапијске процедуре (пре свега 
кроз примену лапароскопије и торакоскопије). Овде издвајамо примену СИЛС 
процедуре код лечења хередитарне сфероцитозе, уколико је потребно урадити у 
једном акту и спленектомију и холецистектомију, када се комплетан оперативни 
захват изводи кроз креирање само једног отвора на трбуху и то у пределу пупка. 
Резултат је да се након зарастања оперативне ране у кожном набору пупка 
уопште не уочава ожиљак, а такође и на осталом делу предњег трбушног зида 
нема других ожиљака. 

дискУсија

Уколико би се поставило питање о револуционарним иновацијама у хирур-
гији, већина лекара би се определила за развој асепсе и антисепсе, за улогу анес-
тезије и за појаву и примену минимално инвазивне хирургије. Међу методама 
новог концепта минимално инвазивне хирургије издвајају се лапароскопија и 
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торакоскопија. Предности у односу на класичну отворену хирургију се састоје 
у минималној трауми пацијента уз постизање оптималног терапијског учинка, 
смањење броја и тежине компликација, смањење дужине хоспитализације и 
укупног опоравка, а естетски ефекат представља само додатну карактеристику 
и предност (3). Акутни апендицитис је препознат као обољење у шеснаестом 
веку када је називан перитифлитисом. Апендицитис је упала црвуљка која, уко-
лико се правовремено не третира, води ка перфорацији. Дијагноза се најчешће 
поставља већ на основу анамнезе и клиничким прегледом, а ултрасонографија 
представља додатну методу која олакшава правовремено постављање дијагно-
зе. Терапија избора је апендектомија која се у последње време све чешће изво-
ди лапароскопски. На основу стеченог клиничког искуства и на основу пода-
така из стручне литературе има се утисак да је лапароскопска апендектомија 
најбољи пандан лапароскопској холецистектомији код одраслих пацијената и 
да може послужити као нуклеус усвајања и учења лапароскопске хирургије у 
дечјем узрасту (4, 5). 

На сличан начин као лапароскопија, торакоскопија је у потпуности проме-
нила приступ хирурга у многим патолошким стањима која се решавају у оквиру 
грудне хирургије. Некадашње „на слепо“ дренирање грудног коша код пнеумо-
торакса, емпијема или хематоторакса, замењено је комплетном визуализацијом 
целе процедуре извођењем видеоасистиране торакоскопије, чиме је постигнута 
изузетна сигурност и тачност при извођењу. Многобројна обољења, као што су 
деформитети грудног коша, тумори, присуство страних тела, траума и друго, 
овом променом постала су знатно приступачнија и лакша за терапијско реша-
вање уз максималну сигурност. Истичемо, наш пионирски посао по питању ре-
шавања pectus excavatum-а Nussov-ом методом. Осим тога отворила су се и нова 
поља као што је рецимо хиперхидроза руку и ногу, која се уз помоћ видеоасисти-
ране торакоскопије решавају на посебно сигуран и ефикасан начин (6). 

Снажни развој урологије, пропраћен интензивнијом сарадњом са нефро-
лозима, додатно је помогнут развојем минимално инвазивне хирургије и у овој 
области. Лапароскопско решавање варикоцеле, слично као апендектомија у 
абдоминалној хирургији, наметнуло се као златни стандард и одличан поче-
так овладавања овом техником. Последично, напредак у овладавању омогућује 
да се скоро све операције из области урологије могу урадити на овај начин. У 
развијену уролошку лапароскопију сврставају се и решавање хидронефрозе, 
извођење нефректомије, супра-адреналектомије, хируршко решавање неспуш-
тених абдоминалних тестиса и друго. Посебно истичемо да се и на овом пољу 
сарадња педијатара и дечјих хирурга показала као један од најважнијих услова 
за развој. У нашој Клиници су усвојене све побројане технике из домена бази-
чне и напредне уролошке лапароскопије (7).

Саставни део свеукупног развоја представља примена нових техника и у 
новим областима, као што је, на пример, дечја гинекологија, где се минимал-
но инвазивна хирургија показала као пресудна и у дијагностици и у терапији. 
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Овде је важно споменути да се и у примени минимално инвазивне хирургије у 
различитим узрасним категоријама направио посебан помак. Тако, на пример, 
решавање оваријалних циста и у узрасту од новорођеначког па све до 18 годи-
на је обухваћено нашом свакодневном праксом (8). 

Захваљујући сарадњи са Шнајдеровом болницом у Тел Авиву (Израел) и 
Дечјом болницом у Синсинатију (САД), започели смо програм за хируршко 
решавање селектованих екстремно гојазних пацијената педијатријског узра-
ста, такозване баријатријске хирургије. Примењујемо гастричну „ sleeve“ ре-
секцију, за коју сматрамо да је поуздана, ефикасна и посебно примерена дечјем 
узрасту. Осим тога што се наведена операција сврстава у напредне минимал-
но инвазивне процедуре, њен значај је првенствено у томе да се на овај начин 
спречава настанак тешких компликација које прате екстремну гојазност и да 
се омогућава потпуна социјализација ових пацијената у изузетно критичном 
периоду развоја детета. Селекцију пацијената, примену мера конзервативног 
терапијског третмана, а на крају и учешће у новокреираном тиму специјалиста 
кога чине гастроентеролози, пулмолози, кардиолози, нутриционисти, психо-
лози и хирурзи, имају педијатри – ентузијасти, као ствараоци нашег заједнич-
ког подухвата (9).

Пут сарадње је отворио и потпуно нова поглавња која су захтевала додат-
ну едукацију и овладавање најновијим технологијама, као што је извођења 
лапароскопских процедура кроз само један радни порт, такозване СИЛС 
процедуре. Њихова валидност је показана већ кроз скромно искуство које 
смо стекли (10).

Плод сарадње су биле и усвајање и извођење бројних класичних операција, 
које су до скоро изводили адултни хирурзи по позиву, као што су, на пример, 
тиреоидектомије, решавање холедохусних цисти, парцијалне спленектомије 
или чак и постављање трајних централних венских катетера.

На крају, деца широм света нису поштеђена оболевања од малигних боле-
сти. Оне су и у најразвијенијим земљама на другом месту као узрок смртности 
код деце узраста од 0 до 15 година. Због тога су познавање ових обољења и на-
пори у савременом лечењу и бризи за ову деце уједно и огледало развијености 
здравствене заштите и укупне зрелости једног друштва. Најчешће малигне 
болести у дечјем узрасту су хемопатије као што су леукемије и лимфоми, од-
носно солидни тумори. Ефикасном сарадњом, адекватном опремом и радом 
бројних специјалности у садашње време је постигнуто да се преко половине 
деце трајно излечи. Посебно смо поносни на сарадњу и у овој области, чиме 
на директан начин отварамо врата откривању и других поља деловања као 
што су педијатријска минимално инвазивна хируршка онкологија, фетална 
медицина, посебне области грудне хирургије (лобектомије и пулмектомије), 
минимално инвазивна медијастинална хирургија и неке области неонаталне 
хирургије (пре свега решавање атрезије езофагуса торакоскопским присту-
пом и друго). 
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закљУчак

У раду је дат приказ начина, обима и резултата сарадње педијатара и дечјих 
хирурга у посебним областима педијатрије и дечје хирургије са тенденцијом 
стандардизације, нарочито нових оперативних процедура. 
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16.3 ГАСТРОЕЗОФАГУСНА РЕФЛУКСНА  
БОЛЕСТ - ХИРУРШКИ АСПЕКТ

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

дефиниција

Гастроезофагусни рефлукс (ГЕР) означава враћање желудачног садржаја у 
једњак које најчешће настаје постпрандијално и јавља се код скоро свих особа 
више пута током дана. Епизоде ГЕР-а трају краће од три минута и нису праће-
не симптомима нити знацима оштећења мукозе једњака. ГЕР, сам по себи, не 
представља болест, већ нормално физиолошко стање.

Гастроезофагусна рефлуксна болест (ГЕРБ) представља враћање желудач-
ног садржаја у једњак, које доводи до појаве манифестних симптома и кли-
ничких знакова болести и до настанка озбиљних компликација, због чега ГЕРБ 
јесте патолошки процес (1). 

Патофизиологија

ГЕРБ је последица поремећаја равнотеже између одбрамбених фактора 
који штите једњак (антирефлуксна баријера, езофагусно „чишћење“, отпор-
ност ткива једњака, перисталтика једњака и секреција пљувачке) и агре-
сивних фактора (количина и киселост желудачног садржаја и дуоденални 
садржај).

Антирефлуксна баријера је најзначајнији елемент поменутог одбрамбеног 
система и обухвата дијафрагмалну омчу око једњака на нивоу езофагусног 
хијатуса, френоезофагусну мембрану, оштар гастроезофагусни (Хисов) угао, 
мишићни комплекс кардије желуца, конфигурацију набора мукозе фундуса 
желуца у виду розете (тзв. Губаровљева валвула) , тонус доњег езофагусног 
сфинктера, дужину интраабдоминалног дела једњака, позитиван интраабдо-
минални и позитиван интрагастрични притисак (2).
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клиничка слика

Мука, учестало повраћање и ненапредовање у тежини су главни симптоми 
ГЕРБ-а, нарочито код млађе деце. Код одојчади, повраћање је главни симптом 
ГЕРБ-а, као што је и ГЕРБ главни узрок повраћања у овом узрасту. Горушица 
(pyrosis) је главни клинички симптом ГЕРБ-а код старије деце, означава осећај 
печења који полази од желуца, пење се и зрачи према ждрелу и обично се ја-
вља постпрандијално након обилних оброка. Осећај киселости у устима, по-
враћање, дисфагија, одинофагија и ретростернални бол употпуњују клиничку 
слику ГЕРБ-а и ерозивног езофагитиса. 

комПликације гастроезофагУсне 
рефлУксне Болести

Респираторне компликације ГЕРБ-а настају због аспирације рефлуксираног 
желудачног садржаја, што може изазвати кашаљ, загрцњавање, ларингоспазам, 
апнеу, цијанозу (ALTE) и изненадну смрт (SIDS), као и ларингитис, акутне и 
рекурентне бронхопнеумоније, астматични бронхитис и отитис (3). 

Озбиљна и трајна оштећења једњака настају уколико ГЕРБ уђе у хронич-
ну фазу. Дубоки мукозни расцепи и улцерације доводе до окултног или мани-
фестног крварења и хроничне хипохромне анемије, а у каснијој фази узрокују 
ожиљавање и настанак ерозивне стриктуре једњака. На једњаку настају проме-
не типа Баретовог једњака, а у даљем току метаплазичне промене и аденокар-
цином једњака (1).

дијагностичке ПроцедУре

Езофагогастродуоденоскопија је „златни стандард“ у дијагностици ГЕРБ-а. 
Ова метода има највећу специфичност и сензитивност јер омогућује директ-
ну визуелизацију слузокоже једњака, желуца и дуоденума и узимање биопсија 
промена (1). Пехаметријом се преко назогастричне сонде врши континуирано 
мерење киселости садржаја у дисталном делу једњака и у желуцу и региструје 
учесталост и трајање епизода ГЕР-а. Езофагусном манометријом се преко на-
зогастричне сонде врши мерење притисака у једњаку и утврђује квалитет пе-
ристалтике једњака и тонус доњег езофагусног сфинктера. Мултипла интралу-
менска импеданца је савремена метода којом се, преко трансназално стављене 
импенданца сонде врши интралуминално мерење електричне импеданце из-
међу електрода, чиме се утврђују поремећаји мотилитета и степен рефлукса 
(4). Нуклеарна сцинтиграфија једњака и желуца омогућује праћење кретања 
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перорално датог техницијум сулфатног колоида путем гама камере. На овај на-
чин се може утврдити брзина протока хране кроз једњак и желудац, учесталост 
и степен ГЕР-а, као и ефикасност езофагусног „чишћења“. Пасажа једњака и же-
луца баријумом је некада била основна метода у утврђивању постојања ГЕР-а 
и ГЕРБ-а. Езофагоскопија је потиснула ову методу, али је пасажа задржала свој 
значај за утврђивање других узрока повраћања (ахалазија, хијатусна хернија, 
стеноза пилоруса, малротација) и компликација ГЕРБ-а (стриктура једњака). 

лечење

ГЕР се јавља код око 55 - 65% здраве одојчади узраста до 3 месеца. Лечење 
ГЕР-а у одојачком узрасту се заснива на едукацији родитеља, промени на-
чина исхране и промени положаја детета током и након храњења. Примена 
антирефлуксних млечних формула са додатком казеина, згушњавање адапти-
ране млечне формуле додавањем пиринчане слузи или кукурузног скроба и 
позиционирање одојчета на косу раван ефикасно смањују учесталост и сте-
пен ГЕР-а. Код деце и адолесцената примена хигијенско-дијететског режима 
обухвата избегавање хране са високим садржајем масти, простих угљених 
хидрата, зачина, чаја, кафе и алкохола, обилних и касних вечерњих оброка и 
позиционирање у кревету. 

фармаколошка тераПија

ГЕРБ је хронична рецидивишућа болест, због чега је лечење континуирано 
и дуготрајно. Лечење не сме да траје краће од 4 недеље, а оптимално је од 8 до 
12 недеља, уз накнадну примену „on demand“ терапије. Фармаколошка терапија 
обухвата примену инхибитора протонске пумпе, антагониста хистаминских 
рецептора, антацида и прокинетика (5). Инхибитори протонске пумпе (панто-
празол, омепразол и лансопразол) данас имају велику примену у лечењу ГЕРБ-а, 
јер показују високу ефикасност у излечењу ерозивног езофагитиса и контроли 
киселости желудачног садржаја, не испољавају феномен тахифилаксије и имају 
благе нежељене ефекте. Антагонисти хистаминских Н2 рецептора (ранити-
дин, фамотидин и циметидин) показују брз ефекат, омогућују добру контролу 
ноћне желудачне секреције, имају благе нежељене ефекте и погодни су за „on 
demand“ терапију. Антациди (алуминијум хидроксид, магнезијум хидроксид) 
су лекови који врше пуферизацију, односно смањење киселости желудачног 
садржаја. Они показују брзо деловање и погодни су за „on demand“ терапију, 
али имају значајне нежељене ефекте. Прокинетици (цисаприд, метоклопрамид 
и еритромицин) су лекови који побољшавају перисталтику једњака, желуца и 
црева, али имају бројне нежељене ефекте. 
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трансендоскоПске методе лечења

Трансендоскопске методе су ендоскопска алтернатива хируршким мето-
дама лечења и обухватају радиофреквентну аблацију измењеног епитела код 
Баретовог једњака, имплантацију биокомпатибилног полимера који појача-
ва компетентност доњег езофагеалног сфинктера, ендолуминалну гастричну 
пликацију и фундопликацију. 

хирУрУшко лечење гастроезофагУсне 
рефлУксне Болести

ГЕРБ је интернистичка болест која се лечи променом начина живота и 
исхране, позиционирањем и фармаколошком терапијом. Хируршко лечење 
се примењује када конзервативни начини лечења не дају успех и када дође 
до развоја озбиљних компликација ГЕРБ-а. Хируршко лечење се увек ком-
бинује са преоперативном и постоперативном применом конзервативних 
мера лечења.

Индикација за хируршко лечење ГЕРБ-а су:
неуспех адекватно примењеног дуготрајног конзервативног лечења, са 1. 
прогресијом симптома и знакова ГЕРБ-а, немогућност прекидања кон-
зервативне терапије, појава значајних нежељених ефеката и несарадња 
родитеља у лечењу; 
настанак компликација ГЕРБ-а, као што су стриктура једњака, мета-2. 
плазија плочасто-слојевитог епитела једњака у цилиндрични епител 
(Баретов једњак) и прогресија диспластичних промена према малиг-
нитету индикују оперативно лечење; 
удруженост ГЕР-а са хијатусном хернијом, дијафрагмалном килом и 3. 
малротацијом и ГЕР код тешко неуролошки измењене деца са теш-
коћама при храњењу.

Циљ хируршког лечења јесте да се повећањем притиска у зони доњег езо-
фагусног сфинктера, изнад нивоа интрагастричног притиска, спречи даље 
враћање желудачног садржаја у једњак, његово ацидопептично дејство и 
прогресија ерозивних промена зида једњака. Основни елеменат антирефлукс-
них процедура је формирање зоне високог притиска у пределу дисталног дела 
једњака обмотавањем фундуса желуца око једњака (фундопликација). Овом 
методом се повишен интрагастрични притисак у фундусу желуца користи за 
спољашњу компресију дисталног дела једњака и за спречавање рефлукса (6). 
Сужавањем езофагусног хијатуса се омогућује да мишићна дијафрагмална омча 
ефикасније спречава ГЕР. Мобилизацијом интраабдоминалног дела једњака се 
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омогућује дејство позитивног интраабдоминалног притиска на дужи сегмент 
једњака. Заоштравање езофаго-гастричног угла је значајан елеменат у спреча-
вању ГЕР-а. У оквиру оперативне антирефлуксне процедуре може се учинити и 
антропластика или пилоропластика ради бољег пражњења желуца (7).

Нисенова комплетна фундопликација је најзаступљенија оперативна тех-
ника у лечењу ГЕРБ-а. Ова метода се заснива на обмотавању мобилисаног дис-
талног дела једњака фундусом желуца за 360° у дужини од 2 центиметра. У 
комбинацији са овом хируршком процедуром се може учинити и фиксирање 
остатка фундуса за леву хемидијафрагму (Хилова гастропексија). Предност 
Нисенове технике је у ефикасном спречавању рецидива ГЕР-а, а недостатак у 
чешћој појави дисфагије, надутости, немогућности подригивања и повраћања 
(8). Парцијалне фундопликације су Тупеова задња фундопликација за 270°, 
Тал-Ашкрафтова предња фундопликација за 270°, и Бoa-Oчoa предња фундоп-
ликација за 180°. Парцијалне фундопликације имају предност у односу на Ни-
сенову комплетну фундопликацију у погледу ређе појаве дисфагије, надутости 
и немогућности повраћања, али је чешћа појава рецидива ГЕР-а (8).

Све наведене оперативне технике се могу извести лапаротомијски и лапа-
роскопски. Удаљени резултати код оба ова приступа су слични. Лапароскопски 
приступ има предност у погледу мање инвазивности, бржег постоперативног 
опоравка и бољег естетског резултата, а недостатак је већи проценат компли-
кација и понекад неопходност конверзије у лапаротомијски захват.

Компликације антирефлуксих процедура су:
Интраоперативне компликације: крварење из кратких гастричних крв-1. 
них судова, слезине и аберантне леве хепатичне артерије, перфорација 
једњака или желуца и пнеумоторакс. 
Ране постоперативне компликације: дисфагија настаје због отока об-2. 
мотаног дела желуца и једњака и нестаје спонтаном регресијом едема 
током 4 до 6 недеља након операције. 
Касне постоперативне компликације: продужена дисфагија, немогућ-3. 
ност повраћања и подригивања присутни и након више од 6 недеља 
после операције, последице су превише стегнутог желудачног „муфа“ 
око дисталног дела једњака, „муфа“ дужег од 3 цм или превише суже-
ног езофагусног хијатуса, и ова компликација захтева реоперацију. Ре-
цидивантни ГЕР је најчешћа компликација и последица је недовољно 
дугачког или недовољно стегнутог желудачног „муфа“ око једњака или 
зјапећег езофагусног хијатуса и захтева реоперацију. „Dumping“ синд-
ром, односно убрзано пражњење желуца, је последица саме антире-
флуксне процедуре или пилоропластике (6). 

Антирефлуксна хирургија даје одличне резултате код око 95% неуролош-
ки неоштећене деце. Неуролошки измењена деца имају високу инциденцију 
ГЕРБ-а и његових компликација, већи проценат постоперативних комплика-
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ција, а нарочито рецидива, тако да се понекад код овакве деце гастростома 
намеће као дефинитивно решење (8). Након оперативног лечења сва деца са 
ГЕРБ-ом морају бити под фармаколошком терапијом, све до потпуног сани-
рања последица ГЕРБ-а.
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17.1. БЕЗБЕДНОСТ ЛЕКОВА У ПЕДИЈАТРИЈИ

Милица бајчетић
Институт за фармакологију и токсикологију
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Безбедност лекова је један од највећих изазова савремене рационалне фар-
макотерапије деце (1). Термин ˝терапијски сирочићи˝, први је употребио Shir-
key 1968. године, да би указао на проблеме неадекватне фармакотерапије деце 
и новорођенчади. Педијатријски пацијенти су такозвана ризична или рањива 
група пацијената по питању одабира и примене лекова. Рањивост, односно 
ризик за поменуту категорију представља чињеница да велики број лекова који 
се примењује код деце није прошао адекватну евалуацију тако да је безбедност 
али и ефикасност ових лекова непоуздана.

Први забележени нежељени ефекти примењених лекова код деце датирају 
још од 30-тих година прошлог века, кад је 107-ро деце умрло након терапије 
еликсиром од сулфаниламида. Због слабе растворљивости у води, сулфона-
мид је растваран у диетиленгликолу (антифризу), за којег до тада није било 
података о токсичности. У Колумбији, 1956. године примена сулфонамида 
праћена је високом стопом смртности и порастом инциденције керниктеруса 
код превремено рођене деце. Синдром „сивих беба“ и појава кардиоваску-
ларног колапса након примене хлорамфеникола примећена је 1959. године. 
Тешке малформације фетуса изазване применом талидомида код трудница, 
као и низ других трагичних догађаја покренули су истраживања о могућим 
тератогеним и ембриотоксичним дејствима лекова током трудноће и указале 
на неопходност увођења лиценце за лекове који се примењују код тих група 
пацијената (1). 

лиценца за лек - гарант БезБедности лекова

Лиценца за лек подразумева доказану ефикасност, безбедност и квалитет 
лека. Прецизно дефинисано упутство за лек у Сажетку карактеристика 
лека (SmPC; енг. Summary of Product Characteristics) и Упутству за пацијента 
(PIL; енг. Patient Information Leaflets) резултат је адекватних дугогодишњих 
претклиничких и клиничких испитивања као и постмаркетиншког праћења 
безбедности лека. Оба документа доступна су на web страници Агенције за 
лекове и медицинска средства Републике Србије (www.alims.gov.rs) као и 
Агенција за лекове држава ЕУ (нпр. Велике Британије: www.medicines.org.
uk). Сажетак карактеристика лека најпоузданији је извор информација о 
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безбедности лекова. У оквиру клиничких података о леку SmPC-а (одељак 4.), 
налазе се детаљно наведене информације о нежељеним дејствима, предозирању, 
утицају лека на психофизичке способности, примени лека у периоду трудноће 
и дојења као и о интеракцијама са другим лековима. Учесталост нежељених 
реакцијa на лек дефинисане су у оквиру следећих категорија:

веома честе (•	 very common) >10%, 
честе (•	 common) <10%; 
не тако честе (•	 uncommon) <1%;
ретке (•	 rare) <0,1%;
веома ретке (•	 very rare) <0,01%;

Осим тога, SmPC, у оквиру фармаколошких података садржи и информације 
о претклиничким подацима о безбедности лека (акутне, субакутне и хроничне 
токсичности, мутагености, тератогености, канцерогености/онкогености, пре 
и постнаталног развоја и др.). Ове информације су нарочито драгоцене за 
процену безбедности лекова који нису педијатријски евалуирани.

Важно је напоменути да је ажурирање података о безбедности лека од вели-
ког значаја. Оно се спроводи на основу периодичног извештаја о безбедности 
лекова, такозваног PSUR-a (Periodic Safety Update Report), који је обавезни до-
кумент за обнову регистрације лека на тржишту. Подаци о процени безбед-
ности регистрованог лека у PSUR-у засновани су на више извора: болничких и 
ванболничких спонтаних пријава нежељених реакција, клиничких и преткли-
ничких студија, литературе укључујући и регистре лекова и база података о не-
жељеним реакцијама. Неуобичајене нежељене реакције, одложено дејство као 
и последице дугорочне употребе лекова уочавају се тек у постмаркетиншкој 
фази. Уобичајени тип нежељених реакција, Тип А („појачана“ или очекивана 
реакција) најчешће се уочава током премаркетиншког испитивања лекова, док 
реакције Тип-а Б („необичне“ или неочекиване реакције) се могу уочити искљу-
чиво током постмаркетиншког истраживања. Иако лек на тржиште доспева 
тек након дугогодишњих интензивних претклиничких и клиничких испити-
вања, премаркетиншко испитивање лека не може у потпуности гарантовати 
безбедност због ограниченог броја испитаника (између 1000 и 3000), које ове 
студије обухватају. На пример, озбиљне нежељене реакције, попут агранулоци-
тозе, јављају се ретко, између 1:1000 и 1:10000 пацијената. Осим тога, клиничка 
испитивања најчешће не обухватају вулнерабилне популације где спадају и пе-
дијатријски пацијенти. 
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Примена лекова ван (off LabeL) и Без УПотреБне 
лиценце (unLICensed) код деце најчешћи је 

Узрок Појаве нежељених реакција 

Прописивање лекова ван и без употребне лиценце подразумева да тера-
пија није базирана на доказима већ на осећају, искуству и екстраполацији (2). 
Велики број истраживања спроведених широм света указују да је феномен 
прописивања лекова ван и без употребне лиценце заступљен у свим области-
ма педијатријске фармакотерапије. У зависности од терапијске области, про-
цењује се да између 50 и 90% лекова никада није клинички испитано за при-
мену код деце и новорођенчади али се свакодневно користе у пракси као off 
label и unlicensed лекови (2). Заједнички именитељ овог феномена је недостатак 
адекватних клиничких испитивања лекова за примену код новорођене деце, 
деце и трудница (3). То је директна последица строгих етичких закона из 60-
тих година прошлог века који су практично онемогућили свака истраживања 
на деци до 1998. год. Иронично је да су закони: Kefauver-Harris-ов амандман из 
1962. у Сједињеним америчким државама и Медицински акт из 1968. у Великој 
Британији, који су онемогућили клиничка испитивања лекова код деце и труд-
ница свих ових година донети на основу испољених токсичних дејства лекова 
код новорођенчади и тератогеног дејства лекова на фетус. Недавно објављене 
велике проспективне студије показале су да је значајно већа појава нежељених 
ефеката забележена након примене лекова ван (off label) и без употребне лицен-
це (unlicensed) у односу на медикаменте коју су лиценцирани за педијатријску 
употребу (4). Aagaard and Hansen показали су да је off-label прописивање лекова 
код деце у Данској, у периоду од 1998. до 2007 године, било у вези са великим 
бројем озбиљних нежељених догађаја укључујући и смртне исходе (5).

недостатак Педијатријских формУлација Повећава 
ризик за ПојавУ нежељених реакција

Значајан проблем у терапији обољења код деце представља недостатак фа-
брички произведених оралних и других препарата на тржишту за децу млађу 
од 12 година (6). Већина од постојећих лекова на тржиштима земаља света 
нису доступни у облику који се може орално или парентерално применити 
код деце. Доступни лекови на тржишту углавном су дизајнирани за одрасле 
особе па су препарати за оралну употребу углавном произведени у облицима 
које деца до 12 година не могу користити (таблете, капсуле). Такође, лекови 
за парентералну примену су углавном преконцентровани за децу. На пример, 
код одојчади, честа тровања дигоксином након парентералне примене су опи-
сана у литератури. Услед недостака адекватних формулација деца се углавном 
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лече „домаћим производима“ који се справљају у локалним апотекама. Недос-
татак комерцијалних препарата, педијатријски дизајнираних лекова велики је 
безбедносни проблем јер се највећи број лекова припрема у локалним апоте-
кама из таблета и капсула, а инјекциони раствори разблажују, па је биолошка 
расположивост и квалитет ових препарата крајње непоуздана. Такође, услед 
недостатка комерцијалних лекова за оралну употребу код деце, у пракси се 
неретко дешава да се лекови за парентералну примену за одрасле употребља-
вају као орални препарати код болесне деце (off label у односу на начин при-
мене) што их излаже повећаном ризику од нежељених ефеката лека (2). Осим 
тога, поједини облици лекова, као што су напр. филм таблете не смеју се де-
лити ни уситњавати јер могу изазвати тешку токсичну реакцију, нарочито код 
најмлађих пацијената.

Импровизована припрема течних облика лекова у локалним апотекама 
уситњавањем таблета или отварањем капсула намењених за одрасле особе, 
доприноси ризику од неефикасности и непредвидивој безбедности терапије 
(6). Дељење таблета може да доведе до погрешног дозирања лека, дробљење 
таблета може да утиче на ресорпцију лека, а све то може резултирати тера-
пијским неуспехом. Овакви, модификовани препарати се означавају као нели-
ценцирани лекови уколико модификација комерцијалног препарата није тести-
рана. Обавезни тестови су: потентност активне супстанце, биорасположивост 
и стабилност под нормалним условима. За модификоване препарате који ће 
се користити за интравенску примену неопходно је тестирати стерилност и 
пирогеност. Нажалост, у пракси подаци о биорасположивости, ефикасности 
и безедности ekstempore припремљених лекова углавном недостају. Осим тога, 
ексципијенси, помоћне супстанце које у принципу треба да су фармаколошки 
неактивне могу изазвати нежељене реакције код деце. У литератури је описано 
да код деце, нарочито млађег узраста: парабен може изазвати хипербилируби-
немију; пропилен гликол хиперосмолалност и депресију ЦНС-а; бензил алко-
хол дијареју, метаболичку ацидозу и грчеве док заслађивачи могу повећати ни-
вое шећера у крви, собитол и ксилол осмотску дијареју, лактоза интолеранцију 
и др. У оквиру фармацеутских података о леку, у SmPC-у (одељак 6.), налази се 
листа помоћних супстанци, коју би требало обавезно прочитати пре увођења 
новог генеричког лека у терпијски протокол. Произвођачи генерике имају за-
конско право да изврше промену помоћних лековитих супстанци у односу на 
састав оригиналног лека што може угрозити безбедност нарочито код ново-
рођене деце. 
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физиолошки Узроци који ПовећањУ ризик 
за ПојавУ нежељених ефеката

Дечји организам се не може посматрати као организам одраслих у малом, 
јер се физиолошке карактеристике организма детета разликују од организма 
здраве одрасле особе (3, 7). Они се од одраслих разликују у физиолошком, 
психолошком и развојном смислу. Раст и развој је динамички процес. Растење 
представља непрекидно мењање масе, облика и пропорција и физиолошких 
функција у току онтогенезе, док развој чине квалитативне промене у току 
биолошког сазревања -промене у функционисању ћелија, ткива и органа, ин-
дукцији ензима, реорганизацији регулаторних механизама (3, 7). У циљу по-
бољшања безбедности примене лекова код деце, потребно је добро познавати 
сложене процесе раста и развоја због њиховог утицаја на фармакокинетику 
и фармакодинамику лека. При том, неопходно је водити рачуна о специфи-
чности обољења код деце, утицају спољашње средине и наследних фактора. 
Недостатак фармакокинетичких и фармакодинамских података за лекове који 
се примењују код деце повећава ризик од прекомерног дозирања или субдози-
рања, нежељених реакција и неефикасности, иначе ефикасног лека (3, 7).

У периоду од рођења па до адолесценције деца пролазе кроз најмање четири 
специфична периода развоја, при чему сваки од њих захтева и карактеристичну 
фармакотерапију. Дозирање лекова мора бити базирано на основу физиолошких 
карактеристика детета и фармакокинетичких параметара лека добијених током 
клиничких испитивања на деци (3, 7.) Докази о безбедности и ефикасности се не 
могу екстраполирати са одраслих на децу. Последњих година, све је више истра-
живања спроведених у педијатрији и неонатологији која указују на битне фарма-
кокинетичке разлике у односу на одрасле. Узраст детета и развијеност органи-
зма могу утицати на ресорпцију, дистрибуцију, метаболизам и излучивање лека 
из тела (3, 7). На ресорпцију лекова код педијатријских болесника осим узраста, 
утиче и измењено - патолошко стање организма, доза, начин апликације лека 
као и храна и други лекови који могу да ступе у интеракције. Код педијатријских 
пацијената разлике у процесу дистрибуције лека условљене су мањком транс-
портних протеина, односом телесних течности и масног ткива и мишића, као и 
неразвијеном функцијом јетре и крвно-мождане баријере. Неразвијеност јетре, 
пре свега ензима код новорођенчади и одојчади, значајно утиче на метаболизам 
лекова, а бубрега и билијарног система на излучивање лекова. Сви побројани 
чиниоци представљају факторе ризика који значајно повећавају вероватноћу за 
настанак нежељених ефеката укључујући и оне фаталне (3,7).

Профил нежељених ефеката код деце је сличан као и код одраслих (8). Ре-
троспективном кохортном студијом, за период од 10 година, установљено је да се 
нежељене реакције на лекове код деце најчешће јављају након примене антиби-
отика (34%); опијатних аналгетика (12%); антиконвулзива (11%); анксиолитика, 
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седатива и хипнотика (10%); антинеопластика (9%); антигљивичних лекова (5%) 
(8). За разлику од антибиотика, чије су нежељене реакције биле благе, антине-
опластици и антиконвулзивни лекови испољили су тешке нежељене реакције. 
Ванкомицин, морфин, фентанил, метоклопрамид и лоразепам су лекови који су 
најчешће испољили нежељене ефекате током примене код деце (8).

Поједини лекови испољавају нежељена дејства карактеристична искљу-
чиво за дечији узраст, па су посебна педијатријска испитивања и праћење не-
жељених дејстава од великог значаја. На пример, поједини антибиотици могу 
испољити веома озбиљна нежељена дејства карактеристична за дечији узраст 
која их истовремено ограничавају за употребу код деце и током трудноће: 

флуорохинолони – артропатију и оштећење тетива,•	
тетрациклини (укључујући и тигециклин) - обојеност зуба, денталну хи-•	
поплазију и деформитете костију,
хлорамфеникол - „синдром сиве бебе“ (нпр. циркулаторни колапс, пе-•	
пељастосива боја коже, ниска температура, дијареја, повраћање), мије-
лотоксичност (9).

У пракси се избегава употреба ових антибиотика, тетрациклини су кон-
траиндиковани код деце до 8. или 12. године (у зависности од прописа земље у 
којој је лек регистрован) као и флуорохинолони који се могу применити само 
у случају терапије респираторних инфекција код деце са цистичном фиброзом 
и компликованих уринарних инфекција (уз антибиограм и/или MIC) код деце 
старије од једне године (9). 

Гентамицин и други аминогликозиди могу трајно оштетити слух и бубреге 
и због тога нису пожељни да се прописују новорођеној деци и одојчади. Међу-
тим, свакодневна пракса захтева примену ових лекова тако да је њихова безбедна 
примена могућа само уз мониторинг, тј. праћење концентрација лека у крви (9).

Ови примери указују на неопходност благовременог испитивања токсич-
ности лекова који се примењују код деце у циљу спречавања трагедија које су 
се десиле у прошлости. Стога је веома важно приликом избора терапије дати 
предност лековима који су педијатријски евалуирани. Уколико то нису, а при 
том постоји потенцијална опасност да испоље нежељено дејство (нпр, мала те-
рапијска ширина, елиминација путем бубрега код новорођенчади) неопходно 
је пратити терапијске концентрације тог лека у крви. 

Деца по правилу одлично подносе антибиотике (9). Лекови који се најчешће 
прописују деци су пеницилински и цефалоспорински антибиотици познати 
по великој терапијској ширини и идеалној селектвној токсичности. Најчешћа 
нежељена дејства антибиотика који се најчеће прописују деци (пеницилини, 
цефалоспорини и макролиди) су:

алергијске реакције (свраб, оспа, уртикарија, анафилактичке реакције и др.).•	
благи надражај гастроинтерстиналног тракта: мука повраћање, дијареја•	
суперинфекције (монилијаза у устима и псеудомембранозни колитис) (9).•	
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Суперинфекција изазвана Clostridiumom dificile (псеудомембранозни коли-
тис) може довести до тешких последица по дете па и до смрти, због тога треба 
максимално избегавати линкозамине (линкомицин, клиндамицин). Ови анти-
биотици су у већини развијених земаља повучени из употребе.

Осим тога, треба бити опрезан и са безбедним препаратима као што су пе-
ницилински препарати (пеницилини, карбапенеми) који осим анафилактичке 
реакције могу да изазову и конвулзије код новорођене деце и одојчади. Уколико 
је анафилактичка или алергијска реакција последица примене пеницилинских 
антибиотика терапију треба спровести неким од макролидних препарата јер 
постоје докази о укрштеној преосетљивости са цефалоспоринским препарати-
ма, те они нису погодни.

интеракције међУ лековима – фактор ризика 
за ПојавУ нежељених реакција

Индиректи узроци за појаву нежељених реакција на лек су дужи боравак у 
болници, тешка хронична обољења као истовремена потреба више медикаме-
ната. Приликом истовремене примене више лекова, један лек може променити 
интензитет фамаколошког дејства другог лека и ова појава се назива интерак-
ција међу лековима. Интеракција, односно измењен интензитет лека може бити 
и последица претходне терапије. На примеру антибиотика, групе са најчешћом 
појавом нежељених ефеката у педијатријској популацији биће илустрована 
разлика између фармакодинамских и фармакокинетичких интеракција. 

Антибиотици су најчешће прописивани лекови у педијатријској пракси и 
обично се прописују у комбинацији са другим лековима (нпр. антипиретици, 
аналгетици и др.). Зато је веома важно водити рачуна о евентуалним интерак-
цијама са другим лековима али и храном коју деца конзумирају. 

Фармакодинамске интеракције (синергизам, антагонизам) су значајне кли-
нички у смислу да треба водити рачуна да комбиновањем два антибиотика 
са различитим типом дејства (бактерицид вс. бактериостатик) не умањимо 
дејство (бактерицидног) антибиотика. Осим неефикасности, оваква интерак-
ција омогућава брз развој резистенције према оба антибиотика. С друге стра-
не, комбинација антибиотика омогућава проширење антибактеријског спектра 
(на пр. пеницилин+гентамицин у терапији бактеријског ендокардитиса) и/или 
појачање антибактеријског дејства (напр. сулфонамиди - бактериостатик + 
триметоприм-бактериостатик= котримоксазол-бактерицид).

Фармакокинетичке интеракције могу бити интеракције са другим лековима 
али и са храном. Оне се могу догодити у свим фазама фармакокинетике лека.

У фази ресорпције значајне су интеракције са храном па је зато веома важно 
познавати особине антибиотика у смислу који се могу узимати са храном а који 
морају наште. Неправилно узет лек може довести до неефикасности терапије 
и развоја резистенције. На пример, најчешће прописивани цефалоспорински 
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антибиотик III генерације за оралну употребу цефтибутен мора се узимати 2 
сата пре или 1 сат након јела. Храна значајно смањује стопу и обим ресорпције 
цефтибутена (10). Такође, поједини састојци из хране могу такође изазвати ин-
теракције. На пример тирамин који се налази у ферментираним производима 
(нпр. сиреви, сухомеснати производи и др.), чоколади, маслинама итд., при-
ликом истовремене примене са линезолидом, инхибитором моноаминоокси-
дазе може изазвати хипертензивну кризу. Интеракције антибиотика, који се 
најчешће примењују орално са храном, показане су у табели 1.

У фази дистрибуције најважније интеракције везане су за лекове који се у 
високом проценту везују за протеине плазме. Уколико се истовремено примене 
антибиотици који су компетитори за исте носаче (нпр. цефтриаксон, котри-
моксазол) они могу потиснути друге лекове који имају афинитет за исти носач 
(нпр. варфарин) и изазвати озбиљна нежељена дејства (нпр. крварење). 

У фази биотрансформације веома је важно познавати особине антибиоти-
ка у смислу да ли су они инхибитори или идуктори ензима у јетри. Најопаснија 
интеракција је интеракција макролида – еритромицина, кларитромицина и те-
литромицина, инхибитора ензима CYP3А4, са антиаритмицима, диуретицима 
и антихистаминицима (терфенадин) које за последицу могу имати продужење 
QТ интервала и покретање аритмија типа torsades des pointes. Осим тога, хлорам-
феникол и антигљивични антибиотици су такође снажни инхибитори CYP3А4 
а ципрофлоксацин CYP1А2. Од недавно, произвођачи лекова су у обавези да 
означе изоензиме (CYP-ове) преко којих се лек метаболише у циљу спречавања 
нежељених интеракција и последично нежељених ефеката. 

У фази елиминације, истовремена примена лекова може имати за последи-
цу успорено или убрзано излучивање лекова из организма. На пример сулфо-
намиди и пеницилини могу смањити елиминацију метотрексата. 

закљУчак

Строго контролисана клиничка испитивања, пре свега безбедносне и 
фармакокинетичке студије, које укључују децу стимулисане су последњих 
година. Највише је учињено у Сједињеним Америчким Државама где је зах-
ваљујући низу регулатива 1998. године одобрено спровођење клиничких ис-
питивања на деци. У ЕУ је закон о обавезној евалуацији лека за педијатријску 
употребу донет у јануару 2007. године. Од како је закон ступио на снагу без-
бедност великог броја лекова, како старих тако и нових, евалуирана је у циљу 
добијања лиценце за педијатријску употребу. Међутим, и даље велики број 
лекова се примењују у дозама које су екстраполиране из клиничких испи-
тивања на одраслима што угрожава безбедност терапије. Правилан избор и 
дозирање лекова у педијатрији подразумева свакодневно ажурирање инфор-
мација о безбедности добијених из клиничких испитивања на деци, како за 
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старе тако и за нове лекове. Специјализовани педијатријски регистри леко-
ва као и сажеци карактеристика лекова (SmPC) доступни на web страницама 
агенција за лекове земаља ЕУ и Америчке администрације за лекове и храну – 
FDA, одличан су извор нових информација о евентуалним променама у дози, 
индикацијама, контраиндикацијама и нежељеним дејствима лекова . 
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табела 1. Интеракције најчешће коришћених антибиотика у педијатрији са 
храном

АНТИБИОТИК
ИНТЕРАКЦИЈА 
СА ХРАНОМ

ПРИМЕНА

Ампицилин има 1 1-2 сата пре јела или на празан стомак
Ампицилин/Сулбактам има 2 1-2 сата пре јела или на празан стомак
Амоксицилин нема тренутно ослобађање: на празан или пун 

стoмак; може се мешати са формулом, 
млеком, хладним пићем или соком
продужено ослобађање: у року од 1 сата од 
завршетка оброка

Амоксицилин/Клавулан-
ска киселина

нема на почетку оброка да смањи учесталост 
и озбиљност ГИТ нежељених ефеката; 
не користити са високо масним оброком 
(клавуланска ресорпција је смањена); може 
се мешати са млеком,формулом или соком

Феноксиметилпеницилин има 3 на празан стомак 1 сат пре или 2 сата после 
јела 

Цефалексин има 4 на празан стомак 1 сат пре или 2 сата после 
јела 

Цефадроксил нема5 може се узимати без обзира на храну; храна 
може смањити мучнину или повраћање

Цефуроксим има 6 цефуроксим ацетил суспензија мора се 
узимати са храном; таблете се могу узимати 
са или без хране 

Цефаклор има 7 1 сат пре или 2 сата после јела; жвакати 
таблете пре гутања

Цефпрозил нема са или без хране; узимати са храном 
ако дође до болова у стомаку; хлађење 
побољшава укус суспензије (не замрзнуто)

Цефтибутен има8 капсуле: узимати без обзира на храну
Сулфаметоксазол, триме-
топрим

нема на празан стомак 

Еритромицин избегавати млеко и киселе напитке 1 сат 
пре или после давања лека; узимање после 
јела смањује ГИТ нелагодност; етилсукци-
нат таблете не би требало гутати целе; не 
уситњавати и ломити таблете са продуже-
ним ослобађањем, филм таблете и капсуле.
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АНТИБИОТИК
ИНТЕРАКЦИЈА 
СА ХРАНОМ

ПРИМЕНА

Кларитромицин има 9 таблете или орална суспензија се могу 
узимати са или без јела; таблете са 
продуженим ослобађањем морају се 
узимати са храном; не ломити или жвакати 
таблете са продуженим ослобађањем; могу 
се узимати са млеком

Азитромицин има10 орална суспензија, таблете или 1г 
суспензије могу се узимати са или без 
хране; не користити заједно са средствима 
која садрже алуминијум или магнезијум; 
орална суспензија са продуженим 
ослобађањем: на празан стомак 1 сат пре 
или 2 сата после јела; могу се користити без 
обзира на средства која садрже алуминијум 
или магнезијум 

Ципрофлоксацин има11 таблете: 2 сата после јела; лек дат са храном 
минимализује ГИТ узнемиреност; 
таблете и орална суспензија са продуженим 
ослобађањем могу се узимати са или без 
хране

Линезолид има12 може се узимати са или без хране и пићем 
под условом да не садржи тирамин више од 
100 mg/оброку

1,2,8Храна смањује стопу и обим ресорпције.
3Храна или млеко могу смањити ресорпцију.
4Храна може успорити.
5Истовремена примена са храном, млечном формулом за новорођену децу или крављим млеком 
не утиче битно на ресорпцију.
6Храна или млеко повећавају биорасположивост и максималне нивое лека.
7Капсуле и суспензија: храна или млеко успоравају или смањују максималну концентрацију.
9Тренутно ослобађајући облик лека: храна може да одложи брзину али не и степен оралне ре-
сорпције.
 Лек са продуженим ослобађањем: храна повећава АУЦ за 30%. 
10Присуство хране не утиче на биорасположивост када се користе таблете са тренутним осло-
бађањем, орална суспензија или 1г суспензије. Азитромицин суспензија са продуженим осло-
бађањем има повећану ресорпцију (23%) када се даје заједно са масним оброком.
11Млечна храна (млеко, јогурт) и минерални додаци (гвожђе, цинк, калцијум) смањују концен-
трацију ципрофлоксацина; избегавати истовремену примену са млечним производима, са соко-
вима обогаћеним калцијумом; ципрофлоксацин повећава концентрацију кофеина; бити опрезан 
са храном и напицима који садрже ксантин; филм таблете се не смеју уситњавати.
12Храна и пиће које садржи тирамин може изазвати хипертензивну кризу.
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18.1. ТУМОРИ АБДОМЕНА КОД ДЕЦЕ  
– РАДИОЛОШКИ АСПЕКТ

Жељко Смољанић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Увод

Малигни тумор у абдомену детета за клиничког радиолога је професи-
онални изазов због тога што радиолошки налаз битно утиче на формирање 
става о тежини обољења, планирање и реализацију терапијског алгоритма, 
све под оптерећењем могућег неповољног исхода лечења. За сваки тумор у 
абдомену се траже одговори на бројна питања: о локализацији тумора, ве-
личини, облику и контурама, унутрашњој структури (солидна, цистична, 
мешовита), васкуларизацији, пореклу, распрострањености укључујући бли-
же и удаљене метастазе, о утицају тумора на суседна ткива и органе, односу 
тумора према магистралним крвним судовима абдомена. Ту су даље: редо-
след радиолошких и других прегледа, употреба и избор констрастног сред-
ства, корист од других метода дијагностике и њихова компатибилност, про-
цена операбилности тумора, процена успешности хемиотерапије (регресија 
тумора, стагнација, прогресија), избор места за биопсију, траса хируршког 
приступа тумору и други.

Сваки од модалитета радиолошког приказа (слике) даје мањи или већи 
допринос одговорима на ова питања. Код исте врсте тумора некада је ин-
формативнији ултразвук (УЗ) од компјутеризоване томографије (КТ) или 
магнетске резонанције (МР), а некада је обратно. Успешност појединог ра-
диолошког метода у приказивању карактеристика тумора у абдомену зависи 
од бројних фактора. Технологија добијања слике и техника прегледа су бит-
ни чиниоци успешног приказа тумора. У директној вези са њима су сметње 
и артефакти који отежавају добијање квалитетне слике. Сам тумор својом 
локализацијом, величином и структуром доприноси или одмаже квалитету 
радиолошког приказа. Наравно, знање и искуство радиолога су битан фактор 
у дијагностици.

Имајући у виду ове елементе, радиолог би требало да на најбржи, најјед-
ноставнији, најмање инвазиван и најјекономичнији начин прикаже тумор у аб-
домену тако да и педијатар-онколог и хирург и родитељ детета немају дилему 
у погледу тачности и свеобухватности налаза, чак и у случају (поготово тада) 
када лечење не даје повољне резултате.

Евалуација абдоминалне масе почиње детаљном анамнезом и физикал-
ним прегледом. Општи знаци и симптоми повезани са малигним туморима 
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су: повећан обим абдомена, бол приликом покрета или палпације трбуха, оп-
стипација или дизуричне сметње, губитак телесне масе, фебрилност, губи-
так апетита, бледило, слабост, спонтана крварења, модрице, бол у костима и 
зглобовима. Обично се испитавање наставља радиолошким методима. 

радиолошки методи

Нативном радиографијом (РТГ) абдомена се могу приказати контуре већих 
цистичних или солидних тумора. Подаци о тумору су најчешће индиректни, на 
бази распореда гасова у цревима, компресије и потискивања нормалних ана-
томски структура (дијафрагме, ребара, мишића) или ређе директни али неспе-
цифични, калцификација унутар тумора или у његовој капсули. Евентуално 
могу бити присутни знаци опструкције или перфорације црева. РТГ начињене 
после апликације јодног или баријумског контрастног средства се у дијагноти-
ци тумора ретко примењују.

Због своје нешкодљивоти, преглед УЗ је прва од дијагностичких метода 
која омогућава директни приказ тумора. Преглед се скоро увек ради без седа-
ције. Ехосоногафијом се обично идентификују туморска маса и орган из кога 
масе потиче, на пример бубрег или надбубрежна жлезда. Пропагација тумора 
у суседне паренхимне органе или лимфне нодусе у абдомену су такође у доме-
ну ултразвука. У унутрашњој структури тумора се могу приказати различите 
компоненте: цисте, крварења, калцификација. Doppler сонографијом се могу 
идентификовати крвни судови тумора и њихово порекло. Сметње које праве 
желудац или црева испуњени течним садржајем или гасовима, ребра и кости 
карличног прстена отежавају преглед.

Након прегледа помоћу УЗ, добар приказ тумора у абдомену се може до-
бити помоћу КТ. Да би се избегли артефакти због покрета узнемирених па-
цијената потребна је квалитетна седација или општа анестезија, обично код 
деце млађе од 5 до 6 година. Озрачење коме је пацијент изложен није зане-
марљиво, напротив. Пре прегледа лумен црева се означи перорално аплико-
ваним разблаженим јодним контрастом. Гасови у цревима не сметају. Ради 
боље диференцијације ткива, абдомен се скенира најпре нативно, а затим 
после и.в. апликације јодног контрастног средства - постконтрастно. Интра-
венском апликацијом јодног контраста појачава се апсорпција рендгенских 
зрака у паренхимним органима абдомена и солидним деловима тумора. Поја-
чана апсорпција је различита за свако ткиво, тако да је демаркација тумора 
од нормалних ткива знатно боља. Приказ перитонеума и ретроперитнеума је 
изванредан. Постконтрастно се добро прикажу и крвни судови абдомена и 
њихов топографски однос према тумору. Ако је потребно, могуће је посебно 
снимање крвних судова – КТ ангиографија. Коштани елементи кичме не сме-
тају за приказ евентуалне интраспиналне пропагације тумора. Ако постоји 
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сумња на метастазе тумора у плућа или кранијум, ова дилема се решава ске-
нирањем торакса или главе у оквиру истог прегледа. Посебно прилагођеним 
софтвером за „постпроцесинг“ слике, тзв. реконструкцијама, од трансвер-
залних пресека абдомена могу се добити пресеци у било којој равни као и 
тродимензионални приказ тумора и органа.

Код прегледа помоћу МР, слика се добија без јонизујућег зрачења, на бази 
магнетских особина језгара водоникових атома у телу болесника. Већ нативно 
је дискриминација меких ткива знатно боља него код КТ. На МР слици, теч-
ности (ликовор, жуч, урин) дају веома интензиван сигнал, ткива са доста воде 
умерено јак или јак сигнал, док ткива са мало воде (водоника) имају низак ин-
тензитет сигнала (кост, фиброзно ткиво). Као и.в. контрастно средство се нај-
чешће користи гадолинијум, који додатно побољшава демаркацију патолош-
ких промена, посебно солидних тумора, инфилтрата у паренхимним органима 
и коштаној сржи.

Најчешћи тумори у абдомену код деце су: неуробластом (29%), нефроблас-
том (25%), нехочкински лимфом (15,5%), хепатобластом, тумори герминатив-
них ћелија (9%) и рабдомиосарком (4,4%), хепатоцелуларни карцином (1,4%) и 
други (6%). Највећи број болесника (77,2%) је узраста до 5 година (1).

неУроБластом

Дефинитивна дијагноза неуробластома се добија на основу хистолошких 
испитивања, електронске микроскопије, имуноцитохемије, цитогенетике и 
других молекуларних и биолошких студија (2). Радиолошки прегледи имају ва-
жно место у дијагностичком алгоритму. 

Познато је да неуробластом настаје од примордијалних ћелија неуралне 
кресте од којих се формирају ганглиони симпатикуса. Зато се тумор појављује 
тамо где и нормално постоји ткиво симпатикуса: медула надбубрега (35% бо-
лесника) ретроперитонеум (30-35%), задњи медијастинум (20%). На врату (1-
5%) или у карлици (2-3%) тумор се знатно ређе налази. Интересантно је да се 
око 1% тумора презентује метастазама у јетри или другим органима док при-
марна локализација тумора остаје непозната (3). 

На нативној РТГ абдомена може се препознати већа туморска маса, посеб-
но ако je калцификована (око 30%) која потискује суседне анатомске структуре 
(ипсилатерални бубрег, јетру, црева). Могу постојати узуре задњих окрајака 
ребара, пршљенова, њихових трансверзалних или неуралних наставака, што 
је често повезано са интраспиналном пропагацијом тумора. Метастазе на ко-
стима лобање, карлице или у метафизама дугих костију могу бити дијагности-
коване помоћу РТГ.
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Слика 1. Неуробластом десног надбубрега приказан ултразвуком.

УЗ директно приказује неуробластом, његове димензије, контуре и унутрашњу 
структуру (слика 1). Туморско ткиво је хетероехогене структуре. Унутар тумора се 
могу видети хипо- и анехогене регије, најчешће као последица некрозе или хемора-
гије. Ситне, тачкасте хиперехогене калцификације обично не дају акустичке сенке 
али доприносе ехогености захваћених делова тумора. Крупне калцификације дају 
акустичку сенку, дифузно су распоређене у туморској маси и лакше се препознају. 
Код супрареналне локализације неуробластома ипсилатерални бубрег је по пра-
вилу потиснут каудално али очуване унутрашње структуре. Доња шупља вена је 
често потиснута антериорно, компримованог лумена али очуваног протока. Вели-
ки тумор десног надбубрега се утискује у доњу страну десног режња јетре и може 
да имитира тумор јетре. Динамски аспект ултрасонографије приказује различиту 
респираторну покретљивост тумора и јетре што помаже у доказивању његовог 
порекла. Тумор који потиче од паравертебралних ганглиона симпатикуса често 
обухвата магистралне крвне судове абдомена: аорту, целијачни трункус и горњу 
мезентеричну артерију, што се Doppler-сонографијом може добро уочити. Метас-
тазе неуробластома у јетру (инфилтрационог или нодуларног типа) и ретропери-
тонеални лимфни нодуси добро се приказују помоћ УЗ.

Испитивање неуробластома се обично наставља КТ-ом (слика 2). Утврђују 
се величина и порекло тумора, однос према суседним органима и крвним судо-
вима, метастазе. Елементе који се виде ултразвуком, КТ би требало да прикаже 
детаљније јер цревни садржај не омета преглед. Постконтрастно се детаљно 
приказују колизија тумора са крвним судовима, деструкција коштаног систе-
ма, паравертебралних мишића, интраспинална пропагација тумора са компре-
сијом спиналних нерава или медуле, пропагација тумора у хилус бубрега, ме-
тастазе у јетри. Приликом прегледа абдомена, некада се прикажу метастазе у 
базалним деловима плућа, што захтева додатни преглед торакса. 
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Слика 2. Неуробластом ретроперитонеума приказан компјутеризованом 
томографијом.

Тумор је хиподензан, обухвата целијачни трункус и шири се у хилус јетре.
Неуробластом приказан МР-прегледом је хетерогене структуре. Тки-

во тумора је релативно нижег интензитета сигнала у Т1-секвенцама док је у 
Т2-секвенцама високог интензитета сигнала. Калцификације у тумору се ин-
директно приказују јер се појављују као делови слике без сигнала. Цистични 
делови тумора су у Т2-секвенци веома јаког сигнала, док се хеморагија прика-
зује као зона високог интензитета сигнала у Т1-секвенци. Изванредна дискри-
минација различитих ткива и мултипланарни приказ абдомена дају значајну 
предност МР снимцима у односу на КТ. Зато је МР преглед посебно индикован 
када су у питању паравертебрална и интраспинална локализација тумора. Ин-
филтрација коштане сржи се демаркира ниским интензитетом сигнала у Т1-
секвенцама и повишеним интензитетом сигнала у Т2-секвенцама. 

Недостаци радиолошке дијагностике неуробластома се могу компензовати 
сцинтиграфијом, при којој се најчешће користи метил-јод-бензил-гуанидин (IMBG) 
обележен јодом-123 који се специфично везује за туморе који продукују катехола-
мине, што помаже дијагностику примарног тумора и метастаза неуробластома. 

нефроБластом

Нефробластом (Wilms тумор) дуго протиче без симптома. Обично се дете 
доводи на преглед због необично увећаног трбуха, што је некада праћено нека-
рактеристичним боловима, мучнином, повраћањем, повишеном температру-
ром, хематуријом или хипертензијом. Дефинитивна дијагноза нефробластома 
је хистопатолошка, али се биопсија тумора са типичном радиолошком презен-
тацијом не врши због могућег расејања туморских ћелија. 
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Оно што се види на нативној РТГ, је велика мекоткивна маса која испуњава 
читав хемиабдомен, некада прелази средњу линију и захвата супротну страну 
абдомена, често са сколиозом кичме и брисањем контуре ипсилатералног псо-
аса, потискује црева. Тумор ретко у унутрашњости садржи калцификације. 

Слика 3. Нефробластом доњег пола бубрега приказан ултразвуком. Струк-
тура паренхима горњег пола је очувана

Помоћу УЗ се квалитетно експлорише стање у трбуха оболелог: локализа-
ција тумора, контуре, волумен и структура очуваних делова ипсилатералног 
бубрега (слика 3). Нарочито је битан преглед контралатералног бубрега јер је 
тумор у 4-5% болесника обостран у моменту постављања дијагнозе (4). После 
успешног лечења, у преосталом бубрегу се накнадно може развити нови ту-
мор. Унутрашња структура нефробластома је најчешће солидна. Могу се ди-
ферентовати поједини режњеви различите ехогености. У тумору се може наћи 
већи број цистичних промена, некада цисте домнирају, што отежава диферен-
цијалну дијагнозу према мултицистичној дисплазији бубрега. Мерење величи-
не тумора може бити проблем јер се код великог тумора једним пресеком не 
може приказати највећа димензија тумора. Ово је битно за надгледање резул-
тата примењене хемиотерапије, када се очекује регресија тумора. Такође треба 
имати у виду да нефробластом, додуше веома ретко, може бити екстрареналне 
локализације. Захваћеност регионалних лимфних нодуса или јетре метастаза-
ма, пропагација тумора у бубрежни хилус, реналну вену и доњу шупљу вену, у 
домену су прегледа помоћу ултразвука са Doppler- сонографијом.
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Слика 4. Нефробластом левог бубрега приказан компјутеризованом томо-
гра фијом. Тумор опструише пијелокаликсни систем и изазива хи-
дро нефрозу.

КТ-прегледом абдомена се утврђују сви елементи радиолошке дијагнозе не-
фробластома: порекло тумора, захваћеност лимфних нодуса, билатерална лока-
лизација тумора, пропагација у крвне судове бубрега и доњу шупљу вену, метас-
тазе у јетру или друге органе. На постконтрастним пресецима абдомена се јасно 
уочава да је тумор нижег дензитета од здравог бубрежног паренхима, да припада 
бубрегу у којем деструише део бубрежног паренхима и пијелокаликсног система. 
Делови истањеног бубрежног паренхима, који су постконтрастно високог дензи-
тета, обухватају тумор делимично или потпуно. Некада је пијелокаликсни систе-
ма тако опструисан туморском масом да постоји хидронефроза (слика 4).

МР је најбољи радиолошки метод за приказивање нефробластома. Тумор је 
хетерогене структуре на свим секвенцама, али је типично да је у T2 хиперин-
тензан, у Т1 је доминантно хипоинтензан, након апликације контраста je у Т1 
значајно вишег интензитета сигнала, такође хетероген.

лимфом

Лимфоми чине 10-15% свих малигних тумора код деце. Различити типо-
ви лимфома воде порекло од конститутивних ћелија имунског система или 
њихових прекурсора. У одређеној фази, болешћу могу бити захваћени сви 
органски системи: глава, врат, грудни кош, абдомен, кости, тестиси, централ-
ни нервни систем (5). Лимфом Hodgkinovog типа чешће захвата лимфне но-
дусе и слезину, док је код нехочкинског лимфома екстранодална пропагација 
болести много чешћа. Радиолошки методи имају кључну улогу у дијагнози 
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локализације и обима лимфома. Субдијафрагмално је Hodgkinov лимфом 
ретко локализован, док је нехочкински лимфом много чешћи. Симптоми и 
знаци акутног абдомена, апендицитиса или интестиналне инвагинације су 
честа манифестација абдоминалног лимфома. Тумор најчешће захвата тер-
минални илеум, цекум, апендикс и асцендентни колон. Шири се по циркум-
ференцији зида кроз субмукозу, инфилтрише целу дебљину зида црева који 
је веома задебљан, аперисталтичан. Лумен црева је често сужен што је праће-
но проксималном дилатацијом, успореном пасажом садржаја, илеусом или 
инвагинацијом. Суседни лимфни нодуси могу бити веома увећани, спојени у 
већу туморску масу периваскуларне или паравертебралне локализације. Па-
ренхим слезине, јетре или бубрега, знатно ређе и панкреаса, може бити зах-
ваћен лимфомом у виду дифузне инфилтрација, фокуса промера 10-30 мм, 
или великих туморских маса. Последице могу бити: опструкција уротракта, 
опструктивна жутица, панкреатитис, компресија доње шупље вене, интести-
нална хеморагија. 

Помоћу УЗ можемо лако и брзо идентификовати увећане супкутане и ду-
боке лимфне нодусе у перитонеуму и ретроперитонеуму, промене у тестисима, 
туморолико задебљање цревног зида, инвагинацију, фокалне лезије у парен-
химним органима које су изразито хипоехогене структуре (слика 5). Пробле-
ми које ултразвучном прегледу праве метеористична црева или масно ткиво 
гојазних пацијената нису препрека за КТ. Велике туморске масе и њихови то-
пографски односи према виталним структурама у абдомену могу бити добро 
приказане на мултипланарним реконструкцијама. Примена пероралног и ин-
травенског контрастног средства треба да обезбеди диференцијацију лимфа-
денопатије од вијуга црева и других нормалних структура.

Слика 5.  Лимфом у јетри у виду фокалних лезија приказан ултразвуком
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хеПатоБластом

Хепатобластом је најчешћи примарни тумор јетре у деце узраста до 10 го-
дина. Просечан узраст деце код које је дијагностикован хепатобластом је 12 ме-
сеци. Алфа-фетопротеин је изразито повишен, а његов нормалан ниво у време 
дијагнозе је лош прогностички знак (6). Типично је презентован као солитарна, 
велика, нехомогена туморска маса у паренхиму јетре, чешће локализована у 
десном него у левом режњу. Најчешће је туморско ткиво слично суседном па-
ренхиму јетре по ехогености, атенуацији, интензитету сигнала. У структури 
могу бити присутне и многобројне, некада крупне калицифкације (7). 

После апликације контрастног средства појачање дензитета или интензите-
та сигнала туморског ткива је неравномерно и тумор је хетерогене структуре. 
Тумор може да захвати портну или хепатичне вене. Метастазира у региналне 
лимфне жлезде, плућа, ретко у кости. Од радиолошког приказа туморске масе 
и њене локализације у јетри зависи процена операбилности тумора. Чињеница 
да од хепатоцелуларног карцинома обично обољевају деца старија од 10 година 
олакшава диференцијалну дијагнозу тумора. 

Слика 6. Хепатобластом левог режња јетре приказан КТ-ом

тУмори герминативних ћелија (germ cell tumors)

Тумори герминативних ћелија могу захватити јајник, сакрокоцигеалну ре-
гију новорођенчета, тестисе, ретроперитонеум. Нативан РТГ, УЗ и МР изван-
редно приказују особине тумора.
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Сакрокоцигеални тератром је најчешћи тумор код новорођенчета. Обично се 
дијагностикује пренаталним УЗ прегледом. Постнатални УЗ или МР преглед бли-
же дефинишу облик, величину и унутрашњу структуру тумора, екстрапелвичну и 
интрапелвичну раширеност тумора, захваћеност органа карлице (ректум, бешика, 
уретра, вагина) или интраспиналну пропагацију. Тумор може бити бенигне или 
малигне природе. У хируршкој терапији је веома битно да тумор буде одстрањен 
у целни заједно са кокциксом. Ако се кокцикс не одстрани, постоји висок ризик 
локалног рецидива или метастаза.

Најчешћи тумор герминативних ћелија у јајнику је тератом. Зрели цистични те-
ратом или дермоидна циста су најчешћа туморска лезија код пременархалног јајника. 
Дермоидна циста је добро демаркирана, овална, релативно велика формација испуње-
на флуидом. Виши проценат протеина у садржају дермоидне цисте појачава њен ден-
зитет на КТ прегледу, тј. појачава интензитет сигнала у Т1-секвенцама на МР. Тератом 
је најчешће нехомогена маса са примесама масти, хеморагичног садржаја или калци-
фикација. Слаба демаркација тератома, инфилтација суседних анатомских структура, 
асцитес, увећани регионални лимфни нодуси указују на малигнитет. Тумор у оварију-
му може бити замајац торзије јајника, некрозе и хеморагијске инфаркције.

закљУчак

Ближе познавање метода и могућности радиолошке дијагностике омогућа-
ва педијатру да радиолошки налаз користи као добар ослонац и водич за ле-
чење деце оболеле од малигног тумора абдомена. 
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18.2. УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД ТОРАКСА

Жељко Смољанић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Увод

Познате предности ултразвука (УЗ): нешкодљивост, покретљивост УЗ 
апарата, могућност снимања покрета и покретних објеката и њихов приказ 
у реалном времену, осетљивост и друге, све више се користе у дијагностици 
и терапијским процедурама обољења торакса код деце. Изузев прегледа срца 
и дојке као већ добро дефинисаних области ултрасонографије, УЗ се користи 
за дијагностику промена у плеуралном простору, дифузних лезија у плућном 
паренхиму и фокалних лезија (тумори, цисте) које су у близини висцералне 
плеуре и торакалног зида. Лезије плућа локализоване дубоко у паренхиму и 
обухваћене ваздухом у алвеолама нису доступне за УЗ преглед. 

индикације

Индикације за преглед грудног коша помоћу ултразвука су: сумња на пле-
урални излив или пнеумоторакс, консолидација плућног паренхима, субпле-
урално локализовани тумори и цисте, секвестрација и цистична аденомато-
идна малформација плућа, интерстицијумске промене у плућном паренхиму, 
повреде и тумори у зиду грудног коша.

оПрема

Просечан апарат за УЗ преглед опремљен сондама са фреквенцијом 5-10 
MHz је довољан за квалитетан преглед торакса. Могу се користити секторска, 
конвексна или линеарна сонда. Сонда са мањим акустичким прозором (сектор-
ска) је погоднија за преглед кроз интеркостални простор. Виша фреквенција 
даје бољу резолуцију а нижа фреквенција обезбеђује боље продирање звука, до 
ткива на већој дубини.

Doppler сонографијом се диферентују аваскуларни садржаји у плућима и 
плеуралном простору од васкуларизованих лезија, али доплер није неопходан 
за преглед.
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техника Прегледа

Систематичан приступ прегледу торакса смањује могућност пропуста или пре-
вида патолошке промене. Торакс можемо прегледати у лежећем и седећем ставу.

Међуребарни простори су најчешће коришћени акустички прозор за пос-
матрање ендоторакалног садржаја. Ако је болесник у положају на леђима, пре-
глед се почне кроз интеркосталне просторе пресецима од првог међуребарног 
простора до базе плућа и дијафрагме, најпре на правцу парастерналне линије, 
а затим медиоклавикуларне и предње аксиларне линије. У бочном декубитусу 
супротне стране, скенирамо торакс на правцу средње и задње аксиларне ли-
није. Кроз паравертебрални сегмент интеркосталних простора, торакс прегле-
дамо док је болесник у положају потрбушке. 

Апикални делови торакса могу бити приказани супраклавикуларним, а бa-
зални делови субкосталним/субксифоидним приступом (из абдомена). 

нормалан налаз

На уздужном пресеку торакса сонда УЗ апарата обично захвати два суседна 
ребра и међуребарни простор између њих. Ребра формирају акустичке сенке, две 
анехогене, црне, широке линије које представљају део сонограма без ехоа јер је звук 
потпуно апсорбован у коштаној структури ребара. Између ребара, међуребарни 
мишићи дозвољавају продор УЗ до контактне површине паријеталне са висце-
ралном плеуром, где се формира хиперехогена, светлуцава линија, паралелна са 
сондом, тзв. плеурална линија. Линија контакта је хиперехогена јер се ултразвук 
обилно рефлектује са површине на којој су у контакту два ткива са веома различи-
том акустичком импенданцом. У овом случају је реч о меким ткивима торакалног 
зида (од коже до паријеталне плеуре) са једне и аерисаног плућног паренхима (пре-
кривеног висцералном плеуром), са друге стране. Хиперехогено светлуцање ли-
није плеуре потиче од експанзија и контракција алвеола плућног паренхима у току 
респирација. За линију плеуре је карактеристично да је паралелна са површином 
сонде и да се помера у кранио-каудалном смеру синхроно са респирацијама. Респи-
раторни покрети плеуралне линије се називају плеурално клизање или клизање 
плућа, које се догађа у краниокаудалном смеру и такође је нормалан налаз. 

Осим рефлексије на линији плеуре долази и до расипања ултразвука тако 
да се дубље, иза линије контакта не добија слика било каквих анатомских 
структура. Могу се видети само хиперехогене линије паралелне са плеуралном 
линијом које су мултиплициране рефлексије плеуралне линије настале на бази 
реверберационих артефаката. Назване су А-линије и карактеристика су нор-
малног налаза. Размак између А-линија одговара дистанци између површине 
сонде и плеуралне линије. 
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Промене У ПлУћном ПаренхимУ

Смањењем количине ваздуха у плућима (едем плућа, фиброза) расте про-
водљивост плућног паренхима за ултразвук. Из дубљих делова плућа, непосред-
но испод висцералне плеуре јављају се рефлексије звука (ехои) тако да се форми-
ра одређена слика. Повећано присуство течности у екстраваскуларном простору 
плућа доводи до нагомилавања течности у субплеуралним интерлобуларним 
септама. Иза тако измењених интерлобуралних септа настају мултипле рефле-
ксије звука на бази реверберације тако да се формира слика репа комете коју 
називамо Б-линија или ултразвучна плућна комета. Б-линија је уска, вертикална, 
хиперехогена трака која полази од плеуралне линије, простире се читавом дуби-
ном слике без прекида, синхроно се помера са респирацијама као и висцерална 
плеура. Већи број Б-линија указује на обилније накупљање интерстицијумске 
течности – интерстицијумски плућни синдром – у коме је број Б-линија пропор-
ционалан губитку ваздуха у плућном паренхиму. Ако се у плућима даље смањује 
количина ваздуха, наступа консолидација паренхима. Кроз отворен акустички 
прозор УЗ се без значајних препрека простире у дубину плућа, а ткиво плућа се 
приказује на исти начин као паренхим јетре или слезине.

Б-линије су препознате као знак обољења плућа. Lichtenstein, француски ин-
тензивиста, утврдио је, поредећи налаз компјутеризоване томографије плућа са 
УЗ налазом, да Б-линије корелишу са задебљањем субплеуралних интерлобарних 
септа, као код интерстицијумског едема или фиброзног задебљања код плућне фи-
брозе (1). Picano и други аутори су упоређивали екстраваскуларну течост у плући-
ма са налазом на радиографији плућа и бројем Б-линија на сонограму (2). Клинич-
ке и лабораторијске студије начињене у наредним годинама су показале да је вео-
ма битан број Б-линија на сонограму. Њихов збир је пропорционалан количини 
екстраваскуларне течности у плућима. На сваком од карактеристичних пресека 
број Б-линија се квантификује нумерички бројевима од нула до 10. Нула означа-
ва одсуство Б-линија у испитиваној регији. Када је плућни паренхим потпуно бео 
– хиперехоген и пун Б-линија, збир је 10. Када су Б-линије добро диферентоване 
лако их је пребројати. Када су конфлуентне и не могу се бројати, квантификација 
се може спровести одређивањем процената који заузимају на сонограму (постотак 
хиперехогене површине у односу на анехогену). Сматра се да размак од 7 мм између 
више Б-линија указује на задебљање интерлобуларних септа, док размак од 3 мм 
између суседних Б-линија одговара изгледу млечног стакла на радиографији. Нека 
патолошка стања плућа се ипак тешко разликују, на пример, акутни респираторни 
дистрес синдром од кардиогеног едема плућа. У оба патолошка стања појављује 
се више Б-линија али се код акутног дистреса могу уочити и ситне субплеуралне 
кондензације паренхима, делови нормалног паренхима без Б-линија наизменично 
са груписаним Б-линијама и веће кондензације различите величине. Код срчане 
инсуфуицијенције УЗ су препознатљиве и патолошке промене на срцу.
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консолидација ПлУћа

Консолидација алвеола која настаје услед обезваздушења алвеола, доводи до 
кондензације (консолидације) паренхима (слика 1). Због тога се регија консолида-
ције приказује на сонограму као и свако друго солидно ткиво, на пример паренхим 
јетре. Због тога се консолидација плућног паренхима на сонограму може описати 
и као хепатизација плућа. Што је регија консолидације већа, лакше се идентифи-
кује. Од УЗ прегледа се очекује да дијагностикује консолидацију на лобарном или 
сегментном нивоу. У унутрашњости консолидованог паренхима се могу приме-
тити хиперехогености линеарне форме које одговарају ваздушном бронхограму. 
Покрети колекције ваздуха у ваздушном бронхограму, који су синхрони са ре-
спирацијама, указују на очувану комуникацију са осталим деловима бронхијаног 
стабла – динамски бронхограм. Овакав налаз је карактеристичан за пнеумонију. 
Статичан бронхограм значи да је ваздух заробљен у делу бронхијалног стабла и го-
вори у прилог опструкције проксималног бронха (нпр. страним телом, мукусом). 
Консолидација плућног паренхима може настати и због компресије обилним пле-
уралним изливом или тумором. 

Укупан клинички налаз је кључ за правилну дијагнозу консолидације плућног па-
ренхима док изолован ултразвучни налаз консолидације томе значајно доприноси.

Слика 1. Мала, субплеурална консолидација плућног паренхима приказана 
интеркостално.

ПлеУрални излив

УЗ прегледом се и минимална количина течности у плеуралном простору 
може поуздано идентификовати јер течност не рефлектује ултазвук и на со-
нограму је анехогена, (црна), са високим контрастом према торакалном зиду, 
плућима или субдијафрагмалним органима (јетра или слезина) (слика 2).
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Плеурални излив се под дејством гравитационе силе слије у део плеурал-
ног простора који је најближи центру теже. Од овог правила одступа инкап-
сулисани плеурални излив. Код болесника у лежећем ставу излив се слије 
у задњи део плеуралног простора дуж задњег торакалног зида, највише у 
задњи косто-дијафрагмални рецесус. Приказује се субкосталним или субк-
сифоидним приступом, пресецима у трансверзалној равни или интеркостал-
ним приступом у средњој аксиларној линији, уздужним пресеком у фронтал-
ној равни. У седећем ставу болесника највише слободне течности је у супра-
дијафрагмалном простору, задњем и латералном делу косто-дијафрагмалног 
рецесуса. Док су руке болесника ослоњене на колена, с леђа се, кроз задњи 
део интеркосталног простора овакав излив прикаже пресеком у трансверзал-
ној равни, измери се дебљина слоја течности и одреди најпогодније место за 
пункцију и дренажу. 

Ако је плеурални излив обилан он компримује суседни плућни паренхим 
који постаје ателектатичан, транспарентан за ултразвук, умерено ехоген, сли-
чан јетри али са специфичном текстуром. Ателектатични делови паренхима 
лебде и пливају у изливу са покретима у ритму дисања болесника. Овакав из-
глед излива и кондензованог суседног паренхима је познат као „знак завесе“.

Слика 2. Сонограм плеуралног излив са ателектатичним делом плућног па-
ренхима приказан субкосталним приступом.

Унутрашња ехо-структура излива може указивати на његову етиологију. 
Излив бистрог садржаја је на сонограму анехоген и одговара трансудату (нпр. 
због срчане инсуфицијенције или хипоалбуминемије).

Излив који у саставу има значајан проценат целуларних елемената (леуко-
цита, еритроцита, малигних ћелија), протеина (фибрин, хемоглобин) на со-
нограму је ехоген или чешће хетероехоген и одговара ексудату (инфламација). 
Згуснути делови излива могу имати изглед плутајућих нити, трака, саћа или 
мреже. Поједина окна могу бити испуњена бистрим анехогеним, а друга ехоге-
ним садржајем, што изливу даје изглед мозаика.
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Веома висок проценат целуларних елемената даје изливу ехоген изглед (пи-
оторакс или хематоторакс). Ако пацијент мирује, целуларни елементи могу 
формирати талог са линијом демаркације према бистријем, хипоцелуларном 
делу, тзв. ниво.

Инкапсулисани излив садржи заробљену течност која је непокретна. Ако 
је у питању мањи волумен, може се превидети или чак може бити обухваћен 
ваздушастим плућним паренхимом и бити недоступан ултразвуку. Посебно су 
тешко доступни инкапсулирани изливи у интерлобарним фисурама.

Волумен плеуралног излива можемо процењивати према висини стуба 
течности у односу на предње или задње окрајке ребара или мерењем највеће 
дебљине слоја течности између паријеталне и висцералне плеуре, имајући у 
виду и став болесника. Када је реч о лечењу плеуралног излива торакоцен-
тезом, поступак је знатно олакшан и безбеднији ако се контролише помоћу 
ултразвука.

ПнеУмоторакс

Пнеумоторакс може да изазове респираторне и проблеме у циркулацији, 
чак може бити опасан по живот болесника, тако да је дијагностика пнеумо-
торакса увек ургентна. УЗ можемо прегледати у кревету и теже болесне или 
повређене, без посебног померања или транспорта, као када се ради преглед 
компјутеризованом томографијом. 

Знаци пнеумоторакса су недостатак плеуралне линије и клизања плућа, та-
чка преласка пнеумоторакса у нормалан паренхим.

Када болесник лежи на леђима са подигнузим узглављем, ваздух у не-
преграђеном плеуралном простору се распореди непосредно испод предњег 
торакалног зида. Паријетални и висцерални лист плеуре су раздвојени ко-
лекцијом вазуха. Због тога се на сонограму линија плеуре не диферентује, а у 
динамичком приказу изостаје уобичајено клизање плућа. Ово су индиректни 
и неспецифични знаци пнеумоторакса. Клизање плућа ће изостати у другим 
патолошким стањима у којима ваздух не може нормално да улази и излази 
из плућа, као што су опструкције бронха страним телом или тумором, ап-
неја, пнеумонија. Ако се на више тачака у хемитораксу идентификује клизање 
плућа, посебно на највишим котама плеуралног простора, пнеумоторакс је 
мало вероватан или је миниманог волумена. Присуство Б-линија које потичу 
од висцералне плеуре такође искључује постојање пнеумоторакса у посма-
траној регији торкаса.

Код парцијалног пнеумоторакса плућно крило није потпуно колабирано, 
тако да је део нормално аерисаног плућног паренхима у контакту са торакал-
ним зидом и паријеталном плеуром. У том делу грудног коша су линија плеуре 
и клизање плућа видљиви. Место додира пнеумоторакса и нормално аерисаног 
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плућног паренхима се назива тачка плућа. Овакав знак је 100% специфичан 
за парцијални пнеумоторакс али није сензитиван показатељ јер је одсутан код 
комплетног пнеумоторакса. У току прегледа, тачку преласка пнеумоторакса у 
нормалан плућни паренхим треба тражити померањем сонде од медијалних 
ка латеро-дорзалним деловима хемиторакса. Медијално се линија плеуре и 
клизање плућа не виде. Померањем сонде латеро-дорзално у једном тренутку 
се дође до тачке у којој се линија плеуре и клизање плућа повремено приказују 
у ритму респирација болесника. То је тачка преласка пнеумоторкаса у нормал-
но аерисани паренхим плућа.

клиничка Примена Прегледа торакса ПомоћУ УлтразвУка

У пракси педијатра и клиничког радиолога преглед торакса ултразвуком 
најчешће има за циљ диференцијалну дијагнозу различитих врста засенчења 
уочених на радиографији. На радиографији се инфилтрација паренхима, ате-
лектаза, плерурални излив или задебљање плеуре не испољавају увек својом 
типичном презентацијом. Ако постоји недоумица о правој природи лезије, 
ултразвук је брзо и неинвазивно решење. Свакако би требало да има пред-
ност у односу на компјутеризовану томографију која је резервисана само за 
пацијенте код којих се ни ултразвуком не може разрешити дилема (3). Чак 
и комбинација ових патолошких промена није тежак задатак при прегледу 
помоћу ултразвука.

Акутно настали унилатерални бол у тораксу праћен отежаним инспи-
ријум суспектан је на спонтани пнеумоторакс и представља индикацију за 
преглед ултразвуком. Код перкутаних интервентних процедура, као што су 
пласирање централног венског катетера у вену супклавију или унутрашњу 
југуларну вену, код биопсије плућа или торакоцентезе, када се као компли-
кација може очекивати пнеумоторакс, корисно је ултразвуком проверити 
стање плеуралног простора пре и после интервенције. Оваквим поступком 
се спречава закаснела дијагноза пнеумоторакса, а мере лечења се правовре-
мено спроводе. Код ендотрахеалне интубације се успешност пласирања ту-
буса проверава у пределу торакса присуством уобичајеног клизања плућа, 
обострано. Ако клизање плућа изостаје једнострано, интубација је ендо-
бронхијална и контралатерална. Ако клизање плућа изостаје обострано, ин-
тубација је езофагеална, што се може потврдити директним прегледом врата, 
при коме се тубус приказује у једњаку. 

У јединици интензивног лечења, код тешко оболелих са респираторном 
инсуфицијенцијом може се помоћу ултразвука покушати диференцијација ре-
спираторног дистрес синдрома, кардиогеног едема плућа и сличних стања.



362

Жељко Смољанић

закљУчак

Преглед торакса ултразвуком је неинвазиван, технички лако изводљив, 
вишеструко информативан метод за дијагностику обољења торакса као што 
су плеурални излив, пнеумоторакс, консолидација плућног паренхима разли-
чите етиологије, интерситицијумског синдрома (едем, фиброза), туморских и 
цистичних промена субплеуралне локализације. 
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