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ИЗВОД ИЗ РЕЦЕНЗИЈЕ

За XVII семинар Педијатријске школе Србије пријављена су 63 предавања 
која ће, као и свих ових година, бити објављена у Зборнику школе. Тематске 
области обухватају све педијатриске дисциплине, a шест радова су из области 
хирургије, оториноларингологије, социјалне педијатрије, психијатрије, дечје 
стоматологије и ултрасонографије.

Аутори седам радова су из суседних земаља (Хрватска, Македонија), а један 
је из Грчке. Стручни и научни ниво радова ових аутора у потпуности задовољава 
високе критеријуме Школе, тако да овај вид стручне сарадње треба наставити.

Један рад („Медицинска фотографија. Може ли бити проблем?“) припада свим 
клиничким гранама медицине и вероватно би га требало сврстати у поглавље 
,,Етички проблеми у медицини“. О проблемима везаним за фото гра фисање бо-
лесника до сада није расправљано у Школи, што аутор овог рада врло стручно 
чини, а истовремено нам даје јасна упутства како да не повредимо достојанство 
болесника које (и фотографијом) приказујемо у медицинским часописима.

Аутори три веома добро документована рада из области генетике све више 
нас уверавају у неограничене моћи науке и омогућавају нам „поглед у буду ћност“, 
a истовремено пружају реалну наду да ће се смањивати број обољења за која се 
сматра да су необјашњива и неизлечива. Посебно истичемо рад „Нутригеномика 
и нутригенетика“, не само због тога што је веома добро написан, већ и зато што 
аутор ради у мањем медицинском центру. То је само још један доказ да „наука 
није кула од слоноваче резервисана за привилеговане из клиника и института, 
већ широко истраживачко поље приступачно свим лекарима, укључујући и оне 
из редова примарне здравствене заштите“ (професор Вукан Чупић). 

Веома су значајни и радови из области психопатологије („Од зависности до 
независности кроз психологију адолесцената“ и „Електронски медији и насиље 
међу младима“) јер указују на озбиљне проблеме са којима се суочавају адоле-
сценти, а о њиховим размерама и погубним утицајима многи од нас до сада 
нису били свесни.

Седам радова посвећено је бактеријским и вирусним инфекцијама код деце. 
Ова област педијатрије увек је актуелна, а посебно је значајна када се знала чки 
расправља о перинаталним инфекцијама новорођене деце, стафилококној и грам-
негативној сепси, нозокомијалним инфекцијама и превенцији антимикробне 
резистенције у одељењима интензивне неге. Поред описа клиничке сиптоматоло-
гије, наведени су нови дијагностички поступци и, што је још важније, рационалан 
избор антимикробних лекова.



Нису мање значајни радови из области социјалне педијатрије („Могу-
ћности унапређења примене националних стандарда здравствене заштите 
прилагођених потребама мајке“, „Показатељи стања перинаталне заштите – 
резултати анкете“ и „Национални стандарди регионалног система збрињавања 
новорођенчади“) у којима се расправља, на основу поузданих показатеља, о 
стању здравствене заштите мајке и детета. Тај сегмент здравствене заштите, 
као и целокупна заштита здравља у нашој земљи, европски званичници и даље 
лоше оцењују. Међутим, национални стандарди за збрињавање новорођенча-
ди, које предлажу аутори, веома су прецизно дефинисани и реално оствариви 
у економским и другим околностима у којима се налази наша земља. Због тога 
треба очекивати да ће стриктна примена ових стандарда допринети знатном 
смањењу стопа морталитета и морбидитета новорођене деце у нашој земљи и 
приближити их стопама развијених европских држава. 

Већина радова из других педијатријских дисциплина (пулмологија, карди-
ологија, нефрологија, ендокринологија и др.) заслужује високу оцену, али, због 
ограниченог простора, о њима овај пут неће бити шире расправљано. У малом 
броју радова уочене су стручне недоследности, а на њих, да се не би поновиле, 
ауторима је указано писаним путем.

Овај пут у радовима је много мање језичких и словних грешака, непрегле-
дних табела, необјашњених скраћеница и неповезивања литературе са текстом, 
што указује да су аутори прихватили примедбе рецензената.

На крају, понављајући давно познату истину да добре књиге дуго живе, да 
истакнемо очекивање да ће и ова имати дуг век.

Београд, 11. мај 2014.

Др Боривој Марјановић, научни саветник
Др Невенка Рончевић, професор емеритус
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1.1. ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ПЕРИНАТАЛНЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У СРБИЈИ  
- РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ

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

Увод

Републичка стручна комисија за здравствену заштиту жена, деце и омладине и 
Радна група за перинаталну здравствену заштиту у своје приоритетне задатке увр-
стиле су и активности усмерене ка унапређењу система перинаталне здравствене 
заштите, с обзиром на вишегодишње одржавање високих стопа перинаталног и 
неонаталног морталитета које су нашој земљи и даље два до четири пута више 
од европског просека. Уз подршку канцеларије УНИЦЕФ-а и у сарадњи са члано-
вима Радне група за перинаталну здравствену заштиту, стручњаци Института за 
здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ израдили су анкет-
ни упитник који је електронским путем достављен руководиоцима свих породи-
лишта и других неонатолошких установа у Републици Србији. Осим сагледавања 
актуелног стања и расположивих ресурса, организације и резултата рада, циљеви 
анкете су предлагање конкретних мера Министарству здравља за унапређење рада 
породилишта и других здравствених установа које збрињавају здраву и болесну 
новорођечад (1). Основна идеја пројекта „Стандарди регионалног система неона-
талне здравствене заштите у Србији“ је од посебног значаја за смањење неонатал-
ног морталитета, као и за смањење смртности деце до пет година (2). 

Перинатални морталитет

Перинатални период почиње са навршеном 22. недељом трудноће (када је 
тежина фетуса 500 gr), а завршава се седмог дана после рођења. У том раздобљу 
се дешава више смрти неко у следећих 30 година људског живота (3, 4). 

Како термин перинатална здравствена заштита дефинише поступке и мере 
које се у здравственој заштити мајке и детета предузимају у перинаталном пери-
оду, циљ тих мера јесте смањење морбидитета и морталитета мајке у трудноћи, 
порођају и пуерперијуму, односно детета у раном неонаталном периоду живота. 

По дефиницији, перинатални морталитет је збирни показатељ ране неона-
талне смртности (смрт у првих 7 дана живота) и мртворођености као последице 
феталне и интрапарталне смрти (3,4). 
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Национални Миленијумски циљ из 2006. године био је да се стопа перинатал-
ног морталитета смањи испод 6,5/1000 рођења до 2015. године (5,6). У Србији је ова 
стопа 2011. године била 8.8/1000, што је 22.2% више од просека ЕУ (7.2/1000), док је 
2006. године та стопа била 9.1/1000, разлика је износила 54% (просек ЕУ – 5.9).

резУлтати анализе из анкете У Породилиштима

Србија је подељена на 5 статистичко-административних региона, са обла-
стима: Београдски, Војводина, Шумадија и Западна Србија, Јужна и Источна 
Србија, као и Косово и Метохија. У нашој анкети ови региони су подељени на 
субрегионе и посматрани у склопу специфичности перинаталне здравствене 
заштите, уз поштовање принципа гравитирања породилишта ка најближим 
референтним центрима у Београду, Нишу, Крагујевцу, Новом Саду и Ужицу. 
Подаци из анкете обрађени су статистички и приказани на стручним скупови-
ма у свим регионалним центрима.

Перинатални морталитет По регионима и окрУзима

Ради бољег праћења већег узорка и корекције одступања на годишњем ни-
воу, за потребе ове студије израчунати су просеци за интервал 2008-2012. годи-
на за све показатеље смртности за округе, регионе и целу територију Србије и 
надаље су коришћени просеци за петогодишњи период. 

Стопа перинаталне смртности је највиша у Јабланичком региону 13.3 и Пи-
ротском 12.3, што је 50%, односно 39% више од националног просека и чак 
104%, oдносно 90% веће стопе од Националног миленијумског циља (6.5/1000 
живорођених). Перинатални морталитет се само у Подунавском (6.82) и Бра-
ничевском (6.85) округу приближио Миленијумском циљу (графикон 1).

графикон 1. Просечна стопа перинаталне смртности у периоду од 2008-2012. у 
Републици Србији
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Највише стопе мртворођења су у Колубарском (8,99) и Севернобанатском 
(8,57) округу и више су од националног просека (5,25) за 71%, тј. 63%. У Србији 
је регистровано одступање од Миленијумског циља (3,5), осим у Браничевском 
округу, где је стопа мртворођења – 3,44 и Златиборском – 3,75 (Графикон 2).

графикон 2. Просечна стопа мртворођења у периоду од 2008-2012. у Републици 
Србији

Стопа раног неонаталном морталитета је највиша у Јабланичком округу 
(6,69) и виша је од националног просека (који износи 3,62) за 85%, а од Миле-
нијумског циља (који износи 3,0) је виша 123%. Стопа раног неонаталног морта-
литета нижа је од петогодишњег националног просека (3,62) и Миленијумског 
циља (3,0) у Јужнобачком, Севернобачком, Севернобанатском, Сремском, Мо-
равичком и Подунавском округу, а достигла је Миленијумски циљ у Средњеба-
натском и Западнобачком округу (графикон 3).

графикон 3. Просечна стопа ране неонаталне смртности у периоду од 2008-
2012. у Републици Србији
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достУПност и каПацитет Породилишта

Према анкети Службе за социјалну медицину и информатику Института за 
здравствену заштиту Србије „Др Вукан Чупић“, у Србији је 2012. године било 
59 породилишта (8 ванболничких) која обезбеђују оптималну доступност. Ан-
кетом су обухваћена 53 породилишта (1).

Број Порођаја По оБластима и регионима 

У Србији се у 21 или 39,6% породилишта обави мање од 500 порођаја/го-
дишње, што се може сматрати субоптималним бројем. Објективна околност, на 
коју треба скренути пажњу, јесте да су „мала“ породилишта већином лоцирана 
у рубним, руралним и углавном вишенационалним срединама (1). 

табела 1. Број и проценат породилишта према броју порођаја од 53 поро ди-
лишта у Србији

Број порођаја
Породилишта 

Број %

< 500 21 39.6

500 – 999 8 15.1

1000 – 1499 9 17.0

1500 – 1999 7 13.2

2000 – 2499 3 5.7

2500 – 2999 1 1.9

3000 -3499 1 1.9

3500 – 6000 - -

> 6000 3 5.7

На другој страни, у Србији у велика породилишта (са више од 2000 порођаја 
годишње, према стандардима ЕУ), спада 8 породилишта од којих се у 3 обави 
близу 20.000, или скоро 1/3 од укупног годишњег броја порођаја. С обзиром да 
се у тим установама по правилу збрињавају и трудноће високог ризика, теш-
ко је оспорити аргументе да услед преоптерећености особља и простора, може 
доћи до одређеног занемаривања некомпликованих трудноћа, или неоправда-
не примене индукције, као и оперативног довршења нормалних порођаја, који 
је у драматичном порасту и у ЕУ и у Србији (7- 9). 

Према Анкети, у 2012. години, у Београду је било 20.014 порођаја, од чега 
68% (13.581 порођај) у 2 породилишта: ГАК КЦ Србије и ГАК „Народни фронт“. 
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У Шумадијском региону, који је обухватио породилишта у Крагујевцу, Јагоди-
ни, Аранђеловцу, Параћину, Ћуприји, Чачку, Горњем Милановцу, Краљеву и 
Новом Пазару, од укупно 9.356 порођаја, више од 45% се обави у КЦ Крагујевцу 
и ОБ Новом Пазару. У региону Источне Србије, који је обухватио породилишта 
у Зајечару, Бору, Неготину, Књажевцу, Мајданпеку и Кладову, око 60% порођаја 
се обави у ОБ Зајечар и Бор. Регион Јужне Србије је обухватио породилишта 
КЦ Ниш, Врање, Лесковац, Алексинац, Крушевац, Пирот, Сурдулица и Про-
купље и у 2012. години је имао 10078 порођаја, од чега 3115 порођаја (30%) 
само у КЦ Ниш. У региону Централне Србије укупно је било 6502 порођаја, од 
чега у пет породилишта у Пожаревцу, Смедереву, Шапцу, Лозници и Ваљеву је 
било преко 1000 порођаја. У породилишту у Смедеревској Паланци је било 517 
порођаја, а у Петровцу где је обављено само 153 порођаја. У Златиборском ок-
ругу је обављено укупно 2446 порођаја, од чега је 66% порођаја обављено у ЗЦ 
Ужице - 1612, док су остали порођаји обављени у породилиштима Пријепоље, 
Прибој и ванболничким породилиштима Сјеница и Љубовија. 

У Војводини је према званичној статистици рођено 16.664 деце, према 
месту становања мајке број порођаја био 18043. Око 76% порођаја је обављено 
у 5 великих породилишта и то највише у Новом Саду - 6543 или 39,3%, а следе 
породилишта ОБ Панчево (1715), Сремска Митровица (1542), Зрењанин (1453) 
и ОБ Суботица (1401). 

оПеративно довршење Порођаја

царски рез

Проблем је све већи, јер се свакој другој породиљи врши царски рез и у 
мањим или средњим породилиштима, најчешће без валидних индикација. У 
Србији се обави 19.078 царских резова, што чини 29% од укупног броја по-
рођаја. Највише их се обави (око 33%) у ГАК Србије (34,4% од укупног броја по-
рођаја), ГАК „Народни Фронт“(27,7%) и КЦ Војводине. У Шумадијском реги-
ону, у односу на укупан број порођаја, више од половине је обављено царским 
резом у породилиштима ОБ Параћин и Ћуприја, затим у Чачку. У региону Ис-
точне Србије око 60% царских резова се обави у ОБ Зајечар и Бор. Око 30% 
порођаја се обави путем царског реза и у већини породилишта Јужне Србије. У 
региону Централне Србије највише порођаја обављених царским резом је било 
у Петровцу где је од 153 порођаја 46,4% обављено црским резом. У Златибор-
ском округу у ЗЦ Ужице је обављено 625 царских резова 38,8%. 

У Војводини је највише порођаја царским резом обављено у породилишту 
ОБ Сремска Митровица – 40% и ОБ Сента – 37,6% порођаја тог породилишта. 
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вакум и форцепс

У Србији се вакуум екстракцијом родило у 2012. години 869 деце (1,3%), 
и то највише у КЦ Ниш (235 порођаја вакумом) и ГАК Народни Фронт (109). 
Форцепс, као метод, је у 2012. години коришћен у око 100 порођаја у Србији 
или 0,15%, од чега 49 пута само у ОБ Панчево (1). 

превремена рођења

Укупно је превремено рођено 3789 деце, од чега највише у породилишту ГАК 
КЦ Србије 711 (10,5% од броја порођаја обављених у том породилишту), следе 
КЦ Крагујевац (11,6%), Смедеревска Паланка (15,5%) и Суботица (10,1%). 

табела 2. Број порођаја по регионима у Републици Србији према начину, вре-
ме ну настанка и високоризичним трудноћама у 2012. години

Регион/област/округ
Број 
порођ. 

Царски рез 
Високориз. 

трудноће
Превремени 

порођаји

n % n % n % 

Београдски 20014 5409 27,0 6262 31,3 1308 6,5

Шумадијски 9356 2678 28,6 2178 23,3 521 5,6

Источна Србија 1480 571 38,6 55 3,7 30 2,0

Јужна Србија 10078 2830 28,1 2548 25,3 489 4,9

Централна Србија 6502 1905 29,3 383 5,9 367 5,6

Златиборски округ 2446 807 33,0 20 0,8 74 3,0

Војводина 16664 4878 29,3 3557 21,3 1000 6,0

УКУПНО СРБИЈА 66540 19078 28,7 15003 22,5 3789 5,7

Резултати анкете из породилишта указују на податак да се 2012. године нај-
више царских резова обавило у Источној Србији (38.6% од броја порођаја у 
Источној Србији), док је у београдским породилиштима било највише висо-
коризичних трудноћа - 31.3% и превремених рођења - 6.5%, од укупног броја 
порођаја у породилиштима Београдског региона. 

Заступљеност деце са веома малом ТМ (испод 1.500 gr) је 2,2% у укупном 
броју живорођене (1.469 деце) према званичној статистици за 2012. годину (7), 
а са екстремно малом (испод 1.000 gr) било је 1083, што чини преко 73% деце 
са веома малом ТМ. Заступљеност исте категорије, према резултатима анкете, 
износи: 609 деце са веома малом ТМ (испод 1.500 gr), тј. 0,90% од укупно живо-
рођене деце у 2012. години (1).
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достУПност неонаталне интензивне тераПије и неге

Развој неонаталне интензивне неге и терапије значајно доприноси редук-
цији перинаталног и неонаталног морталитета, пре свега смањењем смрт-
ности деце рођене пре 32. недеље гестације (9). За ову, доминантну категорију у 
структури морталитета новорођене деце и у нашој средини, у извештају Еуро-
Перистат пројекта се наводи да „приступ интензивној нези и терапији одређује 
преживљавање и квалитет живота деце рођене знатно пре термина“, као и да 
„постојање одељења неонаталне интензивне неге и терапије у простору поро-
дилишта смањује ризик морталитета и морбидитета захваљујући отклањању 
потребе транспорта болесне новорођенчади“ (8). Сваку ризичну трудноћу, 
нарочито ако се очекује превремени порођај, треба збринути у породилишту 
са свим могућностима неонаталне интензивне терапије. (10). 

На основу података из анкете о броју високоризичних трудноћа, закључује-
мо да је тај просек за Србију 22,5% или 15.003 од укупног броја обављених по-
рођаја, од чега највећи број (6262) високориозичних трудноћа или преко 42% 
збрињавају београдска породилишта. Недостајући податак за број високоризич-
них трудноћа за ГАК КЦ Србије би свакако реалније приказао да је више од по-
ловине трудница са високоризичним трудноћама порођено у Београду. Породи-
лишта у Војводини учествују са 24% у укупном броју високоризичних трудноћа, 
од чега само Нови Сад са 13%. Јужна и Источна Србија имају удео од 19%, а само 
КЦ Ниш учествује са 8,5%. Шумадија и Западна Србија учествују са око 16%, а од 
тога КЦ Крагујевац збрињава 6,3% високоризичних трудноћа (1). 

Према подацима из терцијарних перинаталних центара у Србији, од уку-
пно 744 рођених пре 32. недеље гестације у 2012. години, у породилиштима на-
мењеним високоризичним трудноћама родило се 491 (66,7%) деце из те катего-
рије тј. роди се 54% деце <37. недеље, односно 73% деце <1.500 gr ТМ. Међутим, 
у породилиштима са могућношћу интензивне терапије (првенствено примена 
свих метода конвенционалне артифицијелне потпоре дисања без ограничења 
трајања) од укупног броја (736) родило се 179 или 24,3% деце.

Чињеница је да преживљавање ове деце зависи од доступности неонаталне 
интензивне неге, пре свега у породилиштима. У Београду, одељење интензивне 
неге има ГАК КЦ Србије, а одељење интензивне неге новорођенчади у ГАК На-
родни фронт отпочело је са радом крајем 2013. године.

Потпуно збрињавање у породилишту у коме су рођени обезбеђено је за 
само 30-40% новорођенчади у Србији. Транспорт ин утеро мора да покрије бар 
80% превремених порођаја. Наши лоши резултати могу се објаснити и чењени-
цом да се у Србији у породилиштима терцијарног нивоа роди само 30% деце 
са ТМ мањом од 1.500 gr, за разлику од Словеније и Чешке, где се роди 88%, 
односно 80% ове новорођенчади (10). 
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организација трансПорта Болесне новорођенчади

И у срединама са највишим стандардима здравствене заштите, сложени и 
скупи поступци лечења новорођене деце могу се обезбедити у ограниченом 
броју установа услед чега је транспорт интегрални део збрињавања болесног 
новорођенчета. Као оптималан начин транспорта прихваћен је модел „ка себи“ 
када пријемна установа сопственим возилом и медицинским тимом обавља 
транспорт болесног новорођенчета из матичног породилишта (11-13), с тим 
да је оптимални капацитет „хоспиталног“ система 200, а горња граница 300 
транспорта годишње (14). 

У Србији неонатални транспорт је по наведним принципима и контину-
ирано („24 сата седам дана у недељи“) организован на територији покрајине 
Војводине (транспорт обавља Институт за здравствену заштиту деце и омла-
дине Војводине, Нови Сад), као и у деловима централне Србије које гравити-
рају Клиничком центру у Крагујевцу (Одељење неонаталне интензивне неге 
Педијатријске клинике). Веза породилишта која гравитирају Крагујевцу као 
регионалном центру са неонаталном интензивном негом је добра, али су кад-
ровски потенцијали исцрпљени и транспортна возила стара. Најнеповољнији 
резултати Колубарског региона могу се делом објаснити удаљеношћу Лознице 
и Ваљева од терцијарних ценатра у Београду (1). 

У Београду транспорт „ка себи“ једино обавља Институт за неонатологију, 
који нема довољно кадровских потенцијала да обезбеди транспорт за целу Ср-
бију. Максималан број транспорта годишње је 150-200. Болесну новорођенчад 
са територије Београда у остале установе транспортује служба хитне медицин-
ске помоћи, док се из других градова неонатални транспорт обавља полазна ус-
танова. За сада истоветан приступ постоји и на гравитационом подручју Дечје 
интерне клинике у Нишу (1). 

За Источну Србију, која има своје географске и демографске специфичнос-
ти, због удаљености од терцијарних центара (Ниша и Београда), и дугог транс-
порта „од себе“, „транспорт ин утеро“ је од посебне важности и можда треба 
увести ваздушни начин транспорта угрожене новорођенчади (1).

 Закључак је да у транспорту новорођенчади мора доминирати транспорт 
„ин утеро“ да транспорт „ка себи“ мора бити на највишем могућем нивоу. 

У пракси бројних земаља значајно место има и тзв. реверзни транспорт 
када се новорођенче у фази опоравка преводи у локалну здравствену устано-
ву ради довршења лечења. Предности оваквог приступа су: растерећење тер-
цијарних центара, омогућавање непосредног контакта мајке и других чланова 
породице са новорођенчетом, као и повећање мотивације здравственог особља 
за подизање стандарда лечења и неге (11, 14, 15).
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кадар

Према анкети, у породилиштима ради 689 лекара гинеколога, 282 лекара 
педијатара, од чега је 71 неонатолога. 

Постоји кадровска неуједначеност у породилиштима по окрузима и реги-
онима, са укупно већим бројем гинеколога у односу на педијатре (а посебно 
неонатологе). Организација дежурства и приправности је неуједначена и раз-
нолика, нарочито у педијатријској заштити. Због недостатка кадрова и мањег 
броја новорођене деце, у неким породилиштима дежурају не само лекари са 
педијатријских одељења већ и из домова здравља (примери породилишта ОБ 
Кладово, Мајданпек и Горњи Милановац), а у другима не дежурају само ле-
кари из породилишта, већ и са дечијих одељења (пример је ДЗ Панчево, ДЗ 
Суботица, ОБ Бор и ОБ Врбас). У Источној Србији, у оба округа (Борском и 
Зајечарском), са 5 породилишта у општим болницама, нема ниједног дежурног 
гинеколога током викенда, већ су гинеколози приправни, што је свакако су-
боптимални чинилац . 

Проблеми који су и даље присутни у породилиштима су: дехуманизација 
односа особља и трудница/породиља, отежано збрињавање болесне новорође-
не деце, као и могући ризици везани за смештајна ограничења, што се посебно 
односи на неиспуњавање основних права мајке и права детета и Националних 
стандарда здравствене заштите прилагођених потребама мајке и детета.

закљУчак

Предлози мера за смањење перинаталне и неонаталне смртности, као и 
мртворођења јесу: боља и свеобухватна антенатална заштита и укључивање 
вулнерабилних група у систем здравствене заштите њиховим праћењем и пре-
вентивним интервенцијама, уз примену иновираног националног програма,тј. 
Уредбе о Националном програму здравствене заштите деце и омладине, као и 
иновираног Стручно-методолошког упутства и Водича за основно и специја-
лизовано збрињавање новорођенчади (4). 

Спашавање живота новорођених и обезбеђење услова за њихово квалитет-
но преживљавање је и даље најважнијији задатак система перинаталне зашти-
те. Потребно је уједначавање и стандардизовање услуга и унапређење квалите-
та на свим нивоима, на свим територијама. Увођење националних стандарда у 
неонаталну здравствену заштиту и рефералног система (систем упућивања на 
виши ниво здравствене заштите), уз дефинисање јасних индикација за упући-
вање на виши ниво здравствене заштите, омогућиће одговарајућу доступност 
и боље коришћење свих ресурса. 
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1.2. НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРДИ РЕГИОНАЛНОГ 
СИСТЕМА ЗБРИЊАВАЊА НОВОРОЂЕНЧАДИ

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

Половином 70-тих година прошлог века Америчка академија за педијатрију 
је публиковала стандарде за регионалну организацију здравствене заштите но-
ворођене деце (1). Тим документом предвиђен је систем прогресивног збриња-
вања са повећањем сложености - од поступака намењених здравој деци рођеној 
у термину (први ниво), до интензивно лечења новорођене деце (трећи ниво). 
Само неколико година касније, Радна група за перинаталну здравствену заш-
титу предлаже примену сличног „тростепеног“ концепта регионализације и у 
Србији са формирањем перинаталних центара у Београду, Новом Саду, Нишу 
и Крагујевцу (2). Тај модел није реализован у фомалном смислу пре свега због 
познатих околности у нашој земљи. Осим тога, из бројних других разлога не 
само код нас су се испољиле тенденције „дерегионализације“ (3). 

У новије време регионални систем организовања збрињавања новорође-
не деце доживљава реафирмацију доприносећи значајном снижењу перина-
талног и неонаталног морталитета у низу земаља (4,5). Имајући у виду таква 
искуства, у скорашњим анализама узрока одржавања високе стопе смртности 
новорођене деце у Србији, изнели смо претпоставку да се главни субоптимал-
ни чиниоци нашег система могу отклонити применом савремених принципа 
регионализације неонаталне здравствене заштите (2). Сходно томе, уз подрш-
ку Министарства здравља и канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији, Институт за 
здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ је од септем-
бра 2013. до марта 2014. године реализовао пројекат „Стандарди регионалног 
система неонаталне здравствене заштите у Србији“. Радни предлог сачињен је 
коришћењем искустава средина са завидним достигнућима у свим доменима 
здравствене заштите (6,7,8). Предлог је потом усаглашен на регионалним са-
станцима са руководиоцима свих установа које збрињавају новорођену децу у 
нашој земљи. У основи, модел са три нивоа прогресивног збрињавања из 1981. 
године прилагођен је новим дијагностичким и терапијским могућностима. У 
обзир су узети подаци добијени током реализације пројекта према којима се 
од укупно 59 породилишта у 20 или 34% (7 ванболничких породилишта) обави 
мање од 500 порођаја годишње, да је годишњи број порођаја између 500 и 1000 
у 14 (23%) породилишта, што значи да се близу 60% тих установа може сврста-
ти у порoдилишта са малим бројем порођаја (6). Даље, од 1000-1500 порођаја 
обави се у 10 (17%), од 1500-2000 у 7 (12%) , а од 2-3000 и више од тог броја у по 
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4 (7%) наших породилишта. На основу тога, а у складу са опште прихваћеним 
принципима (1,2,4,5,6), предлог стандарда је заснован на броју годишњих по-
рођаја и усклађен је са постојећим системом примарне, секундарне и терцијар-
не здравствене заштите у нашој земљи (Табела 1). 

табела 1. Нивои збрињавања новорођене деце

Ниво Обим збрињавања

Примарни (1) Основно (ванболничко породилиште)

Секундарни (2)

„А“

Специјализовано„В“

„С – С+“

Терцијарни (3) 

„А“

Мултидисциплинарно „В“

„С“

Примарни ниво 

Стандардима за примарни ниво у ванболничким породилиштима обез-
беђује се основно збрињавање здраве, физиолошки стабилне деце рођене после 
навршене 37. гестацијске недеље са ТМ ≥ 2500 gr (према „Водичу за основно и 
специјализовано збрињавање новорођенчета“) (9).

Сваком порођају присуствује особа обучена за основну кардиопулмоналну 
реанимацију новорођенчета (вентилација маском и балоном; спољашња ма-
сажа срца). Најмање један преглед током боравка, као и преглед на отпусту 
су задужења педијатра из одговарајућег дома здравља. Континурани надзор 
се обезбеђује 24-часовним сменским радом најмање једне сестре или бабице. 
Обавезно је узимање узорака за уобичајени неонатални скрининг, а лаборато-
ријска дијагностика може подразумевати преглед крвне слике и мерење кон-
центрације билирубина у серуму.

Поред опреме за негу здраве новорођене деце, обезбеђују се и балон са 
маскама одговарајућих величина, реанимациони сто, извор кисеоника, мони-
тор фреквенције пулса и сатурације хемоглобина кисеоником (пулсна окси-
метрија). Пожељно је да удаљена и/или породилишта са лошом саобраћајном 
инфраструктуром располажу транспортним инкубатором. 

Стандарди здравствене заштите прилагођени потребама мајке и дете-
та (принципи „baby friendly“; „baby friendly+“; „mother friendly“) примењују се од 
примарног до свих виших нивоа збрињавања
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секУндарни ниво 

На секундарном нивоу се у циљу одговарајућег специјализованог збриња-
вања предвиђају три врсте стандарда : 2А, 2В и 2С-С* .

Стандарди 2а

Предвиђени су за болничка породилишта са мање од 350 порођаја годишње 
и обезбеђују збрињавање деце рођене после навршене 35. гестацијске недеље са 
ТМ ≥ 2.000 gr. 

Поред поступака предвиђених за примарни ниво, додају се лабораторијска 
дијагностика (комплетна крвна слика; билирубин у серуму; Coomb тест) и ле-
чење хипербилирубинемије фототерапијом. 

Континурани надзор је обавеза педијатара са одговарајућег дечјег одељења 
(могућност да један педијатар стално ради у породилишту), као и екипе сестара 
у породилишту (најмање 1 сестра на 6-8 новорођене деце у дневним сменама; 1 
медицинска сестра ноћу без обзира на број деце). 

Опрема предвиђена стандардима примарног нивоа допуњује се лампама за фо-
тотерапију, инкубаторима за стандардну негу и за транспорт новорођене деце. 

Стандарди 2в

Предвиђени су за болничка породилишта са 350-1.000 порођаја годишње и при-
лагођена су деци рођеној после навршене 34. гестацијске недеље са ТМ ≥ 1.800 gr. 

Додатак на претходне нивое: енодтрахелна интубација код реанимације, 
иницијална дијагностика и започињање интаравенске терапије претпоставље-
не сепсе, корекција пролазне хипогликемије, исхрана сондом (подразумевају се 
одговарајућа лабораторијска дијагностика и опрема). 

Континурани надзор обавља педијатар са одговарајућег дечјег одељења, а по-
жељно је да један педијатар стално ради у породилишту. Екипа сестара у породи-
лишту ради сменски, тако да најмање једна сестра збрињава 6 новорођене деце у 
дневним сменама, а 1-2 медицинске сестре ноћу (зависно од броја деце). 

Дечје одељење такође располаже опремом (инкубатор, „пулсна оксиоме-
трија“, лампе за фототерапију) за прихват деце у опоравку после лечења у уста-
новама вишег нивоа збрињавања.

Стандарди 2С

Предвиђени су за болничка породилишта са 1.000-1.750 gr порођаја годишње и 
обезбеђују негу, дијагностику и лечење деце рођене после навршене 32. гестацијске 
недеље са ТМ ≥ 1.500 gr уколико не захтевају артифицијелну потпору дисања. 
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У кардиопулмоналној реанимацији примењују се и медикаменти преко умби-
ликалне вене, дијагностички и терапијски поступци се допуњују гасним анализама, 
коагулационим скринингом, континуираном оксигенотерапијом, ексангвинотранс-
фузијом (уколико постоји могућност припреме одговарајуће крви). Ултразвучна и 
рендген дијагностика су доступне у кругу болнице континуирано- 24h / 7 дана у 
недељи (уколико нема одговарајућег-безбедног интрахоспиталног транспорта ал-
тернатива је Ртг дијагностика у простору самог породилишта). У припреми транс-
порта деце рођене < 32. гестацијеке недеље долази у обзир примена сурфактанта.

Опрема се допуњује уређајем за асистирану мануелну вентилацију („Neo-
puff), централним извором кисеоника, мониторима срчаног рада и неинвази-
вног мерења артеријског притиска).

Предвиђа се стална екипа педијатара (3-4) у породилишту у радно време и 
њихова приправност ван радног времена, уз дежурство педијатра са одељења 
педијатрије. Обавезно је владање свим поступцима реанимације (асистирана 
вентилација, ендотрахелана интубација, катетеризација умбиликалне вене). По-
жељно да један педијатар има ужу специјализацију неонатологије. Екипа сестара 
у породилишту ради тако да најмање једна сестра збрињава 2-3 новорођене деце 
у дневним сменама, а најмање две медицинске сестре раде у ноћној смени. 

Стандарди 2С+ 

Намењени су породилиштима у којима се обави више од 1750 порођаја го-
дишње (укључују се и порођаји у породилиштима гравитационог подручја).

Суштинска разлика у односу на претходне стандарде односи се на обез-
беђење свих услова за временски ограничену (12-24h) примену артефицијелне 
потпоре дисања (CPAP; IPPV). 

На опрему предвиђену за ниво 2-С додаје се: уређај за примену континуира-
ног позитивног притиска на крају експиријума (CPAP), респиратор за новорође-
ну децу-конвенционална механичка вентилација, мобилни РТГ апарат, уређаји 
за дренажу плеуралног простора. Анализатор крвних гасова, гликемије, електро-
лита серума, концентрације хемоглобина је стално доступан у одељењу. 

терцијарни ниво 

Стандарди за највиши ниво збрињавања имају за циљ стварање свих усло-
ва за мултидицпилинарну дијагностику и терапију, укључујући и интензивно 
лечење новорођене деце без обзира на гестацију и ТМ. У зависности од пред-
виђене методе артефицијелне потпоре дисања, као и организације мултидис-
циплинарног рада, терцијарни ниво има стандарде 3-А и 3-В. 

Стандарди 3-А се односе на породилишта гинеколошко-акушерских устано-
ва намењених збрињавању високо ризичних трудноћа. Поред конвенционалне 
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механичке вентилације (IPPV) у неограниченом трајању, предвиђају се сви ус-
лови (простор, опрема) за терапију перзистентне плућне хипертензије инхала-
цијом азот моноксида, неуроинтензивна терапија применом контролисане хи-
потермије, као и тотална парентерална исхрана без ограничења трајања. 

Екипа педијатара (најмање 18) омогућава оптималну организацију у поро-
дилишту у радно време, као и дежурство два лекара ван радног времена (један 
само за јединицу неонаталне интензивне терапије). Пожељно да најмање два 
педијатра имају ужу специјализацију неонатологије. Екипа медицинских сеста-
ра у континуираном сменском раду 24 h омогућава да је једна сестра задужена 
за 1-2 новорођене деце која захтевају интензивну терапију (у посебним слу-
чајевима долази у обзир и реверзни однос 2 сестре/1 болесник).

Мулдисциплинарност се обезбеђује у близини породилишта (у оквиру пе-
ринаталног центра) тако да су неонатална хирургија, кардиолошке и радио-
лошке консултације доступне континуирано – 24h свих дана у седмици, а кон-
султације ужих педијатријских дисциплина унутар 24h. 

Стандарди 3-В и 3-С имају за циљ да се (по правилу) у институтима и уни-
верзитетским педијатријским установама обезбеди потпуно интензивно ле-
чење (укључује неконвенционалну респираторну потпору) и комплетна мул-
тидисциплинарна дијагностика (једина разлика је да стандарди 3-С подразуме-
вају неонаталну кардиохирургију у оквиру установе).
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1.3. МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПРИМЕНЕ 
НАЦИОНАЛНИХ СТАНДАРДА ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ ПРИЛАГОЂЕНИХ ПОТРЕБАМА 
МАЈКЕ И ДЕТЕТА

јелена Зајегановић-јаковљевић, драгана лозановић, борисав јанковић
УНИЦЕФ, Београдска канцеларија
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије  
„Др Вукан Чупић“, Београд

Увод

Национални стандарди здравствене заштите прилагођени потребама мајке 
и детета (у даљем тексту Стандарди) израђени су као одговор на налазе екстерне 
евалуације иницијативе Светске здравствене организације и УНИЦЕФ-а „Бол-
ница - пријатељ беба“ (The Вaby-freindly hospital initiative) у Републици Србији 
и подршку остварењу циљева Националног програма за здравствену заштиту 
жена, деце и омладине, усвојеног 2009. године (1-3). Републичка стручна ко-
мисија за здравствену заштиту жена, деце и омладине Министарства здравља 
Републике Србије (РСК) 2012. године усвојила је Стандарде и тиме потврдила 
опредељење Министарства здравља и релевантне струке да се унапреди систем 
здравствене заштите са циљем да се сваком новорођенчету омогући најбољи 
могући почетак живота. На тај начин се ствара окружење које пружа свеобух-
ватну подршку трудницама, подржава дојење, продиље и мајке и уводи стан-
дарде за услуге и тиме омогућава унапређење квалитета здравствене заштите. 

Стандарди се у великој мери ослањају на препоруке о „Десет корака до ус-
пешног дојења“ и Иницијативe „Болница - пријатељ беба“ (4), која је покренута 
1991. године, ревидирана 2009, а у Србији започела са применом већ 1994. годи-
не (у тадашњој СР Југоставији). Од 1994. године до данас, упркос јасно дефини-
саним стратешким и законским документима који су подржавали спровођење 
препорука глобалне Иницијативе СЗО и УНИЦЕФ-а, екстерна евалуација је 
указала да је од 2003. године, када је смањен ниво подршке (првенствено од 
стране УНИЦЕФ-а), опао квалитет њихове примене. Зато је приоритетно да се 
са иницијативом поново започне, уградивши је у постојеће механизме система 
здравствене заштите (стандарде организације, кадровску структуру, контину-
ирану едукацију, прађење и надзор итд.) и ослањајући се на постојеће изграђе-
не ресурсе и иновиране смернице глобалне Иницијативе СЗО и УНИЦЕФ-а. 

Обухвативши и ревидиране препоруке Инцијативе, Стандарди укључују и 
стандарде прилагођене потребама мајки (mother-friendly) као што су: посту-
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пци олакшавања порођаја који помажу бебама и породиљама да спремније до-
чекају контакт „кожа на кожу“ и брзо успостављање дојења, усмеравање пажње 
на примену кодекса забране рекламирања замене за мајчино млеко, као и на 
потребе новорођенчати која не сисају и мајки које не доје, као и на унапређење 
веза са услугама које се пружају на нивоу заједнице. Поред тога Стандарди 
посебно истичу значај њихове примене за сву децу тј. и децу са препознатим 
здравственим ризиком, тј. болесну новорођенчад када се Стандарди остварују 
кроз услове који су прилагођени здравственом стању детета и мајке. 

табела 1. Национални стандарди здравствене заштите прилагођене потребама 
мајке и детета представљени су кроз 11 појединачних стандарда:

Стандард 1 Право труднице и њене породице на потпуну информисаност о значају и пред-
ностима дојења и заједничког боравка уз новорођенче

Стандард 2 Право породиље на приватност и право на присуство блиских особа на порођају

Стандард 3 Током порођаја свим породиљама се пружа подршка у вези са дојењем и 
заједничким боравком са новорођенчетом

Стандард 4 Сви порођаји се обављају према актуелним националним водичима

Стандард 5 Свим породиљама је омогућен блиски контакт са новорођенчетом у 
порођајној сали, контакт „кожа на кожу“ и први подој

Стандард 6 Код сваког новорођенчета се у складу са степеном виталности по рођењу 
примењују све мере и процедуре поштујући националне водиче

Стандард 7 Све мајке, укључујући и порођене царским резом, имају право да буду 
смештене у истој соби са својом новорођеном децом

Стандард 8 Сва новорођена деце имају право на природну исхрану мајчиним млеком 
укључујући и болесну новорођенчад

Стандард 9 Свим мајкама је омогућено да имају посете у предвиђено време и на 
одговарајући начин (простор за посете) у породилишту или установама за 
лечење болесне деце

Стандард 10 Поштује се кодекс забране замене за мајчино млеко у свим здравственим 
установама

Стандард 11 Свака мајка по изласку из породилишта је добила подршку да настави 
искључиво дојење до 6 месеци

оБразложење истраживачког задатка

Србија је остварила значајан напредак у смањењу стопе смртности деце и 
очекује се да ће достићи Миленијумски циљ развоја да преполови тај број до 
2015. године. Стопа смртности се константно смањује и код деце млађе од 5 го-
дина и код одојчади у неонаталном и постнаталном периоду. Међутим, напредак 
је спорији када је у питању смањење стопе перинаталне смртности и постоје зна-
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чајне разлике између региона и округа: стопа перинаталне смртности у окрузима 
Пирот, Јабланица и Топлица је до шест пута већа него у Срему, Морави и Бра-
ничеву, а та стопа је још виша код припадника маргинализованих и осетљивих 
група, а посебно у ромским породицама. 

Кроз дискусије са здравственим радницима из округа и општина широм Ср-
бије, утврђено је да се многи разлози ових разлика могу наћи у организацији и 
координацији локалних здравствених услуга. Ресурси се не додељују на основу 
стварних потреба, док се релевантне здравствене стратегије не примењују адек-
ватно због недостатка конкретних планова акције, механизама одговорности и 
политичке воље. У циљу прецизнијег утврђивања стања перинаталног морталите-
та, рада и капацитета здравствених установа (породилишта и установа са неона-
талном интензивном терапијом и негом) Радна група за перинаталну здравствену 
заштиту РСК за здравствену заштиту жена, деце и омладине, под координацијом 
Института за здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан Чупић“ и уз подрш-
ку УНИЦЕФ-а, спровела је анкету у свим породилиштима и установама са неона-
талном интензивном терапијом и негом која је између осталог, као важан сегмент 
подршке смањењу перинаталне смртности, истражила и примену наведених На-
ционалних стандарда у овим установама. Испитани су следећи стандарди:

омогућено присуство оца на порођају – стандард 2•	
могућност заједничког смештаја мајке и здравог новорођенчета – стандард 7•	
примена праксе „кожа на кожу“ одмах по рођењу детета - стандард 5 (је-•	
дан од критеријума)
време омогућавања првог подоја – стандард 5 (један од критеријума)•	
дохрана млечном формулом – стандард 8 (један од критеријума)•	
могућност заједничког смештаја мајке и болесног новорођенчета – стан-•	
дард 8 (један од критеријума)
могућност посете болесном новорођенчету – стандард 9 (један од крите-•	
ријума)

резУлтати и дискУсија

Испуњеност изабраних Националних стандарда здравствене заштите прилаго-
ђених потребама мајке и детета испитивано је у следећим здравственим установама:

у Јужној Србији и породилиштима која упућују на виши ниво заштите •	
витално угрожену децу у клинички центар Ниш: Ниш, Лесковац, Врање, 
Пирот, Алексинац, Прокупље, Крушевац;
у породилиштима у Источној Србији: Мајданпек, Бор, Неготин, Зајечар, •	
Кладово, Књажевац, који новорођенчад упућују у Београд;
у Златиборском округу у породилиштима општих болница Ужице, Прије-•	
поље и Прибој и ванболничким породилиштима у Сјеници и Љубовији, 
који упућују новорођенчад у Београд или решавају у Ужицу;
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у Централној Србији у породилиштима општих болница Пожаревац, •	
Петровац на Млави, Смедерево, Смедеревска Паланка, Шабац, Лозница, 
Ваљево као и Крагујевац, Јагодина, Аранђеловац, Параћин, Ћуприја, Ча-
чак, Горњи Милановац, Краљево и Нови Пазар, који упућују у најближи 
центар у Крагујевац и мањим делом у Београд;
у Београду ГАК „Народни фронт”, КБЦ Земун, ИГА КЦ Србије, КБЦ Звез-•	
дара, КБЦ „Дедиње”, ванболничком породилишту ДЗ Лазаревац и устано-
вама са неонатолошком интензивном терапијом и негом - Универзитетска 
дечја клиника, Институт за здравствену заштиту мајке и детета, Институт 
за неонатологију, где су испитивани само релевантни стандарди (7,8,9);
у Војводини у породилиштима општих болница Нови Сад, Кикинда, Вршац, •	
Сомбор, Врбас, Зрењанин, Панчево, Суботица, Сремска Митровица, Сента, и 
ванболничким породилиштима Бачка Топола и Рума, који упућују најчешће 
у Нови Сад или Београд или у оба реферална центра, зависно од раздаљине 
градова или од транспортних могућности, односно зрелости новорођенчета.

табела 2. Питања у анкети која се односе на примену изабраних стандарда

5. Реализација програма „baby friendly“ и „baby friendly +“ (заокружите одговор)

5.1. Могућност присуства оца порођају
        А. Да
        Б. Не

5.2. Први подој
         А. Одмах по рођењу
         Б. По одмору мајке 

5.3. Дохрана млечном формулом 
         А. У случају медицинских контраиндикација 
         Б. Уколико мајка нема довољно млека

5.4. Могућност заједничког смештаја мајке и здравог новорођенчета
         А. Да
         Б. Само на захтев мајке
         В. Не постоји

5.5. Могућност смештаја мајке болесног новорођенчета (заокружите) 
         А. За сву децу
         Б. За ограничен број деце
         В. Не постоји

5.6. Могућност посете болесном новорођенчету
         А. Само родитељи
         Б. Браћа / сестре
         В. Други рођаци
         Г. Једном дневно
         Д. Више пута дневно у одређено време
         Ђ. Неограничено
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Према одговорима прикупљеним у анкети испуњење изабраних стандарда је 
непотпуно у скоро свим здравственим установама. Установе које имају скоро све 
испуњене изабране стандарде су породилишта Панчево, Суботица, Ужице, Кња-
жевац, Врбас, Бор, Звездара, Сента, Пожаревац и Крушевац, док остала породи-
лишта и здравствене установе имају много више пропуста у имплементацији. 

Подаци анкете указују да још увек постоје дилеме око омогућавања правовре-
меног првог подоја. Док се контакт „кожа на кожу“, према изјавама установа, при-
мењује, он није увек повезан и са првим подојем у порођајној сали нити неколико 
сати по порођају, иако је научно доказано да су брзина успостављања лактације, 
рефлекс сисања и квалитет дојења директно повезани са започињањем дојења 
унутар првог сата после рођења. Контакт „кожа на кожу“ пружа мајци и детету, 
поред тога: наставак сигурности коју је дете имало у утроби мајке, бољу адаптацију 
на спољашњу средину, опуштање, смирење, одржавање топлоте, колонизације мај-
чиним бактеријама, као и успостављања боље повезаности мајке и детета. 

Иако ни у једном породилишту није дозвољено давање новорођенчету 
воде, млечне формуле, глукозе, а одступање од искључивог дојења захтева до-
кументовану медицинску индикацију, ипак значајан број породилишта дохра-
ну млечном формулом примењује и без документације о медицинским инди-
кацијама, уз образложење да мајка нема довољно млека. У погледу примене 
млечне формуле, потребно је додатно испитати доследну примену Кодекса за 
рекламирање замена за мајчино млеко, а посебно прихватање донација млеч-
них фомула, бесплатну дистрибуцију мајкама, као и промоцију произвођача. 

Омогућавање смештаја мајке и здравог новорођенчета уобичајена је пракса 
у свим породилиштима осим ГАК КЦ Србије, мада се ова пракса мора додат-
но истражити уз узимање у обзир задовољства мајки и неопходне подршке у 
нези детета, успостављању лактације, јер је евалуација Инцијативе „Болница 
пријатељ беба“ указала управо на пропусте у овом сегменту спровођења ове 
препоруке, корака тј. стандарда. 

Најчешће неиспуњен стандард је везан за могућност присуства оца, тј. 
партнера или друге особе током порођаја. Остварење овог стандарда захтева 
одређена просторна прилагођавања и зато може бити потребно више времена 
за његово потпуно испуњавање. Међутим, породилишта могу наћи начина да 
макар одређеном броју трудница, ако не може свим, омогуће присуство парт-
нера или друге жељене особе на порођају. 

Омогућавање давања мајчиног млека болесном новорођенчету и смештаја 
мајке и детета под ризиком или болесног детета у истој соби такође наилази на 
тешкоће у остваривању. Имајући на уму да су рана стимулација и успостављање 
привржености тј. повезивања мајке и детета једнако важни ако не и важнији за 
децу под ризиком, потребно је размотрити интерне процедуре и друге околности 
(простор, опрему, итд.) које ће омогућити да се ово право оствари за сву децу. За-
кон о правима пацијената Републике Србије, ово право као и право посета болес-
ном детету дефинише кроз посебно право детета у стационарним установама. 
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Резултати ове анкете указују да инспуњавање Стандарда у породилиштима 
и другим релевантним установама захтева додатну подршку. Проблеми у њихо-
вом спровођењу леже у чињеници да значај њихове примене за опстанак, раст 
и развој детета није у потпуности прихваћен од стране стручне јавности па 
тиме и недовољно промовисан и подржан унутар самих установа. Поред тога, 
обавезност њихове примене, иако подржана кроз Национални план акције за 
децу (5), Национални програм за здравствену заштиту жена, деце и омладине 
и Стручно-методолошко упуство (6) за његову примену, а један део и кроз За-
кон о правима пацијената и индикаторе квалитета здравствених установа, није 
подржана адекватним системом праћења. 

У циљу осигурања сповођења препорука Иницијативе „Болница пријатељ 
беба“, Агенција за квалитет и акредитацију у здравству у Федерацији Босне и 
Херцеговини израдила је и усвојила новембра 2013. године Стандарде за акре-
дитацију „Болница пријатељ - беба“ (7) који, надовезујући се на критеријуме 
акредитационих стандарда за болнице, представљају фокусирану акредитацију 
која има задатак да унутар здравствене установе евалуира и акредитује само 
један њен део, у овом случају породилиште, без обзира на стање акредитације 
здравствене установе као целине у чијем склопу се налази. Ова иницијатива 
представља подстицај за интегрисање Стандарда и у акредитационе стандарде 
породилишта у Србији.

закљУчак и ПреПорУке

Национални стандарди здравствене заштите прилагођене потребама мај-
ке и детета још увек нису заживели у пракси. Допринос који њихова примена 
има на подстицај раста и развоја детета, али и сам опстанак детета (па тиме 
и смањење перинаталне смртности, смртности новорођенчасди и одојчади) 
који се подстиче и кроз свеобухватну подршку трудницама, породиљама 
и мајкама није довољно препознат у стручној јавности па тиме ни у самој 
примени. Мајчино млеко и дојење високо су вредновани али се праксе које 
доприносе успешном дојењу недоследно спроводе у здравственим установа-
ма. Стандарди нису у потпуности интегрисани у релевантна законска и под-
законска акта па је тиме њихова обавезност релативна а праћење и санкцио-
нисање непримењиво. 

Како тек неколико прородилишта испуњава изабране Стандарде, потребно 
је интензивирати мере којима ће се породилишта обавестити о пропустима, и 
подржати у остваривању сваког појединачног стандарда. Дефинисање јасних 
процедура које ће осигурати ефикасну организацију рада, која укључује и инфо-
рмисање и обучавање мајки о дојењу, треба да буде приоритетна мера подршке. 
Размена искустава између породилишта може олакшати изналажење решења 
у стуацијама када кадровске, просторне и друге (не) могућности представљају 
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одрећен вид препреке. Ширење знања, упознавање са праксом заснованом на 
доказима у промоцији и подршци дојењу важно је за здравствене раднике али и 
за мајке и ширу популацију. Укључивање Стандарда у акредитационе стандарде 
болница односно породилишта повећало би њихову важност и омогућило би 
њихово остваривање и редовно праћење макар у болницама које су укључене у 
процес акредитације.
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2.1. ГЕНЕТИКА - ПРОШЛОСТ, САДАШЊОСТ  
И БУДУЋНОСТ

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

Од давнина је познато да су поједине особе у већем ризику у односу на 
друге да оболе од неке болести јер потичу из „одређене породице“ код које је 
било „генетичких болести“. Неретко се догађа у раду генетичара да се сусреће 
са појавом да при узимању података из личне и породичне анамнезе пацијенти 
кажу „код нас нема таквих оболења“. „Такве болести“ су имали рођаци „оне 
друге стране, а „не наши рођаци“. У свакодневној штампи се сусрећемо са раз-
личитим тумачењима пророчанстава о будућности. У прошлости се будућност 
могла сазнати „читањем линија са длана“. У дневној штампи може се прочита-
ти хороскоп односно будућност „записана у звездама“. Та жеља предзнања је 
постојала од давнина, постоји и данас и постојаће и убудуће. Развојем генетич-
ке технологије људи траже одговоре везане за будућност у својим генима.

У свакодневном животу људи се суочавају са принципима генетике и на-
сле ђивањем без обзира на националне, верске, социјалне, полне и друге ра-
злике. Принципи генетике налазе се на сваком кораку - у човеку, у породицама, 
а епигенетички фактори су свеприсутни око човека, јер је познато да је веома 
значајно све оно што се уноси у организам, оно што се гледа, начин на који 
се живи, са чиме се суочава. Применама принципа епигенетике схваћено је да 
за човека и потомке утицаја има не само начин живота него и начин живота 
предака. Стога није необично да постоји велика заинтересованост да се гене-
тичким истраживањима открије и оно што до сада није откривено како би се 
утицало на продужење животног века и квалитет живота човека (1).

Са основа класичне генетике, Менделових закона, доношења закључака преко 
родословног стабла, моногенског наслеђивања, хромозомских аберација, класич-
ног приступа генетичком саветовању, схваћено је да постоје и неке друге форме 
наслеђивања које се не уклапају у традиционалне начине наслеђивања, као што 
су: унипарентална дизомија, поремећаји генетичког импринтинга, митохондри-
јално наслеђивање, експанзија понављајућих нуклеотида и др. Велики корак даље 
био је пројекат геномике, када је дешифрован генетски код човека. Истраживањем 
генома човека (Human Genomic Project) започело је доба „омика“. Велики напор 
је уложен да би се утврдила секвенца генома. Резултати су објављени 2001. го-
дине у часописима „Nature“ и „Science“. Утврђен је редослед нуклеотида у лан-
цу ДНК човека, идентификовани су гени, њихова структура и функција. Године 
2004. објављена је комплетна секвенца генома човека и објављен тачан број гена, 
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22287. Разлике у секвенцама ДНК људи су много мање него што се очекивало 
и износе 0,1%. Утврђено је да кодирајући сегмент генома обухвата мање од 2% 
укупне дужине ДНК. Преко 50% хуманог генома припада класи репетитивних 
секвенци. Хумани геном садржи и 1878 гена за сада непознате функције. Хромо-
зом са највећим бројем гена је хромозом 1, на коме је локализовано укупно 2 580 
гена. Најмањи број гена, тј. 255 гена, налази се на Y хромозому (2,3).

Након добијених информација о структури хумане ДНК, истраживања су 
усмерена ка функционалној геномици, односно ка открићу функције иденти-
фикованих гена и њихових протеинских продуката. Према геномској дефи-
ницији, ген је комплетни сегмент хромозома који има способност стварања 
функционалног продукта. Ова дефиниција обједињује две чињенице. Прва 
чињеница је да постоји експресија генског продукта и способност таквог про-
дукта да буде функционалан, а друга се односи на саму ДНК секвенцу која 
обухвата и кодирајући и регулаторни сегмент гена. Даљим пројектима „омика“ 
анализирана је „транскриптомика“ која даје информације о експресији гена 
детекцијом количине иРНК транскрипата, укључујући иРНК, тРНК, рРНК и 
друге некодирајуће РНК продукте у једној ћелији или у једној популацији ће-
лија. Транскриптом је претходница изучавања протеома. протеомика изучава 
комплетан протеински састав ћелије и/или организма. Метаболомика пред-
ставља пројекат метаболома човека који је започет 2005. године. Метаболом 
је комплетан сет метаболита: интермедијатора, хормона, сигналних молекула, 
секундарних метаболита. Пројекат Интерактомика изучава међусобну инте-
ракцију свих метаболита, протеина и гена. 

Као што постоји јединствени и непоновљив генетички запис сваке особе 
попут дерматоглифског записа сваке особе на длану, стопалима и прстима тако 
је и свака особа јединствена, а генетика свакако иде у правцу персонализоване 
генетике. Изучавањем свих наведених „омика“ установљено је да не постоје две 
идентичне особе, те тако не постоји ни идентична склоност ка развоју одређе-
ног обољења. Индивидуалне генетичке варијације проучава персонализована 
генетика. Будућност генетике јесте у превентивно предиктивном приступу. 
Медицинска достигнућа ће бити прилагођена сваком појединцу. Како је наје-
фикаснија терапија она која је усмерена на појединца према његовим потебама 
односно према потребама његовог генетичког записа, будућност генетике је да 
омогући доступност анализе генетичког кода појединцима. „Генетички запис“ 
појединца може да се меморише на меморијским картицама, те ће се према ка-
рактеристикама записа планирати терапија, здравствене мере, избегавање нус-
појава на лекове, исхрана прилагођена појединцу и друго (4,5).

Применама принципа персонализоване медицине, до 2100. године очекује 
се значајно продужење животног века човека, те се могу очекивати велике про-
мене у системима здравствене заштите и фармацеутској индустрији, јер ће се 
мењати приступ масовним незаразним болестима типа Алцхајмерове болести, 
гојазности, дијабетесу, хипертензији, можданом инзулту, малигнитетима и 
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другима, с обзиром да се у двадесет и првом миленијуму очекује експанзија 
оваквих обољења. 

Персонализованом медицином се могу искористити информације добијене 
анализом генома у циљу прилагођавања терапије појединцу. Може се предви-
дети одговор оболеле особе на терапију, одабрати персонализована терапија и 
избећи непожељне токсичне нуспојаве (5).

Нутригеномика истражује везу између исхране и ДНК човека. Персонали-
зованом исхраном може се максимизовати генетичко наслеђе, успорити процес 
старења и смањити ризик оболевања. Применама знања из епигенетике може 
се утицати на појаву да се „искључе“ и „утишају“ поједини гени који утичу на 
испољавање наследних болести, као што су артритис, карцином, дијабетес, 
хроничан умор, неподоношење глутена, обољења кардиоваскуларног система, 
гојазност и друго. 

Много се очекује од примене информационих технологија која ће имати 
утицај на све сфере живота и утицаће на проширење људске интелигенције и 
знања из генетике и пораст неурокогнитивних способности (6).

Микроареј технологијом може да се омогући свеобухватна и симултана 
анализа експресије хиљаде гена. Добијени налаз омогућава идентификацију 
различитих молекуларних фенотипова. Примена микроареј технологије зна-
чајно побољшава молекуларну дијагностику и очекује се да ће омогућити нове 
приступе лечења болести према специфичном молекуларном запису једне 
особе. Оваквом технологијом могуће је идентификовати особе са ризиком да 
у будућности имају неочекиване здравствене компликације. Применама мето-
да микроареј технологије очекује се рутинско спровођење анализе микроареј 
комплетног генома у једној анализи. Такође ће бити омогућено генетичко ма-
пирање пре рођења, тј. пренатално, па и преимплантационо, што ће свакако 
отворити нова етичка питања и дилеме (7).

Очекује се даљи развој нано медицине развојем нано технологије која 
омогућава „реал-тиме“ визуелизацију у дијагностици и лечењу различитих 
обољења попут кардиоваскуларних обољења, малигнитета и др. (7).

Терапија протеинима је од велике важности у лечењу болести због недос-
татка протеина. Већина болести човека је повезана са поремећајем функције 
једног или више протеина. Најефикаснији и директан приступ лечењу таквих 
обољења је терапија протеинима, која омогућава да се у циљној ћелији надо-
мести нефункционалан протеин и одржи равнотежа протеина. Међутим, кли-
ничка примена је често отежана различитим биолошким препрекама за њихову 
успешну испоруку. Најновијим достигнућима микротехнологије и нанотехно-
логије, произведене су микро- и нанопартикуле преко којих се протеини могу 
испоручити у циљне интраћелијске просторе. 

Матичне ћелије се могу самостално обнављати, копирати и диферентова-
ти у друге специјализоване ћелије. Индуковане плурипотентне матичне ћелије 
су посебно дизајниране за моделовање болести у лабораторијским условима. 
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Њихова примена у моделима болести пружа нове могућности ка бољем разу-
мевању патогенезе многих наследних обољења. Тренутно је у току велики број 
истраживања који користе индуковане матичне ћелије, те се захваљујући овак-
вим истраживањима очекује развој нових терапијских приступа. 

Како све што може да се искористи у циљу добробити има и своје негативне 
аспекте и нова генетика ће сигурно имати и негативне аспекте свога развоја. 
Нову генетику ће морати да прате и нови закони који ће се прилагођавати но-
вим технологијама и новим потребама човечанства јер ће се појавити и нове 
етичке дилеме. Оно што у овом моменту делује немогуће, неприхватљиво и не-
прикладно може у будућности бити уобичајено. 

За неке особе, генетичко тестирање представља „Пандорину кутију“ која, 
уколико се отвори, може изазвати непотребну узнемиреност међу здравим љу-
дима или бити узрок раздора у породици уколико тест једног члана открије 
непријатно сазнање о породичној генетичкој структури. 

Испитивање комплетног генома може дати и „превише информација“ које 
ће бити на располагању појединцима, пацијентима, члановима породица, по-
тенцијалним партнерима, супружницима. Уместо тога, требало би сазнати, из-
међу осталог и колико се одређени гени појављују код здравих појединаца који 
никада не развију болест (8,9).

Студијама изучавања геномских асоцијација испитује се мноштво заједничких 
генетичких варијанти различитих особа да бе се утврдило да ли је нека од варијан-
ти везана за одређено обољење. Студије „GWAS“ (Genome Wide Association Study) су 
усредсређене на асоцијације између полиморфизама једног нуклеотида и болести. 
За разлику од метода којима се специфично тестира један или неколико генетич-
ких региона, GWAS истражује целокупан геном. Оваквим студијама се компари-
рају ДНК оболелих особа и ДНК здравих особа. Упоређују се милиони генетичких 
варијанти применом СНП чипова. Уколико се један алел јавља учесталије код обо-
лелих особа, тада је СНП у асоцијацији са обољењем. Асоцирани СНП-ови обеле-
жавају регион људског генома који утиче на ризик појаве болести (10).

закљУчак

Генетичка технологија може убрзо да надмаши могућности човечанства да 
је у потпуности разуме, стога је пожељно да се уоче предности, трошкови и по-
тенцијалне опасности повезане са тим различитим приступима. Новим тесто-
вима би се могло добити више корисних информација него што би се желело. 
Стога је потребно побољшати образовање о генетици не само за лекаре, већ и 
за пацијенте и за све који су за то заинтересовани. Будућност генетичког тес-
тирања генетичког записа појединца није искључиво записана у генима већ у 
великој мери зависи и од онога што није записано у генима – начину како се 
размишља о животу и прилагођава околностима. 
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2.2. МОЛЕКУЛАРНА ГЕНЕТИКА КАО ОСНОВА ЗА 
ПЕРСОНАЛИЗОВАНУ МЕДИЦИНУ

Соња павловић, бранка Зукић
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство,
Универзитет у Београду

Персонализована медицина

Данас се сматра да све болести човека, изузев трауме, имају генетичку 
основу. Генетичка информација је записана у молекулу ДНК. Делови ДНК су 
јединствени код сваког човека. Двоје људи који нису у сродству имају 99.9% 
идентичну ДНК, док је 0.1% различито и чини нас јединственима (генетичке 
варијације). Генетичке варијације утичу на морфолошке и физиолошке осо-
бине човека. Због тога разумевање генетичких варијација има важну улогу у 
промовисању здравља и борби против болести.Захваљујући напретку молеку-
ларне генетике, посебно развитку модерних технологија за анализу генетског 
профила човека, и сазнањима која су допринела разумевању генетске основе 
болести, у клиничку праксу се интензивно уводе принципи персонализоване 
медицине. Персонализована медицина користи сазнања о генетичким марке-
рима како би се обезбедио индивидуализован приступ у дијагностици, превен-
цији и лечењу сваког појединца (1).

Персонализована медицина се данас назива и геномска медицина. Она ко-
ристи информације о генима и протеинима у циљу превенције, дијагностике и 
лечења болести. Генетичке анализе се годинама већ користе у медицини моно-
генских наследних болести. Геномска медицина има за циљ лечење комплекс-
них обољења, као што су канцер, болести срца и дијабетес. Познато је да су све 
ове болести полигенске. Због тога проучавање целог генома може да допринесе 
бољем разумевању основе ових болести.

Методе за свеобухватну генетичку анализу, које обухватају ДНК секвен-
цирање и функционалне геномске анализе (обрасци експресије гена), отвори-
ле су широм врата персонализованој медицини. Примена геномике у клинич-
кој пракси је најбољи пример успешног транслационог истраживања, када 
резултати истраживања пређу пут од лабораторије до болесничке постеље, 
односно од експеримената до примене знања у лечењу болесника у клиничим 
протоколима.
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молекУларно-генетички маркери У клиничкој Пракси

Молекуларно-генетички маркери представљају једно од најмоћнијих 
оружја у анализама генома и омогућавају повезивање фенотипа (клиничке 
слике) са одговарајућим геномичким варијацијама (2). Две форме ДНК мар-
кера се највише користе у модерној генетици, тачкасти полиморфизми (енгл. 
single nucleotide polymorphisms, SNPs) и поновци (енгл. simple sequence repeats, 
SSRs). Маркери засновани на ДНК секвенци могу да поремете ниво и образац 
генске експресије. Анализе генске експресије су моћан алат за изучавање функ-
ционалних генетичких варијација коришћењем РНК молекуларних маркера. 
Систематско проучавање експресија протеина у ћелијама је кључно за разуме-
вање комплексих биолошких феномена. Ипак, технологија свеобухватне ана-
лизе протеина је још увек веома скупа и дуготрајна.

Постоји неколико приступа за свеобухватну анализу генетичких профила 
великог броја људи, који су обезбедили довољно података о молекуларно-гене-
тичким маркерима који се могу користити у дијагностици, прогнози и лечењу 
појединих болести. Најпознатије су платформе за анализу ДНК (ДНК микроереј, 
ереј за генотипизацију, SNP ереји, секвенцирање следеће генерације) и хибри-
дизационе платформе за анализу експресије гена, односно количине транскри-
боване информационе РНК (хибридизациони ереји, експресиони профили) (3). 
Посебна врста студија које су допринеле примени персонализоване медицине у 
клиничкој пркси су анализе великог броја генетичких маркера код различитих 
особа оболелих од истог типа болести и утврђивање повезаности тих маркера са 
патолошким фенотипом (енгл. genome-wide association study, GWAS). Медицин-
ска наука и пракса теже што комплетнијем разумевању личног генетског профи-
ла сваког човека. Метода секвенцирања комплетног генома се зато намеће као 
ултимативни генетички тест (4). Ради се једном у животу и резултати овог теста 
се користе целог живота са циљем постизања бољег здравља и дужег живота ко-
ристећи принципе превентивне и персонализоване медицине. За свеобухватну 
анализу генетичких профила биоиформатичка обрада је изузетно значајна.

молекУларно генетички маркери У дијагнози, 
Прогнози и ПраћењУ Болести

Повезивање молекуларно-генетичих маркера са болестима човека је дове-
ло до идентификације гена и генских мутација одговорних за многе наследне 
моногенске болести. Карактеризација најчешћих мутација које изазивају нас-
ледне болести је створила базу за скрининг, саветовање и пренаталну дијагнозу 
у првом триместру трудноће. Генетички профили данас имају дијагностичку, 
прогностичку и терапеутску примену, посебно у лечењу канцера. 
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Фармакогенетика и Фармакогеномика

Фармакогенетика проучава одговор човека на лекове, условљен ДНК записом 
у генима одговорним за метаболизам одређеног лека. Фармакогенетика је основ 
за примену персонализоване медицине (5). Циљ фармакогенетике је да иденти-
фикује геномске и клиничке промене да би се предвидео индивидуални одговор 
на терапију. Фармакогенетичка истраживања се тренутно развијају у два правца: 
идентификација специфичних гена и генских продуката који су у корелацији са 
различитим болестима, а могу бити мета за нове терапеутике и идентификација 
гена и алелских варијанти гена који би могли утицати на одговор на лекове који 
се већ користе у терапији. Фармакогенетика је потпуно променила стари прин-
цип лечења од оног да „једна доза одговара сваком пацијенту“ и да се доза лека 
одређује методом „покушаја и подешавања“ ка новом, персонализованом „по-
дешавање избора лека и дозе према специфичном генетском запису пацијента“. 
Фармакогеномика је фармакогенетика примењена на цео геном. 

Фармакогенетички тестови су постали доступни и рутински се користе у 
клиничкој пракси широм света. Пре примене одређених лекова обавезно је ура-
дити анализу релевантних фармакогенетичких маркера. Примена фармакогене-
тичких тестова омогућује да пацијенти добију адекватну терапију (прави лек и 
праву дозу) у складу са својим генотипом. Тиме се смањује могућност развијања 
компликација и настанка нежељених ефеката због којих би терапију требало 
прекинути, скраћује се време лечења и штеди на болничким данима и неадекват-
ним лековима. Најчешће коришћени фармакогенетички тестови данас се односе 
на анализу фармакогенетичких маркера у генима за витмин К епоксид редуктазу 
(VKORC1) и члановима фамилије цитохрома p450 (CYP2C9) пре примене анти-
коаглантних лекова (кумаринских лекова и варфарина), анализу UGT1А1 (ури-
дин дифосфат глукуронилтрансфераза) маркера пре примене лека иринотекана 
(CPT-11) који се користи у терапији канцера плућа и колоректалног канцера и 
анализу TPMT (тиопурин С-метилтрансфераза) гена пре примене имуносупре-
сивних лекова (6-меркаптопурин, азатиоприн и тиогуанин) који се користе у 
терапији различитих болести као што су акутне леукемије, различити типови 
инфламационих и аутоимунских болести и у трансплантационој медицини (6).

од Предиктивне генетике до Превентивне медицине

Предиктивно генетичко тестирање подразумева генетичку анализу здраве 
особе како би се предвидео ризик обољевања од одређене болести пре него што 
се појаве и први симптоми. Предиктивно генетичко тестирање је од великог зна-
чаја код неких канцера који имају наследну компоненту (фамилијарна аденома-
тозна полипоза, наследни неполипозни канцер колона, канцер дојке и јајника). 
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Код особа чија породична анамнеза болести указује на повећан ризик од обо-
левања, спровођење генетичких тестова је посебно значајно за негирање ризи-
ка. Велики број тестова открива ризик, али не даје информацију да ли ће заиста 
доћи до развоја болести, када ће се то десити и колико ће симптоми бити тешки. 
Такви су тестови за Кронову болест, кардиоваскуларне болести, хипертензију, 
реуматоидни артритис, улцерозни колитис, венски тромбоемболизам. Позитив-
на страна сазнања о генетичким ризицима за ове различите болести и стања је 
сазнање пацијента и лекара на које превентивне мере се треба усредсредити и 
правовремено обављати дијагностичке прегледе. Најкориснији су они предик-
тивни генетички тестови који су праћени ефикасним дијагностичким методама 
за утврђивање првих симптома болести и постојањем ефикасне терапије (7). 

Превентивна медицина, уз сазнања предиктивне генетике, има циљ да сва-
кој особи омогући прилагођавање начина живота генетичкој основи, како би 
предупредила болести и имала здрав и дуг живот.

молекУларна тераПија

Молекуларна генетика је нашла своје место и у креирању терапеутика за 
поједине болести чији је узрок дефинисан на молекуларном нивоу. Молекулар-
ни терапеутици су прави пример каузалне терапије.

Најбољи пример молекуларне терапије је иматиниб-мезилат, који се кори-
сти у терапији хроничне мијелоидне леукемије (ХМЛ). Хромозомски дефект код 
Филаделфија хромозом позитивне ХМЛ је реципрочна транслокација између хромо-
зома 9 и 22. Последица ове транслокације је фузија гена BCR-AB која резултује кон-
ститутивно активним ензимом тирозин киназе, која даље иницира сигналну каскаду 
за развој канцера. Иматиниб-мезилат делује тако што инхибише овај фузиони ен-
зим да константно активише протеине у консекутивном низу и тако спречава раст 
канцерских ћелија, доводећи до њихове апоптозе. Ензим BCR-ABL тирозин киназа 
постоји само у ћелијама канцера. Због тога овај лек делује само на ове ћелије (8). 

Како наша знања о молекуларној патологији постају свеобухватнија и мо-
лекуларни терапеутици су ефикаснији.

генска тераПија

Генска терапија може да се опише као замена мутиране ДНК немутираним, 
здравим фрагментом. Почетни експерименти у генској терапији су показали 
да поред замене оштећеног наследног материјала у лечењу наследних болести, 
неки други гени могу да се искористе за стимулацију или цитостатски ефекат 
у стеченим болестима. Зато је најновија дефиниција генске терапије: уношење 
стране ДНК и/или РНК у ћелије пацијента ради терапеутског деловања.
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Данас се примењује соматска генска терапија, уношење терапеутског гена 
у ћелије одређеног ткива, најчешће оног у коме се мутација најдраматичније 
манифестује. Овај приступ може да се изводи in situ и ex vivo и in vivo. In situ 
генска терапија подразумева иницирање терапеутског гена у ткиво пацијента, 
док ex vivo приступ подразумева узимање одређеног ткива (исечак ткива или 
крв), третман терапеутским геном у лабораторији и враћање третираних ће-
лија у организам. In vivo приступ подразумева апликацију терапеутског гена 
интрамускуларно, интравенозно, итд.

Прва болест побеђена генском терпијом била је имунодефицијенција, изаз-
вана мутацијом у гену за ADA (аденин деаминазу). Међутим, због недовољно 
ефикасно контролисаног генског трансфера, потребан је опрез, јер инкорпо-
рација терапеутског гена у геном пацијента може довести до активирања гена 
који могу изазвати нове болести.

Први комерцијално доступан генски терапеутик на тржишту, одобрен 
2012. године од стране Европске Медицинске Агенције, је Glybera (alipogene 
tiparvovec), генска терапија за дефицијенцију липопротеин-липазе. Код пације-
ната лечених овим леком смањују се екстремно високе концентрације тригли-
церида и по живот опасне појаве панкреатитиса (9).

Уместо закљУчка

Концепт персонализоване медицине постоји одавно. Зна се да је Хипократ 
примењивао принцип персонализоване медицине тако што је особама које 
припадају „флегматичном“ типу давао расхлађену храну. Он је такође поручио 
будућим генерацијама лекара: „Важније је разумети особеност болесног чове-
ка, него особеност болести тог човека“. 

Методе карактеризације комплетног генског записа сваког пацијента, уско-
ро ће омогућити лекарима да тачније предвиде прогнозу и ток болести, као и 
примену специфичне молекуларне и генске терапије.

Будућност медицине је несумњиво у реализацији идеје о индивидуализова-
ној, персонализованој медицини.
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3.1. ТЕРАПИЈА МЕТАБОЛИЧКИХ БОЛЕСТИ 
ТАЛОЖЕЊА - ПРИНЦИПИ ЛЕЧЕЊА И НОВА 
ИСТРАЖИВАЊА

Слободан обрадовић
Педијатријска клиника Клиничког центра, Крагујевац
Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу

ретким болестима сматра се свака болест која погађа мање од пет особа 
на 10.000 становника. У Европи од ретких болести болује 6 до 8 одсто укупног 
броја људи, а у Србији има 400.000 оболелих. У свету је регистровано 5.000 до 
8.000 врста ретких болести, у највећем броју то су урођене метаболичке бо-
лести. Комплексности проблема ретких болести доприноси и то да ефикасна 
терапија постоји за веома мали број њих. 

урођене грешке метаболизма су хетерогена група поремећаја која настаје 
као последица поремећаја синтезе, транспорта или метаболизма ћелијских и 
егзогених  састојака (најчешће унетих храном). Када недостатак ензима блокира 
нормалне метаболичке процесе, метаболизам се преусмерава на алтернативне 
путеве који могу нарушити целовитост ћелије. Дефицит ензимске активности 
најчешће настаје због мутације гена који кодирају одређене ензимске протеине 
или погрешне и неодговарајуће унутарћелијске локализације ензима. Урођене 
метаболопатије представљају значајан узрок обољевања (1:1000 новорођених) и 
смртности. Рано постављање дијагнозе и лечење могу значајно утицати на ток 
болести и квалитет живота ових болесника. Пренатална дијагностика ових боле-
сти је могућа, већ у првим недељама трудноће, одређивањем концентрације ен-
зима или генетичким анализама из узорка постељице добијеног биопсијом (1).

Терапијске могућности приказане су на табели 1.

табела 1. Терапијске могућности

Врста терапије

Рестриктивна дијета Трансплантација органа

Надокнада дефицитарног производа Терапија ензимске замене (супституциона)

Стимулација алтернативних мет. путева Генска терапија

Обезбеђивање витаминских ко-фактора
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ПринциПи лечења метаБоличких Болести

Лечење лизозомских болести таложења дуго је времена било искључиво 
симптомско. Задовољавајући резултати постигнути су у лечењу цистинозе 
цистеамином који омогућује сузбијање даљег таложења и елиминацију већ 
наталоженог цистина у ћелијама. Каузални приступ терапији лизозомских 
болести 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).

Године 1980. изведена је прва успешна трансплантација коcтне сржи код 
болесника с лизозомском болести таложења. Најважније је да се захват изведе 
пре почетка неуролошких симптома, јер ткивни макрофаги одговарајућег до-
нора у периоду од око 6 месеци до 2 године савладају крвно мождану баријеру 
и као микроглија, унутар ЦНС-а, почињу стварати довољну количину ката-
литички активних лизозомних ензима. До сада је највише успешних транс-
плантација учињено код болесника с мукополисахаридозом типа 1, Гошеовом 
болешћу типа 3, Крабеовом болешћу и метахроматском леукодистрофијом. 
Трансплантација коштане сржи није дала задовољавајуће резултате код болес-
ника с ГМ1 ганглиозидозом, Помпеовом болешћу, Ниман-Пиковом болешћу 
тип Ц, мукополисахаридозама типа 2, 3 и 1Б (2).

Нове наде донела је терапија ензимске замене (супституције) од 1991. го-
дине, увођењем аглуцеразе (модификовани облик ензима бета глукоцеребро-
зидазе из хумане постељице) у лечење Гошеове болести типа 1. Методама мо-
лекуларне биотехнологије убрзо је произведен и рекомбинантни облик ензима 
(Cerezyme). Од тада се таквим начином у свету лечи преко 3000 болесника (1, 
2). До сада је таква терапија одобрена за лечење Помпеове болести, Фабрије-
ве болести и мукополисахаридозе са Харлер Шај фенотипом . Знатно лошији 
резултати супституционом терапијом су постигнути у лечењу мукополисаха-
ридозе типа 2 (Хантерова болест). Иако ензимска супституциона терапија зна-
чајно побољшава квалитет живота лечених болесника, она није идеалан облик 
лечења. Уз високу цену лека, искључиво интравенско давање (до четири пута 
месечно), као и могућност стварања антитела и умерено деловање на кости, ос-
новни недостатак је немогућност пролаза тако дизајнираног ензима кроз крв-
но-мождану баријеру. Зато се такав облик терапије препоручује код болесника 
који још не испољавају неуролошку симптоматологију (2). 

Последњих година истраживања су усмерена и према покушајима смањења 
синтезе супстрата који ензим треба да разграђује. Досадашњи резултати на 
животињским моделима показали су да таква терапија даје добре резултате, 
посебно код гликосфинголипидоза (Гошеове болести тип 1, ГМ2 ганглиозидо-
зе, Ниман Пикове болести тип Ц). На смањење синтезе гликосфинголипида 
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може се утицати препаратима: Л-циклосерин, Н-бутил деокси ојиримицин и 
Н-бутилдеоксигалактонојиримицин (ОГТ-918). Предност таквог приступа је у 
могућности оралне терапије и пролаза кроз крвно-мождану баријеру. Како су 
гликосфинголипиди неопходни у низу метаболичких процеса, потребна су оп-
сежна претклиничка испитивања пре примене лека. За сада су у току клиничке 
студије код болесника с Гошеовом болешћу типа 1 и Фабријевом болешћу (3). 

Досадашњи резултати указују да би оптималан избор терапије могао бити 
комбинација ензимске супституционе терапије и инхибитора ОГТ-918. Про-
пустљивост крвно-мождане баријере и даље остаје велики изазов у лечењу не-
уролошки захваћених болесника. 

Могућност циљане генске терапије помоћу вирусних вектора који се уводе 
директно у мозак показала је код мишева с мукополисахаридозом тип IIБ изне-
нађујуће добре резултате. Код неуролошки тешко измењених животиња дошло 
је до разградње накупљеног супстрата и потпуног опоравка. Трагање за опти-
малним векторима и одржавање експресије унетог гена основни су проблеми 
генске терапије. У току је клиничка студија генске терапије Гошеове болести 
типа I (1). 

У Србији не постоје регистри, па се информације о броју оболелих добијају 
из удружења болесника – у нашој земљи има око 40 оболелих од са Гошеове 
болести (од тога седморо деце), 6 болесника са мукополисахаридозом (МПС) 
типа 2 и сви су деца, 4 болесника са МПС типа 1 (такође сви деца), 3 са Помпе-
овом болешћу (једно дете) и 1 одрасла особа са Фабријевом болешћу. За сада 
се о трошку државе лечи супституционом ензимском терапијом шесторо деце 
са Гошеовом и 4 са Хурлеровом болешћу, а планира се почетак терапије за се-
дморо са Хантер синдромом. За лечење оболелих од Гошеове болести потреб-
но је годишње издвојити око 250.000 а за децу са Хантеровим синдромом око 
300.000 евра. Остала деца са Гошеовом болешћу су у клиничким студијама или 
примају донације (разних произвођача). Дете са Помпеовом болешћу се лечи 
уз помоћ хуманитарних акција. У оквиру почетка терапије типа 4 МПС у свету, 
могуће је укључење и оболелих из наше земље. (подаци добијени са Института 
за мајку и дете).
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3.2. КАДА ПОСУМЊАТИ НА УРОЂЕНЕ  
БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА

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

Урођене болести метаболизма (УБМ) су генетички детерминисане и по-
следица су смањене или одсутне активности ензима који учествују у каска-
дним метаболичким процесима у организму. Клиничке манифестације се 
први пут могу испољити било када у животу, али најчешће у дечјем узрасту 
(1,2,3). 

Као што је познато, у нашој земљи је фенилкетонурија (ПКУ) за сада је-
дина УБМ која се открива скринингом у узрасту новорођенчета. Рано откри-
вање ПКУ омогућава правовремени почетак лечења и одличну прогнозу ових 
болесника. У земљама западне Европе, северне Америке и Аустралије број 
болести које се откривају неонаталним скринингом је и до 30. 

Највећи изазов у дијагностици УБМ представљају болести са сликом акут-
не или хроничне интоксикације који се клинички презентују озбиљним, углав-
ном недовољно специфичним симптомима. На време постављена дијагноза у 
овој групи болесника омогућава примену акутне а затим и хроничне терапије. 
Прогноза болесника код којих је адекватна терапија започета на време може 
бити веома добра. У ову групу спадају: органске ацидемије, поремећаји циклу-
са уреје, неки поремећаји метаболизма шећера, болести код којих постоји по-
ремећај у промету метала (на пример, Вилсонова болест) (2). 

У групу болести са споро прогресивним симптомима спадају УБМ из 
групе болести лизозома (на пример, Гошеова болест и мукополисахаридо-
зе) и болести пероксизома. Ови болесници често развијају краниофацијалну 
дизморфију, висцеромегалију и менталну ретардацију. С обзиром на добре 
резултате ензимске супстиционе терапије (ЕСТ) једног броја болесника са 
поремећајем функције ензима лизозома, постаје све битније да се дијагноза 
ових болести постави веома рано, већ приликом појаве првих симптома (2). 

Треба имати у виду да постављање дијагнозе болести на ензимском или 
генетичком нивоу, код болести са лошом прогнозом, омогућава пренаталну 
дијагнозу у наредним трудноћама (4). 
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неонатални и дојеначки Узраст

Око 30% УБМ испољава се већ код новорођеначади. Рано испољавање болести 
обично означава тежи облик болести, као последицу ниске или нулте резидуалне 
ензимске активности. У овом узрасту најпре можемо очекивати симптоме групе 
болести са сликом интоксикација, а изражена је неспецифичност клиничких зна-
кова и симптома. Најчешће се региструју: одбијање оброка, респираторни дистрес, 
хипотнија, летаргија, енцефалопатија, конвулзије, хепатомегалија са или без холес-
тазе, повраћање, дијареја и дехидрација. У дифренцијалној дијагнози најпре треба 
искључити сепсу, интравентрикуларну хеморагију, асфиксију и срчану декомпенза-
цију услед изоловане болести срца. Позитивна породична анамнеза о смрти детете-
та из исте породице са сличним симптомима и знацима је од великог значаја (2). 

Код једног броја болесника може се регистровати необичан мирис мокраће 
и зноја. Тако, на пример, мирис на мишевину и буђ упућује на фенилкетону-
рију, на кувани купус на тирозинемију, на ознојене ноге на глутарну ацидурију 
тип 2 и изовалеријанску ацидемију, на карамел шећер на дефицит дехидроге-
назе аминокиселина са рачвастим бочним остацима (болест код које мокраћа 
мирише на јаворов сируп) (1,3). 

Акутна енцефалопатија је карактеристична за: поремећаје циклуса уреје, болест 
са мирисом мокраће на јаворов сируп, органске ацидемије, некетотску хиперглици-
немију, дефицит молибден-кофактора, дефицит мултипле карбоксилазе и дефицит 
биотидиназе. Ако се УБМ са сликом енцефалопатије на време препозна и дијаг-
ностикује терапија може бити успешна (2). Један број наших болесника са УБМ који 
су имали енцефалопатију у узрасту новорођенчета данас води квалитетан живот.

Хепатомегалија са или без холестазе се јавља код: тирозинемије типа 1, галакто-
земије, болести пероксизома, хередитарне интолеранције фруктозе, неонаталне хе-
мохроматозе, дефицијенције алфа 1 антитрипсина и других. Прогноза и ових болес-
ника може бити добра ако се болест на време препозна и започне терапија (1,2,3).

деца После дојеначког Узраста

На УБМ после прве године живота треба мислити код деце са: 1) прогресивном 
менталном ретардацијом непознате етиологије, конвулзијама и моторним дефици-
том; 2) необичним мирисом који са јавља у току акутних инфекција; 3) интерми-
тентним епизодама метаболичке ацидозе, повраћања, сомноленције и евентуално 
коме; 4) хепатомегалијом (након искључивања чешћих узрока хепатомегалије); 
5) мишићном слабошћу са кардиомегалијом и поремећајима срчаног ритма. Код 
деце са интермитентним појавама било којих симптома, иако су између атака деца 
добро, у диференцијалној дијагнози увек се разматрају и УБМ. Ови симптоми су 
најчешће провоцирани инфекцијама или дужим гладовањем (1). 
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лаБораторијски налази који могУ да УПУте 
на Урођене Болести метаБолизма

Код детета са енцефалопатијом непознате етиологије треба одредити амо-
нијак у крви, јер су поремећаји циклуса уреје (примарне хиперамонијемије) 
међу најчешћим УБМ које доводе до овог поремећаја. 

Хипогликемија је честа у неонаталном узрасту и јавља се код великог броја 
деце. Међутим, хипогликемија, метаболичка ацидоза и кетонурија су карак-
теристични налази за органске ацидемије. Одсуство кетона у урину код деце 
са хипогликемијама је каракетристично за поремећај бета оксидације масних 
киселина у митохондријама. Код сваког детета са доказаном хипогликемијом 
после првог месеца живота треба искључити ендокринолошке узроке и УБМ. 
Када се на основу клиничке слике посумња на хипогликемију, иако није одређи-
ван ниво гликозе у крви, дете треба хоспитализовати. 

Ако дете које повраћа има метаболичку ацидозу, треба знати да је она узрок 
а не последица повраћања. Код деце са метаболичком ацидозом и повећаном 
анјонском разликом треба искључити органске ацидемије и конгениталне хи-
перлактатемије (1,2,3). 

закљУчак

Урођене болести метаболизма су значајни део патологије дечјег узраста. 
Да би се ове болести дијагностиковале, на њих треба мислити. Правовремена 
дијагноза једног броја болести омогућава терапију и добар квалитет живота 
болесника. За болести са лошом прогнозом дијагноза на ензимском и генетич-
ком нивоу је неопходна за пренаталну дијагнозу у наредним трудноћама. 
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3.3. МЕТАБОЛИЧКА ЕТИОЛОГИЈА  
УРОЛИТИЈАЗЕ У ДЕЦЕ

велибор тасић
Клиника за дечје болести, Скопје, Македонија

Нема довољно студија у вези са преваленцијом/инциденцијом педијатриске 
уролитијазе. У САД једна од 685 хоспитализација је због нефролитијазе. У Ев-
ропи се код 1-2 детета на милион опсте популције у току једне године открије 
уролитијаза. Док је код одраслих однос мушкарци/жене 4:1, код деце однос 
мушке/женске деце са уролитијазом износи 3:2. За настајање уролитијазе од 
значаја су количина урина, однос литогених фактора, тј. промотора и инхиби-
тора кристализације, присуство уринарне инфекције, малформације бубрега и 
уринарног тракта, као и метаболички фактори (1). У овом раду задржаћемо се 
на метаболичкој етиологиоји уролитијазе у дечјем узрасту.

Дијагностика метаболичке уролитијазе је изузетно важан, тежак и напо-
ран задатак. Код деце пре свега треба трагати за метаболичким факторима. Од 
изузетног значаја су нам правилно узета анамнеза за појаву уролитијазе у фа-
милији, могући начин наслеђивања, етничка припадност, консангвинитет. У 
многим случајевима, анализа каменаца путем инфрацрвене спектроскопије и 
рендгенске дифракције може нас упутити на ретке метаболичке уролитијазе 
(као сто су на пр. цистинурија, ксантинурија или примарна хипероксалурија). 
Детаљна биохемијска обрада, анализа специфичних метаболита и молекулар-
но-генетичке студије потврдиће нам метаболичку етиологију уролитијазе, а 
самим тим одредиће даљи третман и исход.

хиперкалциурија је најчешћа абнормалност у деце са уролитијазом. Вита-
мин Д, серумски фосфор, паратхормон, FGF23 и ацидобазни статус су главни 
фактори за настајање хипекалциурије. Код реналне тубулске ацидозе, нефроли-
тијаза и нефрокалциноза настају као резултат ослобађања калцијум карбоната 
из костију у циљу пуферирања ацидозе. Примарна дистална ренална тубулска 
ацидоза може бити резултат дефектне протонске пумпе (мутације у генима 
ATP6V1B1 и ATP6V0A4 који се наслеђују аутозомно-рецесивно) и може бити 
асоцирана са раном или касном сензоринеуралном глувоћом (2). Код аутозом-
но-доминантне форме дефектан је anion exchanger 1 (АЕ1) који кодира SLC4A1 
ген. Болест се лако може препознати у дојенчади која слабо напредују, имају 
полиурију, дехидрацију, хипотонију и паралитичке кризе због хипокалемије. 
Инкомлетна форма дРТА често остаје недијагностикована, а може се манифес-
товати само нефролитијазом или ниским растом.

идиопатска инфантилна хиперкалцемија се манифестује ненапредо-
вањем, полиуријом, кризама дехидрације у дојенчади. Биохемијски се налази 
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хиперкалцемија, хиеркалциурија и супримиран паратхормон. Schlingman и сар. 
су 2011 описали дефект у метаболичком путу деградације витамина Д, због му-
тације у гену CYP24A1 који кодира ензим 24 хидроксилазу (3). Иако се мислило 
да је болест углавном ограничена на дојеначки период (нефрокалциноза), има 
литературних извештаја који указују да се мутација у овом гену налази и код 
одраслих пацијената са идопатском калцијум оксалатном нефролитијазом, а 
неки пацијенти су чак прогредирали до терминалне уремије.

хипоцитратурија је изузетно важан фактор у настајању нефролитијазе. У 
чврстој је вези са реналном тубулском ацидозом. Везујући се са калцијумом, 
цитрат ствара солубилни комплекс и тиме превенира кристализацију, нукле-
ацију и раст нидуса. Метаболизам цитрата је јако комплексан и у зависности је 
од цревне ресорпције, гломерулске филтрације, реапсорпције у проксималном 
тубулу и од системске ацидозе/алкалозе.

цистинурија је метаболички поремећај, тј. резултат дефектног тубулског 
транспорта цистина и дибазичних аминокиселина - лизина, орнитина и арги-
нина. Цистин је нерастворљив у киселој средини и у високим концентрација-
ма ствара каменце. Два гена су одговорна за настајање цистинурија (SLC3A1, 
SLC7A9). Цистинурија је ређи узрок уролитијазе. Дијагноза је једноставна, ко-
ристећи јефтину и лако доступну нитропрусидну реакцију (Брантова реакција). 
Потврда дијагнозе је путем квантификовања цистина и дибазичних аминокисе-
лина у урину. Може се користити и 24-часовни урин, као и појединачни узорци 
где се одређује однос цистина и креатинина. Третман цистинурије се састоји у 
појачаној хидрацији, алкалинизацији урина. Калијум цитрат се преферира као 
алкализирајући агенс у односу на натријум хидрогенкарбонат. Код рекурент-
них цистинских каменаца могу се користити и тиолни препарати (тиопронин). 
Протеинурија је нежељени ефекат терапије тиопронинон; ми смо описали па-
цијента са нефротским синдромом који је био транзиторног карактера и по-
вукао се после прекида терапије (4). Отворена хирургија се треба максимално 
избегавати и користити неинвазивне методе. С обзиром да је цистинска крис-
тална решетка јако чврста, третман екстракорпоралном литотрипсијом није 
показао задовољавајуће резултате. Молекуларна дијагноза цистинурије је мо-
гућа. Под окриљем Македонске академије за науку и уметност ми смо спровели 
мултиценрично истраживање молекуларне основе цистинурије у Југоисточној 
Европи, при чему смо констатовали да су неке мутације карактеристичне за 
одређене етницитете, као на пр. T216M у SLC3A1 гену код ромске популације, 
код које је иначе већа инциденција цистинурије (5).

хипероксалурија је после хиперкалциурије и хипоцитратурије најчешћа 
метаболичка абнормалност код деце са калкулозом (6). Блага хипероксалурија 
(0.5-1.0 mmol/1.73 m2) је најчешће последица прекомерног уноса хране или 
ентералне природе због повећане ресорпције оксалата код малапсорпције и 
инфламаторних цревних болести. Примарна хипероксалурија се карактерише 
вредностима уринарног оксалата > 1.0 mmol/1.73 m2. Постоје три типа - PH1, 
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PH2 и PH3. Одговорни гени су AGXT, GRHPR И HOGA. Реч је о дефекту у 
метаболизму оксалата због чега долази до хипероксалурије, нефрокалцинозе 
и нефролитијазе и терминалне бубрежне инсуфицијенције. Када наступи ану-
рија, оксалат се таложи у најразличитијим ткивима: очима, костима, миокарду, 
крвним судовима са изузетно тешким компликацијама и фаталним исходом 
(системска оксалоза). Код примарне хипероксалурије типа 1,30% пацијената 
показује сензитивност на пиридоксин (7). Лечење се састоји у обилној хидра-
цији, инхибиторима кристализације, пиридоксину, а у случају хроничне бу-
брежне инсуфицијенције комбинованој хепатореналној трансплантацији (8).

ренална хипоурикемија је болест за коју се мислило да је углавном огра-
ничена на јапанску популацију. Манифестује се реналним губитком урата и 
сниженим вредностима мокраћне киселине у серуму. Болест се клинички ма-
нифестује појавом акутне бубрежне инсуфицијенције након тешког физич-
ког напора, због опструкције тубула. Масивна урикозурија доводи до нефро-
литијазе. Реч је о генетском дефекту два транспортера URAT1 и GLUT9. Ми 
смо недавно са групом из New Castle (Велика Британија) описали по први пут 
у Европи присуство патолошких варијанти у URAT1 гену код пацијената из 
Макединије и Велике Британије (9). У питању су хетерозиготне мутације, које 
су се клинички манифестовале коликом, изолованом хематуријом или нефро-
литијазом. Користећи се савременим техникама (next generation sequencing) у 
сарадњи са колегама са Харварда идентификоване су и нове мутације у ГЛУТ2 
гену код два наша пацијената са нефролитијазом и хипоурикемијом.

дефекти у метаболизму пурина и пиримидина су изузетно ретки и ре-
зултују хиперурикемијом, урикозуријом, ксантринуријом са консекутивном 
нефролитијазом (10). Дихидроксиаденински каменци су изузетно ретки и 
настају као резултат дефицијенције ензима аденин фосфорибазилтрансферазе. 
Дијагностикују се инфрацрвеном спектроскопијом или микроскопским пре-
гледом седимента урина. 
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3.4. ПРИМЕНА КИСЕОНИКА У НЕОНАТОЛОГИЈИ - 
НОВЕ СМЕРНИЦЕ

Милош јешић, Маја јешић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Хронологија открића везаних за кисеоник (О2) је важна за разумевање но-
вих смерница за примену кисеоника у неонатологији.

1775 год. откривен je елементарни кисеоник;
1780 год. примењен је кисеоник код новорођенчади ради успостављања 

дисања;
1950 год. претпостављена је повезаност између кисеоникa и ретролен-

талне фиброплазије;
1951 год. откривен је и описан кисеонични парадокс;
1950-60 год. смањена је у пракси концентрација кисеоника, дошло је до 

смањења учесталости ретинопатије прематуритета (РОП), 
али се повећао морталитет;

1970 год. описана је реперфузиона - реоксигенациона лезија после исхе-
мије - хипоксије;

1980 год. почела је примена пулсне оксиметрије;
1980 год. откривена је веза између оксигенације - лезије и слободних 

радикала;
2001 год. почела је примена собног ваздуха у реанимацији новорођен-

чади;
од 2001 год. до данас се истражује оптимална концентрација кисеоника за 

новорођенчад.

Након што је откривен, кисеоник је добио назив „гас живота“. Убрзо је поче-
ла примена кисеоника у медицини. Требало је скоро 200 година да би се дошло до 
првих сазнања о могућем штетном дејству кисеоника. Прво сазнање се односило 
на „кисеонични парадокс“: примена чистог кисеоника код одрасле особе која је 
била изложена хипоксији, може да доведе до наглог погоршања општег стања. 
Каснија истраживања су довела до објашњења на ћелијском нивоу: ако се ткива, 
после епизоде хипоксије, изложе високим концентрацијама кисеоника, долази до 
интензивирања ткивног оштећења (1). Друго сазнање се односило на повезаност 
примене кисеоника и појаве РОП. Уследила је примена ниже концентрације ки-
сеоника и смањење РОП, уз истовремено повећање морталитета. Овакав исход 
је био полазна тачка за даља истраживања, због недовољног знања о метаболи-
зму кисеоника, односно адекватној концентрацији кисеоника за новорођенчад.
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Седамдесатих година прошлог века, током истраживања механизма оштеће-
ња ткива код хипоксије-исхемије, доказана је следећа чињеница: реперфузија-
реоксигенација, после епизоде хипоксије-исхемије, изазива накнадно оштећење 
ткива. Пошто се тада није довољно знало о токсичном ефекту хипероксигена ције, 
није било могућности за превенцију и терапију ове фазе ткивног оштећења.

Улога слоБодних радикала У Патолошким Процесима

Слободни радикали су врло нестабилни молекули који имају један или 
више неспарених електрона и последични афинитет да се везују за друге мо-
лекуле да би повећали стабилност. У оваквим биохемијским реакцијама сло-
бодни радикали могу оштетити ћелијске структуре (протеине, липиде и ДНК), 
и изазвати некрозу или апоптозу ћелије. Овај процес се назива оксидативни 
стрес или поремећај редокс статуса (равнотежа између оксиданаса и антиокси-
данаса). У нормалном метаболизму слободни се радикали континуирано ства-
рају у митохондријама током оксидативне фосфорилације. Од укупне количине 
утрошеног кисеоника, 1-2% ће формирати слободне радикале. Њихову инак-
тивацију обављају антиоксидативни ензими: супероксид дисмутаза, каталаза 
и глутатион пероксидаза. У процесу инактивације, антиоксиданси (витамин Е 
и Ц, коензим Q, глутатион) имају синергистичко дејство са антиоксидативним 
ензимима. Коначни производ инактивације је вода (2).

Слободни радикали се нормално стварају и у процесу инфламације. Ства-
рање слободних радикала у току процеса фагоцитозе представља еволутивно 
развијену одбрану од микроорганизама. Код обољења са инфламацијом може 
доћи до оксидативног стреса већег интензитета и дужег трајања. Показало се 
да је хипероксигенација један од стимулуса за изазивање инфламације.

Штетно дејство слободних радикала се деценијама повезује са низом обо-
љења код одраслих и процесом старења. Овде је реч пре свега о штетним ефе-
ктима слободних радикала насталих у већој количини под дејством штетних 
утицаја околине (бројни токсини, UV и Х-зрачење и други.). Новија сазнања 
указују да се оштећење ткива супрафизиолошким количинама слободних ра-
дикала код новорођенчета одиграва приликом реоксигенације - примене 100% 
кисеоника. Оксидативни стрес после реанимације 100% кисеоником траје више 
недеља. У покушају да се открије почетна токсична концентрација кисеоника 
(„праг“), истраживаживања су показала да токсичност кисеоника расте про-
порционално порасту концентрације (3). Ризик за развој оксидативног стреса 
зависи од антиоксидантног капацитета. Полазећи од ове чињенице, терминско 
новорођенче има већи ризик од одраслог, а претерминско новорођенче има 
значајно већи ризик од терминског.

Оксидативни стрес новорођенчета има значајну улогу у настанку и раз-
воју РОП, хроничне плућне болести, некротичког ентероколитиса, бубрежне 
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инсуфицијенције, хемолитичке анемије, септичког шока, оштећења мозга и 
јетре. Аларманто је сазнање да само неколико минута излагања новорођен-
чета 100% кисеонику троструко повећава ризик од малигнитета у детињству 
(превасходно леукемије).

Хипероксија (оксидативни стрес) има важан утицај на циркулацију, посеб-
но у мозгу и плућима. Иако резултати истраживања још увек нису довољно јас-
ни, има доказа да хипероксија може изазвати вазоконстрикцију у мозгу. Исти 
ефекат се може јавити и у плућној циркулацији, погоршавајући плућну хипер-
тензију. Испитивање групе новорођенчади са колапсом циркулације, показало 
је да је опоравак циркулације бољи ако се у току реанимације примени 21% 
кисеоник уместо 100% (4).

соБни ваздУх Уместо чистог кисеоника 
У реанимацији новорођенчета

Преломне, 2001. године било је довољно доказа да ранимацију новорођен-
чета треба спроводити собним ваздухом (21% О2 уместо чистог кисеоника – 
100% О2) (5). Најубедљивији докази су били: 1. значајно виши Апгар скор у 5. 
минути; 2. значајно краће време до првог удаха/плача (≈ 30 с); 3. значајно мања 
смртност; 4. значајно мањи оксидативни стрес. У каснијим истраживањима до-
кази су допуњени још једним: виша срчана фреквенца у 90. секунди живота ако 
се примени собни ваздух (3).

Од 2001 год. собни ваздух је почео да се примењује у реанимацији ново-
рођенчета, али још увек без званичних смерница надлежних медицинских 
удружења (ILCOR – International Liaison Committee on Resuscitation, AAP - 
American Association of Pediatrics и других). Разлог за одлагање званичне пре-
поруке за собни ваздух као први избор у реанимацији новорођенчета било је 
нерешено питање: како поступити ако сатурација приликом реанимације соб-
ним ваздухом остаје значајно нижа од нормалних вредности? Зато је смерни-
ца ILCOR/AAP из 2005 год. гласила: „Оптимална концентрација кисеоника за 
реанимацију новорођенчета није позната“. После ових смерница, неонатолози 
широм света су имали слободу да користе кисеоник концентрације од 21% до 
100%. Повећана концентрација кисеоника је примењивана ако је сатурација 
била снижена, а убрзо је уведен и услов – ако је срчана фреквенца снижена. 
Ради се о периоду од 60-90 сек. живота када се очекује пораст фреквенце за око 
20 откуцаја, односно око 110/минуту на крају тог периода. Следећи неопходан 
корак је било одређивање референтних вредности сатурације у првим минути-
ма живота. Према алгоритму European Resuscitation Council’s life support при-
мена више концентрације кисеоника од 21% је одобрена ако је сатурација нижа 
од следећих вредности: 60%, 70%, 80%, 85% и 90% у 2., 3., 4., 5. и 10. минуту 
живота (6).
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Смерница ILCOR/AAP из 2010 год.:
Код новорођенчади узраста >32 гестационе недељe (ГН) најбоље је поче-•	
ти реанимацију собним ваздухом. Ако је срчана фреквенција снижена у 
90. сек. живота, применити кисеоник.
Код новорођенчади узраста <32 ГН почети реанимацију 21-30% кисе-•	
оником. Ако је сатурација <70% у 5. минуту и/или је снижена срчана 
фреквенција, применити 100% кисеоник.1

Технолошки проналазак за примену жељене концентрације кисеоника до-
био је назив „oxygen blender“ или мешач кисеоника. Уређај омогућава једнос-
тавну промену концентрације кисеоника. Поседовањем мешача кисеоника и 
пулсног оксиметра, титрирање кисеоника према новим смерницама зависи 
само од способности и вештине неонатолога. Нажалост, примену мешача у 
земљама у развоју спречава финансијски издатак.

Истраживање оптималне концентрације кисеоника за новорођенчад се 
наставља. Тенденција досадашњих смерница је све веће ограничење употребе 
100% кисеоника. Осим смерница приликом реанимације, треба дати одговор 
на питање примене кисеоника током свих 30 дана неонаталног периода. Има 
аутора који с правом постављају питање адекватне концентрације кисеони-
ка за старију децу, али и одрасле. Тек се очекују прецизније смернице за врло 
незрелу новорођенчад, тј. <27 ГН.

оПтимална концентрација кисеоника 
и наПредак У неонатологији

Истраживања токсичности кисеоника донела су више индиректних прак-
тичних сазнања:

перинатална асфиксија: досадашњи термин хипоксичко-исхемичка енце-
фалопатија постао је недовољно прецизан. Пошто се не ради само о хипоксији 
и исхемији, адекватнији термин на основу актуелних сазнања је хипоксично-
исхемична-реперфузионо -реоксигенациона лезија мозга.

превенција оксидативног стреса новорођенчета: избегавање инфекције, 
асфиксије, хипероксигенације, излагања ретине светлости и исхрана мајчиним 
млеком су најбоље мере превенције.

реанимација, морталитет и морбидитет: примена нових смерница за 
концентрацију кисеоника током реанимације може смањити морталитет но-
ворођенчади око 5%. До сада је показано да се смањењем концентрације кисе-
оника код новорођенчади >29 ГН смањују тешки облици РОП за 50% и брон-
хопулмоналне дисплазије за 20-25% (3).
1 За новорођенчад екстремно мале порођајне тежине (<1000 г) циљна сатурација у постнаталном 

периоду треба да буде од 89-94% (смерница додата 2011 год.)
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хипотермија: у бројним испитивањима на анималном моделу као и код 
новорођенчади, доказано је да повишена концентрација кисеоника у односу 
на 21% кисеоник значајно чешће доводи до смртног исхода или здравствених 
проблема, иако је примењена хипотермија. Овакво сазнање наводи на закљу-
чак да се у будућности може очекивати већи терапијски ефекат хипотермије 
избегавањем хипероксигенације (3,7).

референтне вредности оксиметрије у првим минутима живота: неопхо-
дан услов за истраживање оптималне концентрације кисеоника је истовремено 
и драгоцен параметар за сваког неонатолога који учествује у порођају.

апгар скор (аС): извесно време се у неонатолошким удружењима говори 
о могућности увођења новог, измењеног АС - оцене виталних параметара на 
рођењу. У неким од чланака који се баве оксидативним стресом новорођенче-
та наводи се да је боја коже параметар који се практично више не уважава, јер 
кожа у првим минутима живота има одређени степен цијанозе. Најбоља потврда 
оваквог става је вредност сатурације која тек око петог минута достиже 90%.

Нове смернице за примену кисеоника у неонатологији су нова терапијска 
правила која значајно смањују морталитет и морбидитет. Ове смернице у на-
шој земљи још увек нису уведене. Пројекат за смањење неонаталног мортали-
тета и морбидитета у Србији требао би да садржи примену ових смерница, јер 
је без њих тај циљ тешко остварљив.
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ДИЈАГНОСТИКЕ ПЕРИНАТАЛНИХ ИНФЕКЦИЈА 
НОВОРОЂЕНЧЕТА

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

Перинаталне инфекције новорођене деце настају пре рођења (конгенитал-
не-интраутерусне инфекције), за време порођаја или у раном неонаталном пе-
риоду (првих 7 дана живота). Мада у ширем смислу обухватају веома разли-
читу етиологију, перинаталне инфекције уобичајено подразумевају узрочнике 
за које се користи акроним TORCH (токсоплазма, рубела, цитомегаловирус, 
херпес симплекс). Ознаком „О-other“ обухватају се друге чешће перинаталне 
вирусне инфекције (варичела-зостер, парвовирус Б19, ентеровируси, хепати-
тис Б, Ц и ХИВ). У клиничкој пракси се доста широко користи „TORCH тест“ 
са привлачном идејом да се етиолошка дијагноза постави истовременом при-
меном батерије одговарајућих серолошких анализа. Несклад између учестале 
примене и сразмерно мале дијагностичке поузданости, у новије време у нај-
мању руку релативизују примену TORCH теста (1). У клиничкој пракси све 
више преовладава знатно рационалнији селективни приступ у коришћењу рас-
положивих лабораторијских метода. 

лаБораторијска дијагностика 

Етиолошка дијагнсотика перинаталних инфекција се у свакодневном кли-
ничком раду ослања на серолоше методе, реакцију ланчаног умножавања (енгл. 
Polymerase Chain Reaction - PCR), као и поступке изолације узрочника.

Серолошка дијагностика

Подразумева доказивање серумских имуноглобулина G (IgG), M (IgМ) , а код 
сумње на конгениталну токсоплазмозу и имуноглобулина А (IgА). Ограничења 
серолошке дијагностике су одложено стварање специфичних IgG и IgМ анти-
тела (Аt) за 4-14 дана од појаве клиничких знакова инфекције. Осим тога, IgG 
Аt пролазе плаценту тако да се на основу њиховог налаза код новорођенчета 
не може разликовати пасивни од активног имунитета, стеченог услед актуелне 
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инфекције. На другој страни, IgM Аt не пролазе кроз постељицу и стога озна-
чавају активну перинаталну инфекцију новорођенчета. Међутим, у ретким слу-
чајевима услед опсежнијих лезија на плаценти насталих током порођаја, IgM Аt 
могу доспети у феталну/неонаталну циркулацију дајући лажно позитивне нала-
зе у прилог активне инфекције (1,2). 

Уз наведена ограничења, серолошка дијагностика је и даље главни ослонац у 
случају конгениталне токсоплазмозе. Позитивни серумски специфични IgM и/
или IgA са највећим степеном вероватноће потврђују дијагнозу, док негативни 
налаз искључује конгениталну токсоплазмозу. Резерва, међутим, постоји због 
могућности да је од инфекције до узимања узорка прошло мање од 2 недеље 
тако да није било времена за стварање сопствених антитела. У свим нејасним 
случајевима, лабораторијска дијагностика се може допунити PCR методом (в. 
даљи текст) (3). 

У разјашњењу порекла IgG може помоћи мерење авидитета антитела, од-
носно повећања снаге везивања комплекса антиген-антитела са протоком вре-
мена. У дијагностици инфекције цитомегаловирусом доминација Аt ниског 
авидитета код труднице указује на примоинфекцију, док код новорођенчета 
допушта претпоставку о активно створеним IgG Аt. Насупрот томе, већи ави-
дитет указује да IgG Аt датирају из периода дужег од 4-6 месеци и са већом ве-
роватноћом указује на пасивни прелазак антитела. Савремена лабораторијска 
технологија омогућава одстрањивање Аt ниског авидитета и израчунавање 
тзв. авидитетног индекса (однос преосталих Аt високог авидитета и укупних 
Аt изражен у процентима). Индекс већи од 80% је поуздан показатељ „старе“, 
док индекс нижи од 20% указује на скорашњу инфекцију. У случају суспектне 
инфекције цитомегаловирусом у трудноћи са непознатим преконцепцијским 
серолошким статусом, низак авидитет означава примоинфекцију труднице и 
индикује пренаталну дијагностику (2,4).

У процени ризика инфекције варичела-зостер вирусом у трудноћи, при-
суство специфичних IgG код труднице са негативном анамнезом , искључује 
могућност инфекције после контакта са оболелом особом. Налаз специфичних 
IgG Аt код новорођеног детета отклања потребу пасивне имунизације хипери-
муним варичела-зостер имуноглобулином. У клинички нејасним случајевима 
специфична IgМ At указују на инфекцију, али је овај налаз позитиван само у 
25% случајева неонаталне варичеле (1,2)

У серолошкој дијагностици перинаталне инфекције парвовирусом Б19 тре-
ба узети у обтир да је код акутне инфкције имуни одговор са појавом IgМ At 
одложен 7-14 дана, док се IgG At могу детектовати тек после тог периода. Стога 
у случају клиничке претпоставке о перинаталној инфекцији (фетални хидропс; 
неонатална анемија) и негативног серолошког налаза, анализу треба поновити 
после 10-14 дана (2). 

Неонатална инфекција вирусом хепатитиса Б најчешће настаје вертикалном 
трансмисијом током порођаја, а због продужене инкубације током неонаталног 
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периода изостају клинички и лабораторијски поремећаји. У изузетним случаје-
вима акутни хепатитис Б се код новорођенчета доказује на основу серолошких 
анализа (позитивни HBsAg, HBeAg, IgM anti HBc AT) (5). Због дугог одржавања 
пасивног имунитета (и до 18 месеци), серологија има ограничени значај у дијаг-
ностици перинаталне инфекције вирусом хепатитиса Ц (6).

реакција ланчаног умножавања (PCR)

Овом методом се постиже идентификација узрочника умножавањем малог 
броја молекула ДНК до више хиљада (или милона) копија. 

PCR технике су дијагностички поступци избора код инфекције цитомега-
ловирусом. Уобичајено се користи узорак урина, а тестирање се може вршити 
и у узорку крви или цереброспиналног ликвора. За дијагнозу конгениталне-
интраутерусне инфекције анализу треба извршити у првих 20 дана живота 
(касније није могуће разликовати постнатално насталу инфекцију). Оштећење 
слуха услед инфекције цитомегаловирусом се не може детектовати скрининг 
прегледом у породилишту. Тада се етиологија може утврдити ретроградно, из 
узорка крви са филтер папира намењеног уобичајеном неонаталном скринингу 
хипотиреозе и фенилкетонурије (2,4). 

Због често тешког тока са могућим нежељеним непосредним или комли-
кованим удаљеним исходом, суспектна инфекција херпес симплекс вирусима 
захтева неодложну дијагностику. За ту сврху се најпогоднијим сматрају PCR 
методе, а као узорци служе брисеви кожних лезија, назофаринкса, цереброспи-
нални ликвор и крв (2). 

У новије време стандардна лабораторијска дијагностика располаже PCR 
методом и за детектовање ДНК секвенци Toxoplasma gondii (3).

Мада имају мањи практични значај PCR технике се могу користити и у 
дијагностици других перинаталних вирусних (парвовирус Б 19, варичела, енте-
ровируси, хепатитис Б, и др) (2). Дијагностика инфекције вирусом хепатитиса 
Ц PCR методом даје поуздане резултате после 2-3 месеца живота (6).

изолација узрочника

За већину вируса поступци изолације су сложени, скупи и неподесни са 
аспекта актуелних потреба клиничког рада. Изузетак је генитални херпес, када 
налаз у склопу осталих клиничких и лабораторијских података може доприне-
ти разјашњењу природе инфекције (примарна или рекурентна) (2). 

Сви наведени дијагностички поступци доступни су и код нас, а у табели 1. 
приказане су препоручене методе за етиолошку дијагнозу најчешћих перина-
талних инфекција новорођене деце.
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табела 1. Лабораторијска дијагностика најчешћих перинаталних инфекција 
новорођенчета

Узрочник Препоручена 
метода

Допунске/алтернативне
методе

Токсоплазма Серологија PCR

Цитомегаловирус PCR Серологија са авидитетом 
IgG AT

Херпес симплекс вируси PCR Изолација вируса
Серологија

Варичела-зостер Серологија PCR

Парвовирус Б 19 Серологија PCR

Хепатитис Б Серологија PCR

Хепатитис Ц PCR* Серологија
Напомена: Због времена настанка и мале учесталости није обухваћена конгенитална рубела
*дијагностику треба одложити до 2-3. месеца живота

селективна дијагностика Перинаталних инФекција

Уместо „TORCH теста“ данас све више преовладава избор лабораторијске 
анализе која са највећом вероватноћом може да утврди етиолошку дијагнозу 
(1). Примери селективног усмерења лабораторијске дијагностике у ситуацијама 
које се најчешће срећу у клиничкој пракси приказани су у табели 2. (1,2,6,7,8). 
(Табела не обухвата ембриогенетске поремећаје проузроковане интраутерус-
ним инфекцијама)

У табели су за поједине клиничке ситуације наведени највероватнији ети-
олошки чиниоци „првог реда“. То значи да код негативног налаза треба раз-
мотрити и друге могуће узрочнике. У случају “sepsis like” мултисистемских 
поремећаја или менингоенцефалитиса, подразумева се истовремена бактери-
олошка дијагностика и одговарајућа антимикробна терапија. Према англосак-
сонским ауторима у сваком случају неонаталног менингитиса неопходно је ис-
товремено дијагностичко и терапијско усмерење према могућим бактеријским 
узрочницима и херпес симплекс вирусима (1). 
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табела 2. Селективна дијагностика најчешћих перинаталних инфекција 
новорођенчета

Клинички поремећај
Селективна 
етилошка дијагностика

„Sepsis like”
мултисиsистемски поремећаји

Менингоенцефалитис

Везикуларне промене

Интраутерусни застој у расту
Микроцефалија
Интракранијалне калцификације*

Неонатални хепатитис /
холестазни синдром

Хидроцефалус/макроцефалија
Интракранијалне калцификације**

Неимунски фетални хидропс
Неонатална анемија

Херпес симплекс вируси
Цитомегаловирус 

Херпес симплекс вируси

Варичела-зостер
Херпес симплекс вируси

Цитомегаловирус

Цитомегаловирус
Хепатитис Б

Токсоплазма
Парвовирус Б 19

закљУчак

Уместо полиетиолошког „TORCH теста“ савремени дијагностички приступ 
се ослања на селективно усмерење према узрочнику/узрочницима који су ве-
роватни етиолошки чиниоци одређеног клиничког поремећаја.

Објективна ограничења серолошких тестова могу се умањити мерењем 
авидитета и све доступнијим PCR методама.

Процес вирусолошке дијагностике и тумачење налаза императивно намећу 
потребу континуиране клиничко-лабораторијске сарадње. 
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4.2. КЛИНИЧКИ ОБЛИЦИ, ТЕРАПИЈА И 
ПРЕВЕНЦИЈА ИНФЕКЦИЈА НОВОРОЂЕНЧАДИ 
ВИРУСИМА ХЕРПЕС ГРУПЕ

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

инФекције Узроковане цитомегаловирУсом

Конгенитална, интраутерусно настала инфекција у 85-90% случајева је 
асимптомска на рођењу, док се само у 10-15% новорођенчади манифестује као 
типична цитомегаловирусна инклузиона болест (ЦИБ). За разлику од кон-
гениталне, код новорођенчета постоји и могућност развоја перинаталне или 
стечене инфекције, као последице изложености новорођенчета инфицираним 
секретима у порођајном каналу или инфицираном млеку мајке током дојења.

Клинички облици

Асимптомска инфекција је углавном последица реинфекције мајке у труд-
ноћи, и новорођенчад по рођењу делују здраво, или могу имати суптилну ре-
стрикцију раста у поређењу са неинфицираном новорођенчади. Иако асимп-
томска, и ова деца су у ризику од неуроразвојних секвела, најчешће унилате-
ралног или билатералног оштећења слуха. 

Типична клиничка форма симптомске инфекције је ЦИБ коју карактери-
шу интраутерусна рестрикција раста, хепатоспленомегалија, хематолошке 
абнормалности (хемолизна анемија, тромбоцитопенија), пнеумонија и разли-
чите кожне манифестације (петехије, пурпура). Најтежа манифестација ЦИБ 
укључује знаке оштећења ЦНС и сензонеуралних органа (микроцефалија, вен-
трикуломегалија, церебрална атрофија, хориоретинитис и сензонеурална глу-
воћа). Интрацеребралне калцификације лоциране перивентрикуларно имају 
значај у предикцији когнитивних и аудиолошких дефицита у каснијем узрасту, 
као и лошег неуроразвојног исхода (1,2,3). Симптомска форма се обично среће 
у склопу примарне инфекције мајке, мада су описани ретки случајеви настали 
у склопу реактивације инфекције. Морталитет достиже и 30%, а до смртног ис-
хода долази услед инсуфицијенције јетре, крварења, као и развоја дисеминова-
не интраваскуларне коагулације (ДИК) или секундарне бактеријске инфекције. 
Највећи број преживеле деце има значајне неуролошке, неуроразвојне и/или 
сензонеуралне секвеле (1,2).

Код терминске новорођенчади, инфекција стечена путем мајчиног млека 
се сматра формом природне имунизације и обично пролази асимптоматски. 
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За превремено рођену децу, нарочито ону веома мале телесне масе, може бити 
узрок тешке форме болести. Уколико се испоље симптоми стечене инфекције, 
они укључују лимфаденопатију, хепатитис и пнеумонитис. Не зна се довољ-
но о дугорочном неуроразвојном исходу код ове деце. Болест може настати 
и посттрансфузионо са сличном презентацијом, а инкубација је од 20 до 60 
дана (2,3,4,5).

терапија

Основна терапија симптомских форми је потпорна. Примена ганциклови-
ра може зауставити репликацију вируса, али се још увек сматра ограниченим 
његово дејство на дугорочне секвеле (1,2,3). Уз то, ганцикловир има изражено 
токсично дејство на коштану срж, па се примена ганцикловира препоручује 
само у тешким формама болести, нарочито у случају захватања ЦНС (1,3). 

превенција

Основу превенције цитомегаловирусне инфекције чини хигијена руку 
трудница, нарочито након контакта са оралним секретима код деце или након 
мењања пелена.

Рутинско серолошко испитивање трудница се не препоручује, а још увек 
се разматра ефикасност и безбедност примене хиперимуног ЦМВ имуногло-
булина, као и антивирусне терапије у случајевима доказане инфекције у првој 
половини трудноће (2,3). Ова пасивна имунизација трудница би могла смањи-
ти учесталост симптомске инфекције новорођенчета, као и каснијих секвела, 
и посебно би је требало размотрити уколико постоје сонографски знаци фе-
талног оштећења, као алтернатива прекиду трудноће (1,2). У трудноћама са 
доказаном феталном инфекцијом може се дати ганцикловир, као и перорална 
терапија валацикловиром, јер се постижу одговарајуће концентрације лека и 
код мајке и код фетуса. За сада још увек нема ефикасне и поуздане антивирусне 
вакцине, али су испитивања у току (2,3). 

Превенција инфекције настале путем млека такође није решена. Замрза-
вање и пастеризација млека смањују ризик трансмисије вируса, али не у потпу-
ности. Код терминског детета, значај дојења свакако превазилази ризик прено-
шења ЦМВ, али код претерминског се морају наћи савршеније методе превен-
ције инфекције (2,3,4)

Могућност преношења ЦМВ путем трансфузије је готово елиминисана тес-
тирањем донора, замрзавањем еритроцита и елиминисањем леукоцита. При 
трансфузији еритроцита превремено рођеној деци неопходно је применити 
овако припремљен препарат (5).
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инФекције Узроковане херПес симПлекс 
вирУсом (хсв) тиПа 1 и 2

Клинички облици 

Клиничко испољавање перинаталне херпес симплекс инфекције, као и уз-
раст у којем се болест испољава, одређени су хуморалним и целуларним меха-
низмима одбране новорођенчета. Болест се испољава у 3 клиничка облика. 

Болест локализована на кожи, очима и устима (SЕМ- skin, eyes, mouth) 
виђа се у 45% случајева. Кожне лезије варирају од дискретних везикула до ве-
ликих булозних лезија и оштећења коже и присутне су код 80-85% оболеле но-
ворођенчади. Промене у усној дупљи виђају се у око 10% новорођенчади и не 
морају бити у комбинацији са кожним променама. Очни налаз обухвата кера-
токоњуктивитис и хориоретинитис. Уколико се не лечи, у више од 70% случаје-
ва прелази у дисеминовану форму.

Енцефалитис (са или без SЕМ) настаје код 30% инфицираних. Клиничке мани-
фестације укључују конвулзије, летаргију, иритабилност, тремор, одбијање оброка, 
температурну нестабилност, напету фонтанелу и знаке захваћености пирамидног 
тракта. 30-40% оболелих нема лезије на кожи. Прегледом ликвора се обично нађе 
умерена плеоцитоза, повишени протеини и благо снижени ниво глукозе.

Дисеминована форма развија се у 25% случајева неонаталне ХСВ инфек-
ције и има најлошију прогнозу у погледу морталитета и дугорочних секвела. 
Најчешћа клиничка слика обухвата повишену теmпературу, летаргију, апнеје 
и стање слично септичном шоку, укључујући респираторну инсуфицијенцију, 
инсуфицијенцију јетре и ДИК. Око половине ових болесника има и локализо-
ване симптоме инфекције, а 60-75% испољава симптоме захваћености ЦНС. 

Мада инкубација може да траје 2 до 20 дана, SЕМ и дисеминовани облик се 
обично јављају 10-12 дана од рођења, а енцефалитис у узрасту 16 до 19 дана (1). 
Прогноза је знатно лошија у случају развоја енцефалитиса или дисеминоване 
форме, али је такође лошија када је узрочник инфекције ХСВ тип 2 у односу на 
ХСВ тип 1 (5).

терапија

Без обзира да ли је у питању рекурентна или примарна генитална инфек-
ција, код новорођенчета је индикована дијагностичка процедура у првих 24 
до 48 сати. Имајући у виду неповољну прогнозу болести, у случају рекурентне 
инфекције мајке неопходна је пажљива опсервација и увођење терапије ако је 
резултат позитиван или се појаве први симптоми, док се код примарне инфек-
ције мајке емпиријска терапија ацикловиром уводи одмах по узимању анализа. 
Рано започињање терапије може смањити морталитет за 30-50% (1,5).
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превенција

Антепартална профилакса подразумева примену ацикловира код труд-
ница са примарном гениталном инфекцијом као и код трудница код којих се 
активна инфекција (примарна или секундарна) јавила пред термин порођаја. 
Профилакса ацикловиром, или валацикловиром, започета у гестацији од 36 
недеља, смањује ризик појаве клиничке форме ХСВ, потребу за царским резом, 
као и ширење вируса током порођаја. (1,6).

Уколико нема видљивих лезија пред порођај или продромалних симптома, 
долази у обзир вагинални порођај. Порођај царским резом је индикован код 
жена које имају клиничке знаке ХСВ инфекције. Дилема постоји у случајевима 
руптуре плодових овојака дуже од 6 сати, али и у тим случајевима већина екс-
перата препоручује царски рез. У сваком случају, новорођенчад треба опсерви-
рати по рођењу,чак и кад је царски рез примењен пре руптуре овојака.

Превентивна стратегија би требало да буде производња ефикасне вакцине 
која би заштитила и трудницу и новорођенче. 

Дојење је пожељно уколико нема лезија на дојкама. Мајка треба да буде еду-
кована за правилно прање руку, као и ношење маске у случају орофацијалног 
ХСВ (1).

инФекције Узроковане варичела зостер вирУсом (взв)

Клинички облици

Клиничко испољавање перинаталне ВЗВ инфекције зовиси од времена ис-
пољавања инфекције код мајке.

Конгенитални варичела синдром (КВС) се испољава код новорођенчади 
инфициране током I и II триместра, углавном до 28. недеље трудноће. Болест 
најчешће захвата кожу, екстремитете, очи и централни и аутономни нерв-
ни систем. Карактеристичне ожиљне промене (хипо- или хиперпигменто-
вани ожиљци испод нивоа остале коже) сматрају се последицом оштећења 
сензорних нерава. Очне промене обухватају катаракту, хориоретинитис, 
Хорнеров синдром, птозу, микрофталмију или нистагмус. Типичне про-
мене на екстремитетима су хипоплазија костију и мишића и/или одсутни 
или малформисани прсти. Абнормалности ЦНС у оквиру КВС, укључују 
микроцефалију, кортикалну атрофију, конвулзије и менталну ретардацију. 
Дисфункције аутономног нервног система се испољавају као неурогена бе-
шика, хидроуретер, дилатација и рефлукс езофагуса који може бити узрок 
аспирационе пнеумоније. КВС носи ризик морталитета 30% у првим месе-
цима живота (7).
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Као последица конгениталне инфекције настале у III триместру гравидите-
та, не настаје КВС, али се код детета може развити херпес зостер током прве 2 
године живота (7).

Херпес зостер испољен током трудноће нема нежељене ефекте по фетус 
или новорођенче (7).

Болест настала као последица инфекције мајке која се испољила 5 дана пре 
или током прва 2 дана након порођаја, представља велики ризик за настанак 
дисеминованог, витално угрожавајућег облика варичеле код новорођенчета 
(7). Иако на рођењу доброг општег стања, у даљем току јављају се класичне 
кожне промене и/или дисеминована форма у виду пнеумоније, хепатитиса, 
енцефалитиса и тешке коагулопатије која резултује инсуфицијенцијом јетре и 
тромбоцитопенијом. Уколико се не лечи, морталитет је 30% (7,8).

Деца која се роде једну до неколико недеља након појаве симптома болести 
код мајке, нису под значајним ризиком за појаву тешког облика болести. Они 
ће вероватно имати кожне промене на рођењу или током првих неколико дана, 
али су заштићени од тешке форме болести јер је било довољно времена за пре-
лазак мајчиних антитела (7).

терапија

С обзиром да симптоми КВС представљају резултат интраутерусног 
оштећења феталних ткива, тешко је очекивати да антивирусна терапија при-
мењена у неонаталном узрасту може имати утицаја на секвеле. Ипак, одлука 
о примени антивирусне терапије мора се доносити од случаја до случаја, ради 
евентуалне превенције оштећења услед постнаталне репликације вируса. 

У случајевима активне инфекције новорођенчета, индиковано је што ра-
није започињање антивирусне терапија ацикловиром и спроводити је још 48 
сати након појаве последње кожне промене (7). 

превенција

Заштита труднице се спроводи ВЗВ имуноглобулином (ВЗИГ), ако је труд-
ница била у контакту са зараженим и треба је применити у року од 72-96 сати 
након контакта, или применом ациколовира уколико је од контакта прошло 
више од 96 сати. Примена живе атенуисане вакцине против варичеле је контра-
индикована у трудноћи (7,8). 

Новорођенчад у ризику од перинаталне варичеле треба да приме ВЗВ иму-
ноглобулин уколико је доступан, на рођењу или чим се јаве симптоми болести 
мајке. Уколико није доступан ВЗИГ, може се применити интравенски препарат 
имуноглобулина (ИВИГ), јер он такође садржи висок титар ВЗВ специфичних 
антитела (7). Након примене ВЗИГ, новорођенче треба пажљиво опсервирати и 
започети терапију ацикловиром уколико се појави било који знак болести (7). 



70

Татјана Николић

Упркос малом ризику за развој тешке форме болести, код новорођенчади 
чије су мајке оболеле недељу дана пре порођаја, уколико се појаве знаци актив-
не ВЗВ болести, препоручује се третман. Међутим, ако је мајка оболела неколи-
ко недеља пре порођаја, новорођенче треба само опсервирати (7).
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4.3. ПЕРИНАТАЛНА ИНФЕКЦИЈА ВИРУСОМ 
ХУМАНЕ ИМУНОДЕФИЦИЈЕНЦИЈЕ

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

Пандемија изазвана вирусом хумане имунодефицијенције (ХИВ) је једна 
од најозбиљнијих здравствених криза с којом се свет данас суочава. Од 1981. 
године од инфекције ХИВ-ом је умрло више од 25 милиона људи, а тренутно је 
од АИДС-а оболело око 2 милиона људи. Од тога броја, милион су деца (1, 2). 
Према подацима Светске здравствене организације, само 2008 године 430 000 
деце је инфицирано ХИВ-ом, у већини случајева перинатално.

Према подацима Института за јавно здравље Србије од 1985. до новембра 
2013. у Републици Србији су регистроване 2962 особе заражене ХИВ-ом од 
којих је 1058 умрло од АИДС-а. Међу зараженима су и два детета узраста 4 и 7 
година, заражени су вертикалном трансмисијом од мајки које нису знале да су 
ХИВ позитивне. Сматра се да још око 1800 особа не зна да је заражено ХИВ-ом, 
a преваленција ХИВ-а у трудница је 0,48% (1).

еПидемиологија

начин преношења

Већина деце се инфицира од мајке. Инфекција се може пренети на фетус 
током трудноће, a на новорођенче током порођаја или дојењем. Фактори ризи-
ка за перинаталну инфекцију могу бити:

а) фактори од стране вируса: велика количина вируса у крви, инфекција 
типом вируса ХИВ-1;

б) фактори од стране мајке: узнапредовала болест, низак број CD4+ лим-
фоцита, изражени симптоми болести, примарна инфекција мајке током 
трудноће, прво близанче, прскање водењака више од 4 сата пре порођаја, 
крварења мајке, неузимање антиретровирусне терапије од стране мајке, 
вагинални порођај, присуство друге сексуално преносиве болести;

в) фетоплацентарни фактори: хориоаминионитис, плацента превија;
г) фактори од стране плода: ХЛА компатибилност са мајком;
д) постнатални фактори: дојење, велика количина вируса у млеку, 

маститис или лезије брадавица, сероконверзија мајке током дојења, 
присуство сора у деце млађе од 6 месеци (1).
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Превенција Перинаталне хив инФекције новорођенчета

У одсуству било какве терапијске интервенције ризик за перинаталну и по-
стнаталну трансмисију инфекције је 15% до 30% у недојене новорођенчади (3). 
Дојење повећава ризик за 5 - 20%, тако да се укупан ризик у том случају пење 
на 20 - 45%.

Ризик се може смањити на испод 2% применом антиретровирусних лекова, 
планираним царским резом пре руптуре мембрана водењака као и комплет-
ним избегавањем дојења.

антиретровирусна терапија и профилакса труднице 

Препоручени лекови за антиретровиралну примену у трудница су: зидовудин 
(AZT), ламивудин (3TC), невирапин (NVP) и ефавиренз (EFV). Према СЗО, тера-
пија се препоручује за све труднице инфициране ХИВ-ом са бројем CD4 + лимфо-
цита мањим од 350/мм3, без обзира на стадијум болести, као и за труднице које су 
према критеријумима 3 и 4 СЗО без обзира на број CD4 + лимфоцита (4).

И код трудница које „не испуњавају услове“ за антиретровирусну терапију 
пожељна је примена лекова, ради превенције преноса инфекције са мајке на 
дете (антиретровирусна профилакса). У овим случајевима код свих инфици-
раних мајки лекови се примењују најраније у 14. недељи гестације или што је 
пре могуће када се трудница јави касније (после 14. недеље трудноће). Код ових 
трудница могуће су две терапијске опције: а. пре порођаја, AZT као појединач-
ни лек, или у комбинацији са NVP , током порођаја AZT и 3TC; ова комбина-
ција се наставља и 7 дана након порођаја, или б. комбинација 3 лека, најраније 
у 14. недељи гестације и спроводи се још недељу дана након престанка дојења.

интервенције које смањују могућност трансмисије

Треба избегавати прокидање плодових овојака осим у хитним случајевима. 
Порођај елективним царским резом у 38. недељи гестације пре прснућа плодо-
вих овојака надаље смањује шансе за трансмисију инфекције.

антиретровирусни лекови код новорођенчади хив позитивних мајки 

За дојену новорођенчад препоручује се давање NVP од рођења до узраста 
од 6 недеља или недељу дана након последњег дојења. Доза невирапина је 10 
мг/дневно за новорођенчад са порођајном масом нањом од 2,5 кг, односно 15 
мг/дневно за новорођенчад веће тежине. За новорођенчад која су на вештачкој 
исхрани даје се AZT дневно или NVP од рођења до узраста од 6 недеља. Доза 
зидовудина је 4 мг/кг два пута дневно (4)
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профилакса избегавањем дојења

Дојење је један од најзначајнијих начина преноса ХИВ инфекције у земљама 
у развоју. Ризик од преноса инфекције је највећи у првим месецима дојења, при 
чему већи ризик носи искључиво дојење, насупрот мешовитој исхрани (5).

Фактори који повећавају вероватноћу преноса инфекције су присуство ви-
руса у млеку, маститис као и низак ниво CD+ T лимфоцита (6).

профилакса хив у новорођенчета котримоксазолом

Индикована је код све новорођенчади изложене ХИВ инфекцији, која су 
млађа од 18 месеци, а почиње у узрасту од 4-6 недеља и траје док се не искључи 
постојање ХИВ инфекције (1). Профилакса котримоксазолом је препоручена 
и за дојену децу која су у ризику, без обзира на узраст, и траје док се не искљу-
чи ХИВ инфекција, током периода дојења и 6 недеља након престанка дојења. 
Профилактичка доза је 2,5 мл једанпут дневно

хив и имУнизација

Деца која су изложена или инфицирана али асимптомска треба да приме 
све вакцине према националном календару вакцинације. 

Имунокомпромитована деца инфицирана ХИВ-ом или деца са симптомима 
болести добијају све вакцине осим BCG, и вакцине против полиомијелитиса и 
варичеле. Такође треба размотрити примену вакцине против хемофилуса ин-
флуенце (HIB) и пнеумококне вакцине за сву децу изложену ХИВ инфекцији, 
без обзира на присутне симптоме или имунолошки статус.

лаБораторијска дијагноза хив инФекције и аидс-а

Дефинитивна постнатална дијагноза ХИВ инфекције се не може обезбеди-
ти детекцијом антитела, јер мајчина IgG антитела пролазе плаценту и улазе у 
феталну циркулацију током трудноће и могу се детектовати и 18 месеци након 
рођења. Зато је индикована PCR метода за детектовање вирусне ДНК у шестој 
недељи живота. Дијагноза се мора потврдити понављањем теста у новом узор-
ку, у малом временског размаку.

У дојене новорођенчади је потребна виролошка потврда ХИВ инфекције 
најмање 6 недеља након престанка дојења.

Сматра се да је особа оболела од СИДЕ/АИДС-а уколико је број CD4+ T 
лимфоцита мањи од 200/мм3. 
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Евидентно је да се количина вируса ХИВ-а у крви може користити као пра-
метар који указује на брз развој СИДЕ без обзира на број CD4+ T ћелија.
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5.1. ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ И НАСИЉЕ  
МЕЂУ МЛАДИМА

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

млади и дигитални медији

Адолесценти свакодневно користе електронске, односно дигиталне уређаје по-
пут рачунара, мобилних телефона, таблет рачунара. Док се многи одрасли боре да 
схвате шта би могао да буде MySpace, The Crash Pad, ROFL или Meebo млади експерти 
за дигиталне технологије шаљу својим пријатељима инстант поруке, траже инфор-
мације које има помажу да прошире знања, играју видео игре, износе своје ставове и 
идеје, излажу своја уметничка дела - практично живе у виртелном свету. Највећи део 
времена у виртуелном свету проводе без надзора одраслих и имају скоро потпуну 
слободу да приступе најразличитијим садржајима и да успоставе различите социјал-
не контакте. Дигитални медији младима пружају могућност социјализације, учења и 
стицања различитих знања и техничких вештина, али носе и значајан ризик (1). 

дигитално насиље међУ младима 
– дигитално силеџијство

Сви облици насиља међу младима у свету и у нашој земљи су растући проблем, 
како по учесталости, тако и по тежини облика насиља. Један од облика насиља је ди-
гитално насиље међу младима, које се назива још и дигитално силеџијство и пред-
ставља врсту вршњачког насиља. Код дигиталног силеџијства млада особа корис-
ти електронске уређаје (мобилни телефон, рачунар, камеру) и интернет са циљем 
да вршњака, уплаши, увреди, понизи или повреди на други начин (2). У енглеском 
говорном подручју се за дигитално силеџијство користи израз cyberbullying.

оБлици дигиталног силеџијства

Адолесценти могу да буду жртве, починиоци или сведоци дигиталног си-
леџијства.

Постоје бројни облици дигиталног силеџијства, при чему дигиталне си-
леџије у смишљању облика насиља ограничава једино технологија којом распо-
лажу, вештине и знање које поседују и машта. 
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Два основна типа дигиталног силеџијства су директни напади и дигитално 
силеџијство преко посредника (табела 1). Код дигиталног силеџијства преко 
посредника, силеџија укључује неког другог да уместо њега малтретира жртву. 
У већини случајева укључена особа није свесна да је искоришћена да се почини 
дигитално насиље.

табела 1. Облици дигиталног силеџијства

Директни напади

•	 Слање	порука	које	садрже	вулгарности	и	увреде	(flaming) 

•	 Слање	претњи	(неодређених	претњи	или	претњи	физичким	насиљем	и	убиством)

•	 Искључивање	адолесцента	из	неког	форума	или	дискусионе	групе

•	 Слања	вируса	или	шпијунских	програма	(spyware)

•	 Слања	експлицитног	сексуалног	материјала	(sexting)

•	 Снимање	физичког	малтретирања	(happy slapping) 

•	 Слање	гласина	и	лажи	о	другој	особи	како	би	се	угрозила	репутација	жртве	или	поре-
метили односи са другима

•	 Слање	компромитујућих	фотографија	или	видео	снимака	жртве	путем	електронске	
поште или мобилног телефона.
– Када се таква електронска пошта пошаље она за неколико сати доспева до великог 

броја особа и нема начина да се контролише куда даље иде. Некада силеџија кри-
шом фотографише жртву у свлачионици или купатилу и затим пошаље слику или 
снимак на велики број адреса.

•	 Крађа	лозинке	жртве
 Силеџија може да користи профил жртве на различите начине: 

– у име жртве шаље увредљиве, расистичке, сексуалне или претеће поруке особама 
које жртва познаје

– на профил жртве поставља вулгарне, увредљиве или непримерене садржаје
– на профил жртве поставља њене личне податке (адреса и број телефона жртве) и 

нуди сексуалне услуге
– мења лозинку на профилу како жртва више не би могла да користи свој профил 

•	 Злоупотреба	блогова	
– адолесценти користе блогове да би ширили неистине о жртви и да би јој тиме угрози-

ли репутацију или износе поверљиве информације да би је осрамотили и понизили 

•	 Гласање	на	интернету
– ко је најдебља или најружнија особа у школи? 
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Дигитално силеџијство преко посредника

•	 “Ратови	упозорењима“	или	„ратови	обавештењима“
– Многи програми за инстант поруке пружају корисницима могућност да пријаве 

интернет провајдеру или администратору неког ко крши правила коришћења сер-
виса, тако што, на пример, шаље вулгарне садржаје или поруке мржње. Адолесцент 
може без повода да пријављује жртву да крши правила и уколико провајдер добије 
довољан број упозорења о неком кориснику може жртви да укине налог, односно 
да га онемогући да користи сервис. Како су интернет провајдери свесни ове злоу-
потребе, они често проверавају да ли су упозорења реална. 

– Дигитални силеџија може да провоцира жртву шаљући јој различите поруке све док 
се жртва не изнервира и каже нешто непристојно или пошаље поруку мржње. Потом, 
дигитални силеџија обавештава провајдера да је жртва прекршила правило сервиса и 
провајдер искључује жртву, чиме постаје недужни саучесник дигиталног силеџијства.

•	 Родитељи	као	ненамерни	саучесници	дигиталног	силеџије	
– Уколико дигитални силеџија успе да постигне да жртва пошаље неку непристојну пору-

ку или поруку мржње и о томе обавести родитеља жртве, родитељи ће казнити жртву. 

•	 Прављење	лажних	налога	у	којима	се	дигитални	силеџија	представља	као	адолесцент	
кога је одобрао за жртву
– са лажног налога силеџија шаље различите увредљиве поруке, сексуалне садржаје 

или претње пријатељима и познаницима жртве. Особе које верују да су од жртве 
добиле такве поруке, могу да предузму одређене кораке против жртве, чиме 
постају саучесници дигиталног силеџије. 

сПециФичности дигиталног силеџијства

Дигиталне силеџије могу да прикрију свој идентитет, тако да често не трпе 
последице због свог понашања. Жртве могу да претрпе значајну штету и имају 
бројне психоосцијалне проблеме, а да при том немају могућност да се заштите. 
Информације које се пласирају преко дигиталних медија се веома брзо шире, и 
за кратко време стижу до огромног броја корисника (2).

расПрострањеност дигиталног силеџијства

Према подацима истраживања спроведеног у Србији 2013. године, неком об-
лику дигиталног насиља је било изложено 26% ученика четвртог разреда основне 
школе, 51% ученика виших разреда основне школе и 77% ученика средње школе 
(2). Сваки десети ученик 4. разреда основне школе је током годину дана испољио 
бар један облик дигиталног насиља, као и 28% ученика виших разреда основне 
школе и 33% ученика средње школе (2). Седамнаест процената ученика четвртог 
разреда основне школе су били сведоци дигиталног насиља, као и 22% ученика 
виших разреда основне школе и 30% ученика средњих школа (2). Резултати се не 
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могу поредити са резултатима истраживања спроведених у другим земљама због 
различите методологије. У САД је према резутатима различитих истраживања 
жртва дигиталног силеџијства било од 9% до 63% ученика (3,4).

Последице дигиталног силеџијства

Дигитално насиље код жртве може да проузрокује различите проблеме, 
од непријатних емоција као што су узнемиреност, страх, осећање фрустрације 
или љутња, до озбиљних психосоцијалних проблема (5). Адолесценти који су 
били жртве дигиталног силеџијства често имају проблеме са концентрацијом, 
потешкоће у комуникацији са вршњацима, соматоформне поремећаје (главо-
боља, болови у трбуху) и проблеме са спавањем (несаница или ноћне море) 
, често су анксиозни, имају ниже самопоштовање или симптоме депресије 
(5,6,7,8,9). Жртве дигиталног насиља чешће имају суицидне идеје (10). 

Адолесценти починиоци дигиталног насиља такође имају емоционалне 
проблеме и бихевиоралне проблеме, потешкоће у комуникацији са вршњаци-
ма, соматоформне поремећаје. Они су често хиперактивни, имају поремећаје 
понашања, злоупотребљавају алкохол (8). 

како Педијатар треБа да разговара са адолесцентом 
који је жртва дигиталног силеџијства?

Уколико се педијатру обрати адолесцент који је жртва дигиталног си-
леџијства изузетно је важно да му педијатар објасни да је добро што се обратио 
за помоћ и да није заслужио да буде третиран на такав начин. Адолесценту тре-
ба саветовати да се повери блиској одраслој особи, да не брише поруке и садр-
жаје јер могу послужити као доказ, да води дневник о нападима и непријат-
ностима које је доживео, да не шаље непријатељске поруке или шири гласине о 
другима, да не покушава да узврати сличним понашањем, односно дигиталним 
силеџијством. Такође му треба саветовати да силеџијство пријави администра-
тору сајта или интернет провајдеру. 

Улога Педијата У Превенцији дигиталног насиља

Педијатри треба:
да разговарају са адолесцентима и родитељима о дигиталном свету и •	
проблемима са којима се адолесценти могу суочити, 
да подстакну родитеље да са адолесцентима разговарају о употреби ин-•	
тернета и да сами науче више о технологији коју њихова деца користе, 
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да родитељи и адолесценти провере приватност профила на интеренту и •	
да подстакну адолесценте да се понашају безбедно: 

да подесе да њихов профил буде приватан,  -
да воде рачуна о информацијама које објаљвљују на интернету,  -
да никада не остављају на интернету личне податке попут адресе или  -
броја телефона, 
да на профил не постављају садржаје које не желе да прикажу другима, -
 да не прихватају комуникацију са особама које не познају и слично.  -

Родитељима треба саветовати да надзиру активности адолесцента на ин-
тернету кроз активно учешће у њиховим активностима и кроз разговоре и раз-
мену мишљења и идеја (1). 
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5.2. УПАЛНИ ПРОЦЕСИ У МАЛОЈ КАРЛИЦИ КОД 
СЕКСУАЛНО АКТИВНИХ АДОЛЕСЦЕНТКИЊА

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

У адолесценцији, упални процеси могу настати на спољашњим или 
унутрашњим гениталним органима (1). Учесталост упалних гинеколошких 
стања разликује се у зависности од локализације, врсте болести, узраста и сек-
суалне активности адолесцента. Тегобе су често неспецифичне, а пацијенткиње 
се прво јаве педијатру, затим буду упућене на додатну дијагностику радио-
логу или хирургу, а понекад буду упућене и гинекологу. Клиничка слика за-
виси од тежине инфекције и креће се од слабије изражених болова у доњем 
делу трбуха до озбиљног обољења које је праћено повишеном температуром, 
јаким боловима и појачаним вагиналним секретом (2,3,4). Јака упала аднекса 
(јајовод и јајник) може довести до компликација, као што су формирање  тубо-
оваријалног апсцеса и перитонитиса.

Запаљењска болест мале карлице је упала унутрашњих репродуктивних ор-
гана асдолесценткиње (материце, јајовода и јајника, као и околних органа). Нај-
чешће настаје када се инфекција шири асцендентним путем, од вагине, преко 
грлића материце до материце, јајовода и јајника. Због тога се знатно ређе догађа 
код адолесценткиња које нису сексуално активне (2,3). У овој групи адолес-
центкиња упала мале карлице може настати десцендентно, као последица упа-
ле црвуљка, танког црева или неког другог упалног процеса у абдомену. Упала 
унутрашњих гениталних органа може наступити и асцедентно, после операти-
вног лечења аномалија химена или вагине, неколико дана до неколико недеља 
по евакуацији старе менструационе крви из вагине (хематоколпос) (5,6,7).

Како су упални процеси у малој карлици чешћи код сексуално активних адо-
лесценткиња, у даљем тексту ће посебна пажња бити посвећена овом проблему.

еПидемиологија

У настанку упале учествују патогени микроорганизми који изазивају сек-
суално преносиве болести. Најчешћи узрочници упале унутрашњих генитал-
них органа су хламидија трахоматис, најсерија гонореје, гарднерела вагиналис, 
хемофилус инфлуенце и анаероби из групе пептококус и бактероидес. 

Иако нема тачних података о учесталости упалних обољења мале карли-
це код жена у репродуктивном периоду, Светска здравствена организација je 
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проценила да је 1999. године било око 340 милиона нових случајева у свету. 
Тешкоће у утврђивању тачног броја оболелих настају због непрепознавања 
болести, лоше здравствене заштите, недостатка адекватне дијагностике у 
земљама у развоју. У сиромашним земљама, у којима се не спроводи адекватно 
лечење, број компликација је далеко већи (подсахарска Африка и југоисточна 
Азија). Годишња стопа у високо развијеним земљама је око 20-40 случајева на 
1000 жена у репродуктивном периоду. У скандинавским земљама је стопа но-
вих случајева најнижа јер је здравствена заштита жена ефикасна и смањен број 
полно преносивих болести.

ПатоФизиологија

Упала органа мале карлице настаје у две фазе. У првој фази, упала је ло-
кализована у вагини и грлићу материце и може бити без симптома, нарочито 
ако је узрочник хламидија трахоматис (1,2). Цервиклани секрет је природна 
баријера за ширење инфекције према материци. Ова природна одбрана може 
бити смањена у време овулације и менструације, због снижења имунитета услед 
других болести, када долази до поремећаја нормалне вагиналне флоре и пато-
гени микроорганизми почну да се множе и продиру у материцу. Ова инфекција 
знатно чешће настаје код адолесценткиња са ектопијом грлића. Без адекватног 
лечења, инфекција се шири асцендентно и захвата материцу, јајоводе и јајнике. 
Кад дође до шупљине материце, инфекција захвата слузокожу и настаје акутни 
ендометритис. Запаљење јајовода прво захвата слузокожу али се брзо шири на 
мишићни слој, околне структуре и јајник. Упала се може проширити на суседне 
органе, мокраћну бешику и црева. У јајојоводу приликом упале може настати 
гној који се излива из јајовода и формира тубооваријални апсцес. Путем лимф-
них чворова инфекција се може ширити ван мале карлице, на перитонеум и 
изазвати акутни перитонитис, који може угрозити живот адолесценткиње.

Ванматерична трудноћа може да настане код адолесценткиња са хлами-
дијском инфекцијом. У поређењу са одраслима, у адолесценцији ванматерична 
трудноћа настаје два пута ређе, а у тренутку настанка је веома често удружена 
са акутном инфекцијом јајовода узрокованом хламидијом или, ређе, гонорејом 
(9). За разлику од одраслих, код којих се открива због неуобичајеног материч-
ног крварења и изостанка циклуса, у адолесценцији се најчешће открива због 
појаве болова у аднексама (1,5,9). Ради постављања дијагнозе, гинеколошки и 
ултразвучни налаз се по правилу допуњује анализом бета - ХЦГ из серума адо-
лесценткиње. Лапароскопски третман је и у овом случају „златни стандард“ у 
хируршком третману болести. 
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Фактори ризика

Најзначајнији фактори ризика за настанак акутног запаљењског процеса су:
често мењање сексуалних партнера,•	
хируршке интервенције које могу довести до ширења инфекције: биоп-•	
сије грлића материце, прекид трудноће, хистероскопија,
нелечене инфекције хламидијом или бактеријска вагиноза, која је покре-•	
тач инфекције осталим микроорганизмима,
различите врсте контрацепције могу повећати ризик од настанка за-•	
паљењских процеса у малој карлици, изузев кондома, који штити од сек-
суално преносивих болести.

Орална контрацепција може да повећа ризик од ендоцервикалних инфек-
ција због повећања цервикалне ектопије. С друге стране, она смањује ризик 
од ендоцервикалних инфекција јер повећава вискозност цервикалне слузи а 
смањује ретроградно враћање менструалне крви, тако да орална контрацепција 
не доприноси настанку запаљењских процеса у малој карлици. Интраутерини 
уложак (спирала) може да повећа ризик од инфекције и до два пута током пр-
вих 20 дана од постављања, што је ипак повезано са сексуалним понашањем и 
честим мењањем сексуалних партнера.

клиничка слика

Запаљења јајника се могу различито манифестовати, од блажих болова у 
доњем делу трбуха и нелагодности, до јаких болова, повишене температуре, са 
грозницом, мучнином и повраћањем. Клиничка слика зависи од тежине ин-
фекције. Бол у трбуху је стално присутан, пацијенткиње га описују као упо-
ран, са једне стране или обострано, почиње након менструације и појачава се 
приликом покрета, напора или сексуалног односа. Појачан вагинални секрет 
је присутан у већини пацијенткиња, може се јавити крварење после односа (у 
око 40%). Повишена темература се јавља у око 30% случајева. Мучнина и по-
враћање указују на перитонеални надржај и озбиљност инфекције.

дијагноза и диФеренцијална дијагноза

Дијагноза се поставља на основу клиничке слике, гинеколошког прегле-
да, лабораторијских анализа и ултразвучног прегледа. Телесна температура је 
повишена, појачан је мукопурулентни вагинални секрет, а повишени су седи-
ментација, леукоцити, Ц реактивни протеин. Могу бити позитивни тестови на 
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хламидију или гонореју. Ултразвучни преглед је неинвазиван поступак који ле-
кару даје информације о процесу на ендометријуму и у пределу аднекса. Пре-
глед трансвагиналном сондом је много прецизнији од абдоминалног ултраз-
вучног прегледа. Стање ендометријума и налаз на аднексама, који може ићи 
од благог испуњења јајовода серозном течношћу до тубооваријалног апсцеса, 
јасно се дијагностикује вагиналним ултразвучним прегледом. Диференцијална 
дијагноза обухвата упалу слепог црева, инфекције уринарног тракта, ендоме-
триозе и ређе аднексалне туморе. Правовремена дијагноза и на време започета 
терапија смањују могућност појаве компликација.

лечење

Рана дијагноза и лечење су важни ради очувања репродуктивног потенцијала. 
Лечење треба започети при појави првих симптома, као што су бол у доњем делу 
трбуха или позитиван налаз на сексуално преносиве болести. Лечење се спроводи 
антибиотицима и често је неопходна тројна антибиотска терапија. У случају даљег 
развоја болести и формирања тубооваријалног апсцеса потребно је и хируршко 
лечење. Већина пацијенткиња добро реагује на терапију у року од 48-72 сата. 

Превенција

Одговорно полно понашање је кључ превенције. У превенцији упалних 
процеса мале карлице важну улогу има и рано откривање и лечење инфекција 
полно преносивих болести. Касно дијагностиковане и нелечене полне болести 
могу имати озбиљне последице. Инфекција може после упале грлића да се про-
шири на материцу, јајоводе и јајнике стварајући апсцесе и проузрокујући запу-
шење јајовода може да доведе до неплодности и ванматеричне трудноће.

закљУчак

Мада упална 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 обољења гениталних органа треба посумњати 
када постоји бол у малој карлици нејасне етиологије. Тада је неопходан детаљан 
клинички и ултразвучни преглед унутрашњих гениталних органа. 

Избором оптималног приступа лечењу запаљења унутрашњих гениталних 
органа у адолесцентном узрасту повећава се могућност очувања фертилитета 
код ових девојака.
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5.3. ОД ЗАВИСНОСТИ ДО НЕЗАВИСНОСТИ, КРОЗ 
ПСИХОПАТОЛОГИЈУ АДОЛЕСЦЕНАТА

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

Детињство и адолесценција су два најважнија развојна периода у стварању 
личности будуће одрасле особе. Они се међусобно значајно разликују јер сва-
ки од њих има своја развојна дешавања, захтеве и очекивана достигнућа, који 
условљавају њихове специфичности. 

Суштински, детињство је време стварања психичког апарата и психосо-
цијалне функционалности, а адолесценција време трансформација већ ство-
реног, које омогућавају зрелост и функционалност одраслог. У тим процесима 
сазревања, осим индивидуалног развоја, значајан је и утицај околине – роди-
теља или њихових замена, породице, школе, групе вршњака, ширег социјалног 
окружења. Тако, интеракција унутрашње (психолошке) и спољашње (социјал-
не) реалности значајно одређују развој од детињства до одраслог доба.

У овом развојног процесу, значајан део и значајну нит представља процес 
стицања независности, пре свега психолошке, јер је она неопходна за очекива-
но и пожељно самостално функционисање одрасле особе.

После рођења, дете је потпуно зависно од мајке, родитеља или њихових 
замена. У првој години живота, симбиотичкој фази развоја, дете и мајка су 
целина и дете само делимичко разликује себе од мајке. Временом се дете све 
више осећа посебним и одвојеним од мајке, посебно од фазе сепарације-инди-
видуације, између друге и треће године. До пубертета и адолесценције дете је 
већ потпуно диференцирано од мајке/родитеља, али још увек у великој мери 
зависно и несамостално. 

Током адолесценције се јавља све снажнија потреба адолесцената за психо-
лошким одвајањем од родитеља као и за стицањем независности. Зато се адо-
лесценција може схватити као други сепарационо-индивидуациони процес. 
То је доста компликован процес који прожима свеукупно биће адолесцента, 
због чега има потенцијал да га дестабилизује и генерише патњу, па адолесцен-
ти осцилују између жеља и потреба за самосталношћу и страхова, дилема и 
трпљења од и због ње (1). 

Стицање независности подразумева, пре свега, одвајање, како од инфан-
тилног интрапсихичког света, тако и одвајање од представа и односа који су 
чинили спољашњи, пре свега породични свет. То ремети како нарцистичну, 
тако и објектну развојну линију (2). 

Нарцистична линија развоја подразумева развој односа према себи, задо-
вољство собом и осећај удобности у сопственој кожи. За разлику од деце, која 
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имају осећај свемоћи, адолесценти постају реалнији, односно схватају да нису 
свемоћни, него да су са ограниченим могућностима и достигнућима, а и да су 
захтеви и очекивања од њих другачија и већа него када су били деца. То их 
чини несигурним, неспокојним и незадовољним, са честим осећањем губитка 
самопоуздања, стида или немоћи. Тај губитак нарцистичне равнотеже намеће 
потребу стварање неке нове, за овај развојни период функционалније равно-
теже. То подразумева проналажење нових начина и извора сигурности, само-
поуздања и задовољства собом, као што су нове нарцистичке гратификације, 
кроз успехе у школи, спорту, међу вршњацима...

Објектна линија развоја подразумева развој односа према другима. Други 
су, пре свега родитељи, у детињству били идеализовани („маме су најбоље, а 
тате најјаче на свету“) јер је то било неопходно да би се дете осећало сигурно 
и заштићено. У адолесценцији се родитељи дезидеализују да би адолесцен-
ти могли да се одвоје од њих. Због потребе одвајања, адолесценти постају 
бунтовни, пркосе родитељима и другим одраслим (ауторитетима, најчешће 
школским), противе се свему што иде од њих, ма колико то неразумно било. 
С друге стране, рушење инфантилног објектног света намеће потребу ства-
рања новог објектног света. Нови свет других су нови идоли, свет вршњака и 
друге нове значајне особе, са којима се адолесценти идентификују или ства-
рају релације са њима.

Тако се развојни процес стицања идентитета, као очекиваног и пожељног 
циља адолесценције, креће од сепарације, кроз диференцијацију, до индивиду-
ације, са сталним променама доживљаја унутрашњег (интрапсихичког) и споља-
шњег (социјалног) света и односа са њима, као и променама понашања (3). Адо-
лесценти се понашају инфантилно, зависно и заштићено или бунтовно и одрас-
ло – и то се мења из дана у дан, па и из сата у сат. Та променљивост понашања је 
неизбежна и природна, ма колико околини била тешка за праћење и сналажење 
у томе. Она је такође одговорна и за промене, па и поремећаје навика. Промене и 
поремећаји навика и понашања су знак преображаја у адолесцентима и позитив-
но су дешавање, осим ако су изражени у мери или на начине који су неадекватни 
или деструктивни за адолесценте или њихову околину (4).

Поремећаји навика

Поремећаји спавања, односно поремећај дневно-ноћног ритма су доста чес-
ти. Будно стање до касно у ноћ се најчешће користи за размишљање, сањарење, 
прављење планова, решавање амбиваленције и проблема, бављење собом и 
другима, што је природна потреба адолесцената. Некада се ово време користи 
за коришћење компјутера или СМС комуникације. У екстремнијим случајеви-
ма може да буде израз окупираности проблемима, разних облика и интензите-
та трпљења, пре свега високе анксиозности или депресивности.
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Компјутерске игрице, музика и ТВ, у мери која је претерана, најчешће су из-
раз узнемирености, напетости, агресивности или депресивности. Предавање 
сликама и звуцима јесте бежање из реалности која је проблематична и непод-
ношљива, а перцептивна преплављеност има за циљ да ублажи, покрије или 
потисне тешко подношљива осећања или размишљања. Агресивним адолес-
центима играње агресивних игрица омогућава безбедно одигравање агресив-
ности и пражњење тензије.

Интернет се најчешће користи за прикупљање и размену информација, 
али га неки адолесценти злоупотребљавају до мере која може имати елемен-
те зависности. Њима најчешће служи за „четовање» (дописивање), склапање 
познанстава и одржавање комуникације, у последње време најчешће преко 
Facebook-а, за сексуалну стимулацију. Сати који се проводе на интернету 
могу бити замена за активан и реалан живот, али могу бити и знаци социјал-
не анксиозности и изолованости, компулзивних црта личности или депре-
сивности. 

Коцкање и клађење су све чешћи поремећаји који могу постати зависност, а 
њима су најчешће склони адолесценти који су незадовољни, неостварени, не-
сигурни, депресивни и импулсивни. Они углавном функционишу по принципу 
задовољства и желели би да на спектакуларан, брз и лак начин омогуће проме-
ну животне ситуације, а заправо омогуће да се осећају задовољније и моћније.

Поремећаји на граници нормалности

Поремећаји на граници нормалности обухватају израженије проблеме адо-
лесцентног периода који су више на нивоу проблема, а не поремећаја. Захтевају 
интервенцију онда када адолесцент или његова околина више не могу да издр-
же притисак који је узрокован овим проблемима.

Проблеми у школи. Будући да се овај период поклапа са преласком у 
средњу школу, за адолесценте представља проблем и изазов адаптирање на 
нову средину, нов колектив, нове професоре, нове и другачије захтеве средње 
школе. Сама школа је заснована на моделу који се разликује од модела осмо-
годишње школе, са захтевима, наградама и казнама које су изразитије. Адо-
лесценти реагују попуштањем у школи, бежањем са часова (који најчешће 
нису у функцији избегавања наставе него немогућности толерисања интрап-
сихичког притиска), усамљивањем или изазивањем ексцеса и поремећајима 
понашања.

Проблеми у емоционалним и сексуалним односима. Адолесценти се 
заљубљују страсно и реагују врло бурно када су њихове емоције одбачене или 
исмејане. Неки су склони бројним везама покушавајући тако да смање нега-
тивно осећање безвредности и несигурности. Започињање сексуалних одно-
са, без обзира на физичку зрелост, често не прати емоционална зрелост, што 
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доводи до осећања сексуалне дисфункционалности (аноргазмије, фригиди-
тета, превремене ејакулације, импотенције). У основи се не ради о дисфунк-
ционалности већ о неспремности за овакву активност. Буђење сексуалности 
може пратити и страх од хомосексуалности, али и привремена и повремена 
хомосексуална искуства.

ризична Понашања

Адолесценти се свакодневно упуштају у експериментисања разних облика, 
али и ризике. На тај начин покушавају да се дефинишу и развијају, да процене, 
одреде, одмере и испитају своје могућности и снаге (5). Неки адолесценти, нај-
чешће они импулсивни, чешће прибегавају ризичним понашањима, а посебно 
када су под дејством алкохола и других психоактивних супстанци, које додатно 
смањују критичност и процену могућих последица таквог понашања.

Упуштање у ризик је део нормалног развојног процеса али, зависно од интен-
зитета и облика, нека ризична понашања су развојно адаптивна и унапређујућа, 
а нека могу бити увод у патологију. Адолесценти се са ограниченим искуствима 
или без њих упуштају у ризична понашања која су потенцијално деструктив-
на, док је њихово схватање последица ограничено. Тако, експериментисање са 
дрогама може водити зависности, започињање сексуалних активности може 
довести до заразе HIV-ом, делинквенција може водити криминалу. 

Фактори који предиспонирају ризично понашање адолесцената могу да 
потичу од самих адолесцената или су подстакнути понашањем у окружењу, 
пре свега групом вршњака. Међу личним факторима, најчешћи су осећај неза-
довољства и несигурности, до инфериорности, жеља за показивањем или де-
пресивност – у овим случајевима ризично понашање треба да обезбеди осећај 
сигурности, самосталности, снаге и моћи. Понекад се адолесценти упуштају у 
ризик зато што имитирају родитеље, васпитаче и друге одрасле, пре свега идо-
ле из медија или средине, а понекад желе да се докажу и покажу међу вршњаци-
ма. Под дејством свих ових фактора, најчешће удружених, оно што започиње 
као здраво експериментисање и преузимање ризика, може брзо да се промени 
или да постепено еволуира у нездрав, опасан модел, чак и са могућим фатал-
ним исходом. Зато се најризичнија понашања (екстремни спортови, пребрза 
вожња, parcour) могу сматрати некритичним доказивањем, али и латентним 
суицидним понашањем.

Може се рећи да је природан и неминован процес освајања слободе у адо-
лесценцији, стицање психолошке независности и самосталности у функцио-
нисању, колико пожељан и жељен ипак потенцијално проблематичан и ризи-
чан. Разумевање психодинамике процеса и могућих компликација и проблема 
може помоћи адолесценту да избегне замке и странпутице и оствари жељени 
циљ: уживање у самосталности и предностима које она доноси.
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6.1. АДУЛТНИ ТИП ИНТОЛЕРАНЦИЈЕ ЛАКТОЗЕ

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

Лактоза је основни угљени хидрат млека већине сисара. Састављен је из 
молекула глукозе и галактозе међусобно везаних бета 1,4 гликозидном везом. 
У мајчином млеку се налази у концентрацији од око 7 gr/dl, а у крављем, козјем 
и овчјем 4,4-4,8 gr/dl. Као и остали угљени хидрати, ресорбује се у мономер-
ном облику. Хидролизу лактозе обавља лактаза (β-галактозидаза), која је, у 
комплексу са флоризин хидролазом, C-терминалним крајем ковалентно веза-
на за луминалну страну ентероцита проксималног сегмента танког црева (1). 
Импорт глукозе и галактозе из лумена црева у ентероцит обавља специфич-
ни трансмембрански натријум-глукоза/галактоза котранспортни протеин 1 
(sodium-glucose linked transporter 1, SGLT1), а њихов експорт у интерстицијум 
глукоза/галактоза транспортер 2 (glucose transporter 2, GLUT2). Глукоза и гала-
ктоза прелазе у ентероцит активним путем, а напуштају га олакшаном дифу-
зијом (2). Након ресорпције, глукоза и галактоза се транспортују у јетру где се 
укључују у одговарајуће метаболичке процесе. Процесима фосфорилизације, 
трансфера на уридин-дифосфат и епимеризације, који се обављају у јетри под 
дејством галактокиназе, галактозо-1-фосфат уридилтрансферазе и уридинди-
фосфат галактозо-4-епимеразе, галактоза се трансформише у глукозу (2). Део 
глукозе се користи за обнову резерви гликогена, као и друге метаболичке пот-
ребе јетре, док остатак одлази у друга ткива где се катаболише или конвер-
тује у масти (2). Сем учешћа у енергетском метаболизму и есенцијалне улоге у 
одржавању метаболичке равнотеже организма, лактоза стимулише ресорпцију 
калцијума, магнезијума, гвожђа, цинка и других минерала у танком цреву, као 
и раст лактичних бактерија (Lactobacillus i Bifidobacterium) у колону (2). 

Неподношење лактозе настаје услед дефицита лактазне активности, ма-
лапсорпције глукозе и галактозе или дефекта у конверзији галактозе у глукозу 
(2). Према природи настанка, сваки од ових поремећаја може бити примар-
ни, тј. генски детерминисан и секундарни, који се јавља у склопу различитих 
обољења танког црева или јетре (2).

Дефицит лактазне активности представља најчешћи узрок неподношења 
хране уопште. Етиолошки гледано, чини га скуп клиничких ентитета урођеног, 
развојног, адултног и секундарног типа (1, 3). Урођени и развојни тип непод-
ношења се испољавају непосредно по рођењу, тј. након првог оброка млека, а 
адултни и секундарни касније (1). Урођени и адултни дефицит лактазне актив-
ности представљају изоловане поремећаје, док су развојни и секундарни често 
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удружени са другим знацима интестиналне дисфункције (1, 3). Такође, за раз-
лику од урођеног, развојног и адултног облика поремећаја, секундарни губитак 
лактазне активности настаје као последица различитих обољења проксимал-
ног сегмента танког црева (3). Урођени недостатак лактазне активности је изу-
зетно редак аутозомно рецесивни поремећај узрокован дефектом кодирајућег 
гена за лактазу смештеног на дугом краку хромозома 2 (2q21), док се развојни 
ензимски дефицит виђа као пролазна појава код недоношчади рођене пре 34-
35. гестацијске недеље (1, 3). 

Адултни тип интолеранције лактозе представља аутозомно рецесивну 
појаву која се испољава после дојеначког периода, најчешће са навршених 3-7 
година (3). Настаје као последица пада лактазне активности на 5-10% у од-
носу на неонатални период (3). Код припадника беле популације се среће са 
учесталошћу од 2-50%, а код других раса између 50 и 100%, те чини апсолутно 
најчешћи облик неподношења лактозе (4, 5). Адултни тип губитка лактазне 
активности је изворно својство свих сисара, укључујући и 75% људске попу-
лације, а регулисано је МCМ6 (minichromosome maintenance complex component 
6) геном који је смештен узводно од гена за лактазу (3, 4, 6). Након природно 
програмираног периода дојења, које је зависно од врсте сисара, под утицајем 
МCМ6 гена код потомка долази до транскрипционе блокаде кодирајућег гена 
за лактазу и пратећег пада њене активности (7, 8). Супротно овоме, у перзис-
тентној лактазној активности, која представља аутозомно доминантну поја-
ву, ова инхибиција изостаје, што резултира трајном експресијом лактазе и 
толеранцијом лактозе (7, 8). Сматра се да почетак експанзије овог генотипа, 
примарно у делу људске популације чија је егзистенција битно зависила од 
млека других сисара, датира од пре око 10000 година, тј. од времена кад је 
човек почео да припитомљава животиње и гаји биљке (4, 6, 7, 9). Постоји 
више независно насталих генских варијанти, односно генских полиморфи-
зама који резултирају перзистентном лактазном активношћу (7, 8, 10). До-
минирајући лактаза перистентни генотип код европских народа је C/T-13910, 
а у популационим групацијама које потичу са других континената G/C-14010, 
T/G-13915, C/G-13907 и T/C-13913 генотипи (3-8, 10).

Симптоматологија адултног типа неподношења лактозе је доста варијабил-
на и зависна, не само од количине унетог млека, него и брзине гастродуоденал-
ног транзита и компензаторног капацитета колона (1-4, 6). Стандардни оброк 
млека прате болови у трбуху типа колика, метеоризам, наглашена флатулација, 
а ређе и пролив, док истовремен унос мање до умерене количине млека са дру-
гом храном, захваљујући успорењу гастродуоденалног транзита, знатно убла-
жује, па и потире тегобе (3). Сличан ефекат у том смислу остварује и високо 
присуство лактичних бактерија у колону (4, 6). 

Дијагноза неподношења лактозе се заснива на патолошком лактоза толеранс 
тесту (LTT), тј. појави карактеристичних тегоба након оптерећења лактозом 
(2 gr/kg, максимално 50 gr) (1-3, 5). Поред клиничких знакова интолеранције, 
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абнормалан LTT је обично праћен недовољним скоком гликемије (<20 mg/dl) 
(6). Код испитаника са испољеном дијарејом у столици се региструје низак 
pH (<5,5) и присуство редукујућих супстанци (>0,5%) (2). Данас се за потврду 
поремећаја најчешће користи лактоза H2 издисајни тест (lactose H2 breath test) 
који се заснива на порасту концентрације водоника (>20 ppm) у издахнутом 
ваздуху након оптерећења лактозом (1-3). Поред тога, у дијагностичке сврхе 
се користи хроматографија столице на шећере и ензимски есеј. Дијагностички 
значај, свакако, има и исчезавање тегоба на дијети без лактозе (2). Међутим, 
наведена испитивања доказују само на гастроинтестиналну интолеранцију 
лактозе, али не и њену основу, те је за егзактну дијагнозу адултне хиполакта-
зије као узрока тегоба неопходно искључити друга стања праћена истим по-
ремећајем (1). Иако још није ушла у рутинску клиничку праксу, апсолутно 
поуздана метода у верификацији адултне хипокалтазије, било као изолованог 
или придруженог узрока интолеранције лактозе, је молекуларна дијагностика 
(1, 3, 5, 6). 

Терапија адултног облика интолеранције лактозе подразумева замену об-
ичног млека ферментисаним млечним производима, као што су јогурт, кефир, 
кисело млеко и сир (1, 6). Већина пацијената толеришу и мање оброке млека 
комбиноване са житарицама или другом храном (1, 3, 6). На тржишту постоје 
и препарати лактазе који се узимају уз млеко или му се додају извесно време 
пре употребе (1, 3). 
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6.2. НУТРИГЕНЕТИКА И НУТРИГЕНОМИКА

Марија Младеновић
Здравствени центар Ваљево

Интеракција генома и хране је есенцијална карактеристика еволуције. Код 
човека настаје одмах по зачећу и траје читав живот, што исхрану чини најваж-
нијим фактором спољашње средине који одређује здравље, ризик за настајање 
болести, квалитет и дужину живота. Нутријенти на геном могу да утичу трајно, 
мењајући му структуру и доводећи до промена које су наследне, или пролазно, 
модулирајући степен генске експресије. Научне дисциплине које се баве про-
учавањем биолошких механизама акутне и перзистентне интеракције генома 
и хране са последицама по здравље човека су, између осталих, нутригенетика, 
нутригеномика и епигенетика. Нутригенетика идентификује, класификује и 
описује генске варијације које утичу на апсорпцију, искористљивост и толеран-
цију хране. С друге стране, нутригеномика објашњава утицај који нутријенти 
имају на генску експресију, синтезу протеина и метаболизам ћелија, ткива, ор-
гана и организма у целини (1). Епигенетика подразумева промену генске екс-
пресије која није праћена изменом генетског материјала, а настаје углавном 
метилацијом DNK, модификацијом хистона и ремоделовањем хроматина (1, 
2). На интеракцију нутријената и генома посебно је осетљив ембрион, али и 
организам у критичним фазама раста и развоја, те промене у феталном мета-
болизму, настале као резултат субоптималне исхране мајке у макро и микро-
нутријентима, повећавају ризик за настајање метаболичког синдрома и пове-
заних болести касније у животу. Иако патогенеза развојног програмирања није 
до краја јасна, највероватније није заснована на настанку генског дефекта, већ 
на промени генске експресије као последице адаптације на неповољну нутри-
тивну средину током критичног периода раста и развоја, као и диспропорције 
између интраутерusnih и посленаталних услова раста (3, 4).

Као и геном генерално, и генске варијације су настале као резултат еволути-
вног прилагођавања на непредвидиву доступност хране. Полиморфизам једног 
нуклеотода (single nucleotide polimorphysm, SNP) представља најчешћу форму ге-
нске варијације код човека. Настаје секвенцијалним процесом DNK мутације и 
њеном експанзијом у популацији, а на оба ова процеса утичу компоненте хране. 
Генски полиморфизам је добро проучен у моногенских, али и код неких поли-
генских болести (1). Кад је у питању метаболизам фолне киселине, ген за ме-
тилентетрахидрофолат редуктазу (MTHFR) је кључни фактор у метаболизму 
једног угљениковог атома, а индиректно у свим метилационим реакцијама у на-
шем организму. У популацији, у зависности од географске припадности, чест је 
полиморфизам C667T који редукује ензимску активност MTHFR, доводећи до 
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смањеног стварања S-аденозил метионина, главног метил донора у нашем орга-
низму, kao и акумулације хомоцистеина који се повезују са ризиком за настанак 
кардиоваскуларних болести. Ова мутација мења нутритивне потребе у фолној 
киселини,неоходној за правилан раст и развој ембриона, превенцију дефеката 
неуралне тубе и кардиоваскуларних болести, као и неких врста рака (5). Такође, 
до сада су добро познате и друге SNP за гене који су укључени у метаболизам 
масти, угљених хидрата, алкохола, толеранцију лактозе, метаболизам фенилала-
нина и друге. Прилагођавањем исхране овим генским мутацијама избегава се 
њихово потенцијално штетно дејство на метаболичку хомеостазу организма. 

Већина хроничних болести које епидемиолошке студије повезују са исхра-
ном, међу којима и кардиоваскуларне, метаболички синдром и канцер, су узро-
коване бројним генским и спољашњим утицајима. У овим случајевима раз-
личите комбинације генских варијанти уз модулаторне ефекте нутритивних 
компоненти доводе до сличног фенотипа. Micoarrey чипови, уз протеомикс и 
метаболомикс анализу, последњих година дају све више информација које по-
мажу да се осветли генска предиспозиција за ове болести, као и могућност да се 
модификацијом исхране и других фактора спољашње средине утиче на њихову 
појаву и ток. На ћелијском нивоу нутријенти могу да се понашају као лиган-
ди за рецепторе транскрипционих фактора, да се метаболишу и својим мета-
болитима, мењају концентрацију супстрата или интермедијара у ензимским 
реакцијама или да утичу на сигналну трансдукцију. Рецептори транскрипцио-
них фактора су главни нутритивни сензори јер нутријенти и њихови метаболи-
ти делују као лиганди и својим везивањем доводе до конформационих промена 
што, уз серију пратећих догађаја, омогућује транскрипцију одеређених гена у 
метаболички активним органима, као што су јетра, гастроинтестинални тракт 
и масно ткиво. Нутријенти активирањем рецептора нуклеарних транскрипци-
оних фактора утичу на бројне ћелијске функције (6). На пр. PPAR (peroxisome 
proliferator activated receptor, активирани рецептор пероксизомног пролифера-
тора) група нуклеарних рецептора су нутритивни сензори углавном за масне 
киселине и утичу на експресију специфичних гена. Постоје три изомерне фор-
ме ових рецептора који се међусобно разликују у ткивној дистрибуцији, специ-
фичности за лиганде и физиолошким функцијама. Sве форме, међутим, парти-
ципирају у хомеостази липида и регулацији глукозе (7).

Обезитет данас добија размере епидемије у развијеним земљама и земљама 
у развоју, а настаје све раније, тако да већ у детињству представља чест и зна-
чајан проблем. Последњих година учињени су велики напори да се идентифи-
кују гени који су одговорни за обезогени фенотип и да се утврди њихов однос 
са нутритивним компонентама. Кад је у питању синдромска форма обезитета, 
идентификовано је преко тридесет гена, а најчешћи и најбоље описани примери 
су Prader-Wиllи, Bardet-Bиedl, Alstrom и други, који, поред специфичног феноти-
па, показују озбиљну хиперфагију и поремећен осећај ситости, што доприноси 
прекомерном увећању телесне масе. Код несиндромске форме гојазности за осам 
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гена је утврђено да кодирају протеине са комплексном улогом у одржавању енер-
гетске равнотеже. Код класичне гојазности, међутим, у питању су бројни гени са 
малим до умереним фенотипским ефектом. У патогенези класичне гојазности 
они функционишу адитивно, а њихова експресија је подложна модулацији фак-
торима спољне средине, посебно компонентама хране као што су масти и угљени 
хидрати. Sтриктно прилагођавање исхране, уз смањење масти и угљених хидрата 
код ове деце превенира обезогени фенотип (8). 

Такође, биоактивне компоненте хране као што су фолати, полифеноли, се-
лен, ретиноиди, неке масне киселине, изотиоцијанати и алил компоненте утичу 
епигенетски на гене чија је експресија измењена у неопластичним ћелијама, те 
тако протективно делују на настанак карцинома. Међутим, најбољи моменат у 
којем би ове компоненте интерреаговале са геномом није познат, као ни опти-
мална доза, али, имајући у виду да неопластичне промене могу да настану још 
ин утеро, потребно је додатно истражити утицај исхране у вулнерабилним пе-
риодима на програмирање ризика за настанак канцера (9). Физички интегри-
тет и стабилност генома су неопходни за превенцију различитих патолошких 
стања, као на пр. стерилитета, развојних оштећења, рака и неуродегенератив-
них болести. Геном - протективни нутријенти су посебно важни код особа са 
генским мутацијама које утичу на смањену активност антиоксидативних ензи-
ма, као сто су Mn супероксид-дисмутаза и глутатион пероксидаза. Најважнији 
протектори генома су фолати, витамин B12, ниацин, витамин Е, ретинол, кал-
цијум, селен и други (9, 10).

Иако генске варијације саме по себи нису разлог да се препоручене пот-
ребе на популационом нивоу мењају, боље познавање интеракције генома и 
нутријената омогућује издвајање посебних полулационих група и особа са ген-
ском варијацијом код којих уобичајени нутритивни унос нарушава метаболич-
ку хомеостазу и доводи до болести. Прилагођавање исхране у овим случајеви-
ма одлаже настанак болести и ублажује клинички ток. Такође, имајући у виду 
да у критичним периодима интензивног раста и развоја исхрана може да буде 
значајан фактор у програмирању генома, уз доказану геномску пластичност, 
неопходно је превентивно деловати на оптималну исхрану трудница и дојиља, 
фаворизовати природну исхрану и промовисати здраве стилове живота.
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6.3. ТЕРАПИЈСКИ ПРИСТУПИ ПОВЕЋАНОМ 
КАРДИОВАСКУЛАРНОМ РИЗИКУ У 
ГОЈАЗНОСТИ

Смиљана Милосављевић-ристић
Drug Safety Leader, Hoffman La Roche, Basel Switzerland

Метоболички синдром је данас широко прихваћен концепт који иден-
тификује особе са централном гојазношћу и повећаним ризиком за појаву 
дијабетеса и кардиоваскуларних обољења (1). Сматра се да је код њих кар-
диоваскуларни ризик повећан два пута, а ризик од дијабетеса око пет пута. 
Метаболички синдром је уствари скуп специфичних кардиоваскуларних 
фактора ризика у чијој основи лежи инсулинска резистенција. Фактори ри-
зика укључују: атерогене дислипидемије (повишене триглицериде и аполи-
попротеин B, са сниженим HDL), повишен притисак, повишену гликемију, 
протромботично и проинфламаторно стање. У Сједињем Америчким Држа-
вама 25% укупне популације испуњева критеријуме метаболичког синдрома, 
а међу становништвом преко 60 година старости тај проценат је око 40%. 
Нема значајних разлика медју половима, а највећа преваленца метаболичког 
синдрома је у хиспаноамеричкој ентничкој групи. Поред дијабетеса и кар-
диоваскуларних обољења код особа са метаболичким синдромом чешће се 
јављају и болести јетре, билијарна калкулоза, астма, депресија и проблеми 
локоморног система.

Иако још увек не постоји универзално прихваћена дефиниција метаболич-
ког синдром у педијатријском узрасту, сигурно је да се суочавамо са повећањем 
инциденце деце са прекомерном тежином и удруженим метаболичким про-
блемима (2-4). Епидемиологшке студије у Енглеској и Шкотској су показале да 
је у периоду између 1970-2000. забележен пораст висине деце и да је тај по-
раст висине пратио пораст тежине (5, 6). Гојазност у деце води ка гојазности у 
одраслом добу и може бити удружена са појавом болести као што су дијабетес, 
кардиоваскуларна болест и канцер.

Правовремена идентификација и терапијска интервенција могу спречити 
настанак дијабетеса и превремене кардиоваскуларне болести код деце са ис-
пољеним метаболичким синдромом. Основу терапије чини режим дијете и 
физичке активности, док је фармаколшка терапија усмерена на индивидуалне 
случајеве са изражним компонентама овога синдрома, као што су хиперлипи-
демија, хипертензија и хипергликемија (7). 

Треба такође поменути да је концепт метаболичког синдром недавно био 
подвргнут критичким освртима у којима је указано на то да су критерији-
ми овога синдром нејасни и некомплетни, да инсулинска резистенција као 
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патофизиолошка основа синдрома није комплетно птоврђена и да терапија 
метаболичког синдрома није различита од терапије за индивидуалне компо-
ненте синдрома (8). 
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6.4. ВЛАКНА У ИСХРАНИ: ВРЕМЕ УВОЂЕЊА И 
ФИЗИОЛОШКИ ЗНАЧАЈ

невенка добричић-чеврљаковић
Општа болница Крушевац

Дијетна влакна су несварљива угљенохидратна и неугљенохидратна је-
дињења биљног порекла која подлежу процесу ферментације под дејством ко-
рисних бактерија у дебелом цреву (1, 2). Ова једињења су изазвала велико инте-
ресовање последњих година због повољних ефеката на здравље који се огледају 
у регулацији гастроинтестиналног транзита и пражњења, смањењу брзине ре-
сорпције глукозе, снижавању нивоа LDL холестерола, превенцији гојазности, 
артеријске хипертензије и карцинома колона и пребиотском својству (1, 2). 

Термин „дијетална влакна“ је настао 1953. год. мада су корисна дејства ових 
једињења на здравље човека уочена много раније (3). Хипократ је 430. год. пре 
нове ере описао повољан лаксативни ефекат целог зрна пшенице у поређењу 
са обрађеним зрном. Келог је 1920. год. објавио опширну студију о дејству ме-
киња на бржи транзит и волумен садржаја дебелог црева. Дијетна влакна су 
истраживана током 1930. год, а затим заборављена све до 1970. год. када је, 
захваљујући Денису Буркиту, поново оживела идеја да дијетна влакна имају 
заштитне ефекте у испољавању многих болести савременог човека.

Дијетна влакна се, према облику у коме се налазе у води, диференцирају 
на солубилна (пектин, инулин, лакто и фруктоолигосахариди) и несолубилна 
(целулоза, хемицелулоза, лигнин) (1, 2). Физиолошке особине дијетних влака-
на зависе од њихове структуре и од одређених физичко-хемијских својстава, 
као што су могућност ферментисања, капацитет везивања воде, вискозност и 
својство везивања жучних киселина. Везивањем жучних киселина у танком 
цреву спречава се реапсорпција, што доводи до појачаног фекалног губитка 
праћеног компензаторном синтезом из холестерола чиме се, посредно, смањује 
концентрација холестерола у крви. Ферментацијом влакана се, осим гасова, 
стварају кратколанчане масне киселине, пропионска, бутерна и сирћетна, са 
важним дирекним и индиректним физиолошким улогама. Присуство влакана, 
такође, утиче и на апсорпцију других нутријената(1).

Намирнице које се најчешће користе у исхрани имају мало дијетних влака-
на. Већи садржај влакана налази се у намирницама као што су цела зрна жита-
рица, махунарке и сушено воће (Tabela 1) (4). 
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табела 1. Садржај влакана у различитим врстама биљне хране (gr%)

Житарице (брашно) 3,1-15,6

Легуминозе 3,7-10,6

Поврће 1,0-2,5

Воће 1,1-1,8

Солубилна влакна: 12,5-65%.

Влакна се уводе у јеловник детета са навршених 4-6 месеци, тј. са започињањем 
немлечне исхране. Имајући у виду чињеницу да млеко у првој години представља 
основну храну, њихов унос у овој доби је релативно мали. Са узрастом и променом 
начина исхране дневни унос влакана постаје све већи, те код детета са 1-2 год. тре-
ба износи око 5 gr, а након тога по 1 gr више за сваку наредну годину (5).

Најдуже и најбоље позната улога дијететних влакана је у регулацији цревног 
пражњења. Везивањем воде за влакна убрзава се цревни транзит, повећава фекал-
на маса и омекшава столица, што резултира лакшом дефекацијом. У регулисању 
опстипације најефикасније су се показале пшеничне мекиње (1). Код повећаног 
уноса влакана у лечењу опстипације, међутим, треба водити рачуна о индиви-
дуалној толеранцији, као и особинама влакана, јер прекомерни унос, нарочито 
оних које карактерише брза ферментација, може да доведе до непријатних ди-
гестивних тегоба, надимања, флатуленције и абдоминалног бола. Намирнице са 
високим садржајем влакана утичу на формирање осећаја ситости, што помаже 
у контроли телесне масе. Механизам контроле апетита заснива се на повећању 
пљувачне и желудачне секреције, што доводи до гастричне дистензије. Осећај 
„пуног желуца“ уз спорије ослобађање глукозе и контролисани инсулински од-
говор, уз лучењe других хормона, обезбеђује осећај ситости и смањује потребу за 
честим оброцима. Додатно, ове намирнице су генерално ниже енергетске вред-
ности и са мањим садржајем масти, што додатно доприноси контролисању те-
лесне масе (6). Познато је, наиме, да повећање телесне масе доводи до обезитета, 
инсулинске резистенције, дислипидемије, повећаног крвног притиска и повећа-
ва ризик за болести у чијој се основи налази метаболички синдром. Епидеми-
олошке студије повезују повећан и константан унос влакана са нижим ризиком 
за кардиоваскуларне болести, који се објашњава снижењем липопротеина нис-
ке густине , али и других биомаркера срчаних болести, као што су C реактивни 
протеин, аполипопротеини и други (1). Имајући у виду потенцијал влакана да 
атенуирају апсорпцију глукозе, редован унос се препоручује како у превенцији 
дијабетеса, тако и у регулисању гликемије код дијабетичара. Истраживања у по-
следњих пола века повезују исхрану сиромашну у влакнима а богату у масти-
ма, нарочито засићеним, са повећаним ризиком за оболевање од колоректалног 
карцинома, али изостају јасни докази да повољан ефекат припада искључиво 
влакнима. Чињеница је да се у овим намирницама, осим влакана, налазе и друге 
биоактивне компоненте које могу да делују протективно на настанак карцинома 
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(1). Позната је и улога влакана у модулирању имунске функције. Бета гликани, 
на пример, реагују са имунским ћелијама и директно стимулишу имунски сис-
тем, док други, продукцијом кратколанчаних масних киселина повећавају број Т 
хелпер ћелија, макрофага и неутрофила, као и цитотоксичну активност Т ћелија 
(7, 8). Парцијално хидролизована гуар гума ублажава симптоме код инфлама-
торних обољења, нарочито црева (7-9). Међу влакнима посебно се истичу она са 
пребиотским особинама, која селективно стимулишу раст и активност повољ-
них бактеријских сојева, нарочито бифидобактерија и лактобацила. Највише 
изучавани пребиотици су инулин, олигофруктоза и фруктоолигосахариди. Ис-
траживања тврде да редукују појаву и трајање инфективних и дијареја изазва-
них антибиотиком, ублажавају тегобе код запаљенских болести црева, смањују 
ризик за настанак колоректалног карцинома, повољно делују на апсорпцију кал-
цијума, магнезијум аи гвожђа, те смањују ризик за гојазност и болести повезане 
са метаболичким синдромом (9). Сва истраживања која се баве протективним 
ефектима дијететних влакана на поменута стања наглашавају предност узимања 
влакана у природном облику, у намирницама које, осим влакана, садрже и друге 
биоактивне компоненте које повољно делују на здравље. 

Правилна исхрана је од посебног значаја у детињству, те са намирницама 
богатим влакнима треба започети од навршенe другe годинe и примењивати 
их читав живот. Оваква исхрана обезбеђује редовно цревно пражњење, преве-
нира гојазност и друге болести савременог човека и, уз промовисање здравих 
стилова живота, представља основ доброг здравља. 
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7.1. ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНA КРВАРЕЊA

биљана вулетић
Педијатријска клиника Клиничког центра, Крагујевац 
Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

Гастроинтестинално крварење може бити акутно и хронично, а према ло-
кализацији проксимално и дистално. Границу између ова два сегмента гастро-
интестиналног тракта представља лигамент Treitz.

Диференцијална дијагноза узрока и места крварења је необично важна (та-
бела 1). Међутим, пре него се дете подвргне одговарајућем испитивању, педија-
тар мора најпре да утврди да ли је крв заиста пореклом из гастроинтестинал-
ног тракта и колики је њен губитак. Познато је да новорођенче гута крв током 
рађања, одојче из рагада брадавице дојке приликом сисања, док код старије деце 
узрок гастроинтестиналног крварења може бити епистакса, затим крварење из 
уста и ждрела после екстракције зуба или тонзилоаденектомије. Такође, наиз-
глед крвав гастроинтестинални садржај може потицати од претходно конзу-
миране обојене хране (цвекла, спанаћ, боровница) или лекова (гвожђе, бизмут, 
неки антибиотици). Уколико је јасно да је крварење из гастроинтестиналног 
тракта, у циљу процене његове тежине и волумена изгубљене крви, важан је 
облик испољавања. Код акутног крварења може доћи до озбиљног губитка 
крви који веома брзо изазива хемодинамски колапс, док се хронично крварење 
обично детектује позитиваним тестом на окултно крварење. 

Процењује се да око 90% крварења из гастроинтестиналног тракта код деце 
потиче из горњег дела дигестивног тракта, проксимално од лигамента Treitz 
(1). Испољава се као повраћање крви (haematemesis), као појава тамно обоје-
не столице (melena) и као светла (црвена, свежа) крв (haematohesia). Мелена 
се описује као црна, катранаста столица непријатног мириса. Изузетно ретко 
крварење из проксималног колона се може презентовати као мелена. Хемато-
хезија обично указује на доње изворе гастроинтестиналног крварења, мада се 
волуминозни губитак из било које регије може испољити на овај начин. Иначе, 
оскудна појава свеже крви на столици за време или после дефекације није знак 
озбиљне хеморагије, док обилније присуство светло црвеног крварења мора 
бити детаљније испитивана. 
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табела 1. Диференцијална дијагноза крварења из гастроинтетсиналног тракта 
према узрасту деце

Новорођенче Одојче Мало дете Школско дете 

Хеморагијска болест Рефлукс езофагитис Јувенилни полип Улкус дуоденума 

Ентероколитис Инвагинација Meckel дивертику-
лум

Варикси једњака

Стрес улкус Meckel дивертику-
лум 

Акутне цревне инф. Ерозије 

Рефлукс езофагитис Акутне цревне инф. Henoch–Schönlein 
пурп.

GERD

NEC HUS HUS Јувенилни полип

Алергија на проте-
ине крављег млека

Васкуларне 
аномалије

Улкусна болест UC и Mb. Crohn 

Алергија на проте-
ине крављег млека

Цревни паразити  Цревне инф. и пар.

Васкуларне 
аномалије

Cалицилати

Страно тело Хемороиди

NEC: некротизирајући ентероколитис; HUS: хемолизно-уремијски синдром; GERD: гастроезофагусна 
рефликсна болест; UC: улцерозни колитис

Евалуација крварења из горњих партија гастроинтестиналног тракта обух-
вата добро узету анамнезу о броју епизода крварења, њиховом волумену и ка-
рактеру, узетим лековима, претходно дијагностикованим болестима јетре. Сле-
ди детаљан клинички преглед са брзом проценом виталних функција, пулса, 
тензије, изгледа коже (жутица, петехије, хематоми), абдомена (дистензија црева, 
претакање, хепатоспленомегалија), као и обавезан дигиторектални преглед. Ла-
бораторијска дијагностика подразумева брзу процену хематолошког статуса и 
хемостазе, стабилност унутрашње средине и тестове функције јетре и бубрега. 
Треба имати на уму да у току првих неколико сати после почетка крварења број 
еритроцита остаје нормалан, а након тога, дилуцијом крви, прогресивно опа-
да, те тек након 32 сата постаје поуздан показатељ степена искрвављење. Даљи 
поступак у збрињавању болесника подразумева пласирање назогастричне сонде 
и лаважу чиме се процењује озбиљност проблема, ток крварења и дефинише даља 
дијагностика и третман. За разлику од одраслих болесника, већина гастроинтес-
тиналних крварења код деце нису опасна, али захтевају детаљну опсервацију (2). 
Изузетак чине улкусне лезије и варикси једњака, два веома озбиљна крварења из 
горњег дела гастроинтестиналног тракта. Лечење крварећег улкуса почиње на-
докнадом изгубљеног васкуларног волумена и применом инхибитора протонске 
пумпе и/или H2 блокатора, а у случајевима израженијег крварења трансфузијом 
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крви и интравенском апликацијом витамина К (3). Додатни терапијски посту-
пци, неопходни у резистентним облицима болести, се односе на интервентну ен-
доскопију (електрокоагулација, ласер фотокоагулација, аргон плазма, инјекција 
епинефрина или заустављање крварења помоћу клипсева). Езофагусни варикси 
су узрок најозбиљнијих крварења из гастроинтестиналног тракта уопште, код 
деце и одраслих. Они су углавном последица портне хипертензије узроковане 
цирозом или фиброзом јетре, а ређе опструкције вене порте (4). Хеморагија из 
варикса у току прехепетичке портне хипертензије има бољу прогнозу у односу 
на интрахепатичну. Ендоскопски третман езофагусних варикса подвезивањем 
(band ligation) је сигнификантно успешнији од медикаментне терапије вазоп-
ресином или соматостатином, као и од склеротерапије и инсерције Sengstaken-
Blakemore балона. 

Крварења из доњих делова гастроинтестиналног тракта код педијатријских 
болесника најчешће је из аналних фисура, затим из бенигнихх јувенилни по-
липа и колитиса. Фокалне улцерације се дешавају као постоперативна исхе-
мијска оштећења или васкулитиси (хемолизно-уремијски синдром, Henoch–
Schönleinова пурпура), при чему је колон чешће захваћен у хемолизно-уре-
мијском синдрому, а танко црево у Henoch–Schönleinовој пурпури. Васкулар-
не аномалије су редак узрок крварења из доњих партија гастроинтестиналног 
тракта код деце. То могу бити венске или лимфатичко-венске малформације 
и хемангиоми. За разлику од одраслих , крварећи хемороиди су реткост код 
деце. Најчешће коришћен трансендоскопски поступак код деце са крварењем 
из доњег дела дигестивног тракта јесте полипектомија. Ређе се примењују 
друге технике хемостазе као што су ласер, склеротерапија, band лигација и 
електрокаутеризација.

Уколико одојче или дете има значајно безболно ректално крварење, мора 
се посумњати и на присуство Meckelовог дивертикулума (5). Дијагноза овог 
остатка омфалоентеричног дуктуса зависи од његове клиничке презентације. 
Симптоми се јављају у 1. и 2. години живота, па до краја прве декаде. Ве-
зани су за постојање ектопичне желудачне слузнице или панкреасног ткива 
праћене улцерацијом слузнице суседних вијуга илеума, што има за последи-
цу крварење. Оно може узроковати тешку сидеропенијску анемију, a у те-
жим случајевима и постхеморагијску , када je боја столице цигласта или у 
форми мелене. Понекад Meckelов дивертикулум може бити узрок делимичне 
или потпуне опструкције црева, тe услед развоја упалног процеса даје слику 
сличну акутном апендицитису. Потврда дијагнозе Meckelовог дивертикулу-
ма није лака. Рутинска метода је сцинтиграфија интравенском применом тех-
нецијум 99 пертехнетата. Иако је осетљивост појачаног скена велика, некад 
је неопходна експлоративна лапароскопија која, поред поуздане дијагнозе, 
омогућава и непосредну хируршку интервенцију. 
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7.2. ПАРАЗИТАРНЕ ЦРЕВНЕ ИНФЕКЦИЈЕ КОД ДЕЦЕ

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

Паразитарне цревне инфекције су присутне широм света, у свим узрасти-
ма, знатно чешће у тропским и суптропским регионима и земљама у развоју. 
Дају блаже или теже симптоме који неповољно утичу на правилан раст и раз-
вој, а могу бити и смртоносни. Најчешћи узрочници су они из групе протозоа, 
нематода, цестода и трематода.

Protosoe

Giardia lamblia изазива болест танког црева чија је преваленција, у земља-
ма у развоју око 30%. Егзистира у вегетативном и цистичном облику помоћу 
кога се болест преноси. Вегетативне форме (трофозоити) налазе се у доњем 
делу танког и дебелом цреву. У спољној средини показују велику отпорност на 
хладноћу, топлоту и исушивање. Инфекције су честе у срединама где се корис-
ти вода из неконвенционалних складишта, као и у установама за боравак мале 
деце (јаслице, обданишта и др.). Инкубација траје 1-2 недеље, а у клиничкој 
слици се манифестују бројни интестинални и екстраинтестинални симптоми. 
Најчешћи симптом је хронична дијареја (у 90% случајева), са воденим смрдљи-
вим, масним столицама које прате бол, мучнина, анорексија, подригивање и 
губитак тежине. Није познат механизам помоћу кога ђардија изазива дијареју 
и малапсорпцију, али постоје претпоставке да је мултифакторски и повезан 
са имунолошким реакцијама.(1). Од екстраинтестиналних симптома срећу се 
алергијске реакције, реактивни артритис и бронхоспазам. Дијагноза се поста-
вља налазом вегетативних форми у препаратима дуоденалног сока или цисти 
у нативним препаратима фецеса, а серолошка ELISA тестом. Лечи се давањем 
metronidazola (flagyl, orvagyl), малој деци 5-10 mg/kg ТТ, 3 x дневно, а већој 50 
mg дневно 10 дана, или 30 mg/kg ТТ у једној дози 3 дана. Може се дати timidazole 
(fasigyn) 50 mg/kg ТТ у једној дози и nitazoxanide, у узрасту 1-3 год. 100 mg/12 h 
3 дана, а у узрастu 4-11 год. 200 mg/12 h. Профилакса се заснива на спровођењу 
мера личне и колективне хигијене

Cryptosporidium spp. се преноси преко загађене воде и директним контак-
том. Промене на епителним ћелијама цревне слузокоже се могу манифестовати 
као делимично оштећење или потпуна атрофија слузокоже. Инкубација траје 
1-7 дана а најчешћи симптоми су водени пролив често праћен дехидрацијом, 
мучнина, повраћање, боловиу трбуху. Код имунокомпромитованих особа 
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(АIDS) и дистрофичне деце, болест може трајати и неколико недеља.(2). Дија-
гноза се поставља налазом циста у фецесу, дуоденалном соку или спутуму, а 
серолошки потврђује доказивањем специфичних серумских антитела. Основу 
терапије чини рехидрација и парентерална исхрана, јер антимикробно лечење 
не уништава узрочнике, већ само смањује њихов број.

Entamoeba hystolitica се натно чешће среће у земљама у развоју и сматра 
се да је њоме у свету инфицирано око 500.000.000, а годишње умре око 75.000 
људи. Инфекције су чешће код одраслих, али је смртност већа у дечјем узрасту 
(3). Паразит егзистира у вегетативном (трофозоит) и цистичном облику који 
је инфективан и отпоран у спољној средини. Инфекција се преноси феко-орал-
ним путем. Оштећења слузокоже могу бити од благих упалних, до тешких ул-
церозно-некротичних а са уласком у циркулацију изазива некрозу паренхима 
јетре. Око 80-90% инфицираних су асимптоматске цистоноше, а код особа где 
болест има манифестан ток, симптоми се испољавају као амебна дизентерија, 
хронични амебни колитис и амебни апсцес јетре. Симптоми амебне дизенте-
рије су колике, учестале смрдљиве водене столице које понекад садрже слуз 
и крв, метеоризам, тенезми. Хронични амебни колитис има подмукао ток и 
манифестује се повременом појавом пролива и периодима ремисије без тегоба, 
док амебни апсцес јетре даје субфебрилне температуре, болове испод десног 
ребарног лука, а може и да руптурира у хепаталну вену . Дијагноза се поставља 
налазом трофозоита у испирку црева или реткој столици, или налазом цисти, 
а серолошки се потврђује доказом специфичних IgG антитела. Лек избора је 
metronidazol 50 mg/kg/24 h 10 дана и diloksanid furoat 20 mg/kg/24h следећих 10 
дана. Амебни апсцес се лечи metronidazolom 50 mg/kg/24 h 10 дана, a aсимпто-
матске цистоноше давањем diloksanid furoata 20 mg/kg/24 h 10 дана.

Nematode

Trichinella spiralis која изазива тзв. „трихинелозу“ може да се јави у виду 
мањих или већих епидемија а поред човека се налази и у неким другим сиса-
рима (домаћа и дивља свиња, пацов, миш, пас, мачка, зец и др.). Извор заразе 
је термички недовољно обрађено свињско месо инфестирано ларвама трихи-
неле. После уноса меса, за 5-7 дана женке легу ларве које продиру у слузницу 
дуоденума и јејунума и путем циркулације одлазе у различите органе и ткива 
где изазивају запаљењске промене од којих се главне одигравају у попречно-
пругастиим мишићима где долази до инкапсулације ларви (делтоидни, пекто-
рални, међуребарни, масетерни и др.) Првенствено су захваћени делови пре-
ласка мишића у тетиву. Промене се могу десити и у миокарду, плућима а поне-
кад и на мозгу. Симптоми зависе од фазе болести. У интестиналној фази (2-7 
дана) јављају се мучнина, повраћање, анорексија, болови у стомаку, пролив 
или опстипација и јака малаксалост. У стадијуму миграције паразита среће 
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се повишена температура, едем лица, болови и слабост мишића, главобоља, 
коњунктивитис, уртикарија, презнојавање. Стадијум реконвалесценције по-
чиње падом температуре и слабљењем мишићних симптома. Најчешће ком-
пликације су миокардитис, тромбоза крвних судова и енцефалитис. Дијагноза 
се поставља на основу анамнестичких података и еозинофилије у крви до 90%. 
У инвазивном периоду се могу наћи ларве у крви и ликвору, као и биоптату 
m.tricepsa. Од треће недеље постаје позитиван кожни тест на ларвни антиген 
који се може доказати методом латекс аглутинације и ELISA тестом. (4). Спе-
цифична терапија не постоји, а симптоматска се састоји у рехидрацији, исхра-
ни богатој протеинима, примени аналгетика, антихистаминика и кортизола. 
Превенција подразумева примену мера личне и колективне заштите (контрола 
меса, дератизација, уклањање угинулих животиња и др.) Најсигурнија метода 
је правилна термичка обрада меса (кување најмање 1 h/kg). Мере превентивне 
заштите чине прописно сољење, сушење и димљење меса. 

Ascaris lumbricoides је највећа хумана нематода која може да достигне 
дужину од 15-40 сm. Смaтра се да је њоме инфестирано око 5% градске и 
15-30% сеоске деце. Инфестација настаје уносом јаја паразита у организам 
преко воде, прљавих руку или поврћа. У танком цреву из јаја се ослобађају 
ларве које пролазе кроз његов зид , путем крви и лимфе доспевају у плућа 
где се после десетак дана из плућних капилара и алвеола преко бронхиола, 
бронха, трахеје и епиглотиса гутањем поново враћају у јејунум. Ова фаза 
траје 2-3 месеца, и за то време ларве сазревају у зрелог аскариса. Најчешће 
клиничка слика није тешка, али понекад уласком у плућа ларве могу изазва-
ти хеморагије и целуларну инфилтрацију алвеола и бронхиола са стварањем 
инфилтрата од еозинофилних и неутрофилних леукоцита и десквамираних 
епителних ћелија - тзв. Lofflerov плућни инфилтрат, што се може манифесто-
вати као запаљење плућа са високом То (40о С ), кашљем и убрзаним и отежа-
ним дисањем. Спутум може бити крвав и у њему се налазе Charcot-Leyden-
ovi кристали и еозинофилни леукоцити. Рентгенски се могу видети нејасно 
ограничени инфилтрати или многобројна ситна засенчења која подсећају на 
милијарну туберкулозу. Глисте бораве у танком цреву користећи делимично 
сварену храну, али понекад се нађе и оштећена слузокожа танког црева (5). 
Инфестирано дете је бледо има подбуо изглед, муку, болове у трбуху и повре-
мено повраћа. Столице су течне и болне, сан је лош уз повремено знојење. 
Ако клупко аскариса продре у дебело црево може да изазове појаву илеуса, 
ретко продиру у жучни или панкреатични канал, а ако продру у желудац могу 
да се избаце кроз уста. Дијагноза се поставља налазом јајашаца или одраслих 
глиста у столици, или налазом ларви у спутуму и лавату желудачног садр-
жаја. Болест се лечи давањем mebendasola (vermox) 100 mg/24h, независно од 
узраста, у току три дана. Поред овога могу се дати tiabendazol (mintezol) или 
пиперазинске соли. Превенција се састоји у спровођењу личне хигијене и 
здравственe просвећености.
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Тrichuris trichiura у мање развијеним земљама може достигне превален-
цију од 90%. Паразит живи у доњем делу илеума, цекуму и колону, где се својим 
предњим крајем причврсти за слузокожу и изазива појаву упалних и улцероз-
них промена. Одрасла глиста је дуга 30-50 mm, а женка свакодневно ствара око 
5.000 јајашаца, која имају карактеристичан бачваст изглед. Пре него што поста-
ну инфективна јаја се инкубирају на земљи 2-3 недеље. До инфестације долази 
преко прљавих руку или преко контаминиране хране или воде. У танком цре-
ву из јаја се развијају ларве које прелазе у дебело, причвршћују за слузокожу 
и хране се крвљу (6). Блажи облици болести су асимптоматски, а код тежих 
се јавља слузаво-крвави пролив, тенезми, болови у стомаку, губитак тежине 
и застој у расту и развоју. Дијагноза се поставља налазом карактеристичних 
јајашаца, или ендоскопски визуелизацијом паразита причвршћених за упално-
улцерозну слузокожу колона. Лечи се давањем mebendazola (vermox) 100 mg/24 
h, у 1 дози три дана, а превенција подразумева подизање нивоа здравственог 
просвећивања и личне хигијене.

Enterobius vermicularis се чешће налази у пределима са умереном и хлад-
ном климом. Инфекција се шири директним преносом јајашаца од ануса преко 
загађених руку до уста, а могућ је и пренос преко одеће и ваздуха. Пошто се 
јајашце прогута у танком цреву се ослобађа ларва која мигрира до цекума где 
за мање од месец дана новоразвијене гравидне женке поново ноћу одлажу јаја 
на кожи перианалне регије. Најчешћи симптом је перианални свраб који дете 
осећа обично ноћу када женке полажу јаја (7). Ретко мигрирају кроз зид црева 
и продру до полних органа, плућа, бубрега и јетре, а ако уђу у апендикс дају 
слику апендицитиса. Дијагноза се поставља налазом јајашаца при микроскоп-
ском прегледу целофан бриса. Јаја се могу наћи и испод ноката на прстима руку 
где доспу при чешању, а понекад се и одрасле глисте могу видети перианално 
или у столици (8). Лек избора је mebendazol (vermox) у једној дози 100 mg/24h. 
Овај лек се не даје одојчади и трудницама. Лечење се понавља за 10 дана. Могу 
се дати и pirantel pamoat и piperazin.Треба лечити све чланове породице и поја-
чати личну и породичну хигијену.

Cestode

Таеnia saginata или говеђа пантљичара се јавља у пределима где се конзу-
мира сирово или недовољно кувано говеђе месо које садржи ларве (цистицер-
кусе). Живи у горњем делу јејунума и њен једини домаћин је човек. Дуга је 5-10 
метара, и помоћу главе (сколекс) на коме има 4 усисна отвора фиксира се за 
слузокожу црева. У току три месеца порасте до стадијума зрелог паразита од 
кога се одвајају зрели проглотиди пуни јаја који се избацују столицом, и који 
бивају поједени од стране говеда. У цревима се из њих развија ларва (онкосфе-
ра) која продире кроз слузокожу и доспева у ткива (мишиће и срце), у којима се 
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развија цистицеркус са сколексом (бобица). После конзумирања оваквог меса 
које је недовољно кувано код деце се развије одрасла пантљичара (9). Велики 
број деце нема никакве знаке болести, а понекад се јавља нелагодност у епигас-
тријуму, бол у трбуху, мука и подригивање. Неретко проглотиде пролазе кроз 
анус, па се могу наћи у столици или на вешу. Дијагноза се поставља налазом 
проглотида и јаја у столици. Лек избора је niklosamid (yomesan) у дози од 1.000 
mg (1 gr) у једној дози за децу тежине 10-35 kg, односно 1,5 gr деци чија је тежи-
на већа од 35 kg. Лек треба давати на празан желудац, а после њега може се дати 
лаксантно средство. Добар ефекат се постиже давањем praziquantela у дози 10 
mg/kg ТТ, као и paromomycina и mebendazola.

Taenia solium, свињска пантљичара је у нашој средини релативно ретка. 
Као одрасли паразит живи у горњем делу јејунума и дуга је око 3 метра. На ско-
лексу има два реда кукица, а цео паразит има око 1.000 проглотида. Јајашца су 
инфективна за човека и за свињу која је интермедијарни домаћин. Инфекција 
настаје најчешће феко-оралним путем, тј. путем загађене воде или хране. Кад 
дете прогута јаја ове теније, ослобођене онкосфере продиру кроз зид танког 
црева и дисеминирају се у ткива, првенствено мишиће, мозак, очи , плућа, где 
се развијају цистицеркуси. Симптоми су слични као код говеђе пантљичаре, а 
као компликације могу се јавити конвулзије симптоми менингоенцефалитиса, 
сметње вида, слепило и др. Дијагноза се поставља налазом проглотида и јаја у 
столици. Цистицеркоза се може доказати и методом ELISA, тестом индиректне 
хемаглутинације и помоћу CT мозга. У терапији се даје niklosamid (yomesan), уз 
обавезно давање лаксантног средства да би се спречило стварање цистицер-
козе. Цистицеркоза CNS-a лечи се prasiquantelom у дози 15 mg/kg ТТ, једном 
дневно 10 дана, уз истовремену примену кортикостероида.
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7.3. АУТОИМУНИ ХЕПАТИТИС И СКЛЕРОЗАНТНИ 
ХОЛАНГИТИС

ацо Костовски
Универзитетска клиника за детски болести, Скопје,
Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје,
Република Македонија

Аутоимуна болест јетре укључује два клиничка ентитета: аутоимуни хепа-
титис (АИХ) и аутоимуни склерозантни холангитис.

аутоимуни хепатитис (АИХ) је прогресивна инфламаторна болест јетре, 
претежно код девојчица, коју карактеришу високе вредности трансаминаза, 
хиперимуноглобулинемија, орган-неспецифицна антитела, а хистолоски „ин-
терфејс“ хепатитис (1) док се аутоимуни склерозантни холангитис каракте-
рише са сликом аутоимуног хепатитиса и болести зучних путева типичне за 
склерозантни холангитис. Клиничка презентација АИХ варира од асимпто-
матског хепатитиса до инсуфицијенције јетре (3). Аутоимуни хепатитис захва-
та узраст од 6 месеци, најзаступљенији од 10 – 30 године, чешћи код женског 
пола (2,5-3:1). Узрок болести није сасвим јасан. Основно обележје је присуство 
циркулишућих аутоантитела што упућује на аутоимуну етиологију. Генетска 
предиспозиција има велики значај у појави болести (преваленција одређених 
HLA алела, HLA-B8, DR3 и DR4) (2). Тачан механизам настанка болести тако-
дје није потпуно јасан али се зна да главну улогу имају CD4 T лимфоцити и 
каскадна имуна реакција која резултира продукцијом цитокина, активацијом 
B лимфоцита и продукцијом антитела. Ниво интерлеукина-6, интерлеукина-8 
и тумор-некротизирајућег фактора-алфа су повећани. Вирусна инфекција, 
Ebstein - Barrovim вирусом, херпес - симплекс вирусом и вирусом хепатитиса 
А, је могући покретач имуне реакције механизмом молекулске мимикрије. По-
знато је да 20% пацијената оболелих од аутоимуне полиендокринопатије има и 
аутоимуни хепатитис. Антинуклеарна антитела (АNA) су најчешћа антитела у 
болесника с АИХ и нису високо специфична као и aнтитела на глатку мускула-
туру (SМА - antismooth muscle antibodies) усмерена против компонената цитос-
келета. Антитела на микрозоме јетре и бубрега (LKM - liver-kidney microsomal 
antibodies) усмерена против протеина ендоплазматског ретикулума и aнтитела 
против солубилних антигена јетре (SLA-antibodies against soluble liver antigens) 
усмерена против цитоплазматских антигена, су високо специфична за аутои-
муни хепатитис (2). Аутоимуни хепатитис је хронична болест која траје дуже 
од 6 месеци уз пораст серумских трансаминаза. Клиничка презентација у деце 
је варијабилна - од асимптоматског хепатитиса до терминалне инсуфицијен-
ције јетре. У трећине болесника болест почиње сликом акутног хепатитиса са 



122

Ацо Костовски

жутицом. Најзначајнији клинички налаз је хепатомегалија, спленомегалија, 
жутица и спидер-невуси. Касније се развијају знаци декомпензиране цирозе 
јетре и портне хипертензије (4). Најзначајнији лабораторијски налази су пови-
шене вредности аминотрансфераза, хипергамаглобулинемија и циркулишућа 
аутоантитела. 

Постоје два типа аутоимуног хепатитиса (1, 2). Аутоимуни хепатитис 
тип 1 је чешћи у девојчица, карактеришу га позитивна АNА и SMA и изразито 
повисени IgG. Има прогресивни ток, 25% болесника развије цирозу. Аутои-
муни хепатитис тип 2 се јавља у млађе деце. карактерише га присуство LKM 
1 аутоантитела, често орган специфичних. Хипергамаглобулинемија је мање 
изражена у односу на АИХ тип 1. Чешће се презентује акутним попуштањем 
функције јетре и прогресијом у цирозу. Аутоимуни хепатитис након транс-
плантације јетре се развија се у 2-5% . Разликује се рекурентни пост - транс-
плантацијски АИХ и „де ново“ АИХ у деце која раније нису имала знаке ауто-
имуне болести.

За дијагнозу АИХ су потребне биохемијска, серолошка и хистолошка ве-
рификација биопсијом јетре а после искључења могућих узрока хепатитиса 
– вирусног хепатитиса, дефицита алфа 1-антитрипсина, Wilsonove болести и 
других метаболичких болести (2,4) Најзначајнији биохемијски налази су по-
вишене вредности AST и ALT, повишене вредности билирубина, GGT, алкал-
не фосфатазе и хипергамаглобулинемија. У каснијем току болести јављају се 
снижена вриједност албумина, поремећај фактора коагулације, панцитопенија. 
Биопсија јетре, односно хистолошки налаз бипотата који показује порталну и 
перипорталну упалу с инфилтрацијом лимфоцита и плазма ћелија је неопходан 
за постављање дијагнозе. Могућа је цироза јетре већ у иницијалној фази боле-
сти. У дијагностичком алгоритму користи се бодовање Међународне групе за 
аутоимуни хепатитис. Природни ток и прогноза болести дефинисани су сте-
пеном запаљења и присуству фиброзе или цирозе јетре. Болесници с високим 
вредностима аминотрансфераза и изразитом хипергамаглобулинемијом имају 
10-годишње преживљавање од само 10%. Присуство премостивих некроза и 
мултилобуларне некрозе су лоши прогностички знаци - преко 80% развија ци-
розу унутар 5 година. Пацијенти с умерено повишеним аминотрансферазама 
и хипергамаглобулинемијом уз хистолошки налаз перипорталног хепатитиса 
имају 10-годишње преживљење преко 80%. Млађа деца и болесници с HLA 
DR3 чешће имају тежи ток болести, у њих се теже постиже и одржава ремисија, 
те чешће захтевају трансплантацију јетре.

Лечење је индиковано у свим случајевима АИХ. Почиње се кортикосте-
роидима - као монотерапија или у комбинацији с азатиопримом (2). Моно-
терапија преднисоном почиње се 1-2 mg/kg дневно (максимално 60 mg/дан), 
а затим се смањује за 5 mg недељно до дозе одржавања. Двојна имуносупре-
сивна терапија почиње преднисоном 1 mg/kg/ дан, уз азатиоприм 1 mg/kg/дан 
3 недеље, затим се доза кортикостероида поступно смањује (5 mg/недељно) а 
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азатиоприма подиже до дозе одржавања (2 - 3 mg/kg). Терапија траје најмање 
2 године, а затим се постепено редукује (преднисон 2,5 mg/недељно, азатиоп-
рим 25 mg/недељно) до најмање ефикасне дозе. На жалост, дуготрајно лечење 
кортикостероидима и азатиопримом има нежељене последице (кушингоид-
ни изглед, успорење линеарног раста, остеопенија, хипертензија, индукција 
шећерне болести, катаракта). Најзначајније нуспојаве азатиоприма су осип, 
леукопенија, холестаза. Исход терапије се дефинише као ремисија, релапс, ста-
билизација или неуспех. Ремисија значи потпуну нормализацију свих упалних 
параметара што се процјењује на темељу клиничких, биохемијских, серолош-
ких и хистолошких критеријума и постиже се у више од 65% болесника после 
2-годишњег лечења. Релапс карактерише поновно повећање вредности ами-
нотрансфераза са или без клиничких симптома и представља индикацију за 
увођење иницијалне терапије уз дуготрајну терапију одржавања. Стабилиза-
ција значи постизање парцијалне ремисије а неуспех терапије прогресију кли-
ничких, биохемијских и хистолошких налаза уз стандардну терапију. У таквих 
болесника примјењују се други имуносупресивни лекови као што су цикло-
спорин, такролимус, 6-меркаптопурин, 6-тиогванин (2) Трансплантација је-
тре је терапија избора у болесника у којих се имуносупресивном терапијом не 
може постићи ремисија, у свим случајевима акутног попуштања функције је-
тре и цирозе упркос контроли аутоимуног процеса који је довео до болести.

примарни склерозантни холангитис (ПСХ) је хроницна, холестатска 
болест јетре која се карактерише инфламацијом и фиброзом како интрахепа-
тичних тако и екстрахепатичних жучних путева, а доводи до мултифокалних 
стриктура жуцних путева.“Overlap sindrom“ је стање са дијагностичком сликом 
ПСХ као и других имуних болести јетре укључујући аутоимуни хепатитис и 
аутоимуни панкреатитис (2, 5). ПСХ је прогресивни поремећај који доводи до 
цирозе и инсуфициенције јетре. Етиологија је непозната, сматра се да постои 
генетска склоност. Однос полова је 2:1 у корист мушкараца. Око 80% пацијена-
та имају истовремно инфламаторну болест црева (3). Клиницка слика је у око 
50% пацијената асимптоматска а најчешће је присутна хепатоспленомегалија, 
свраб, бол у десном горњем квадранту, замор. Од биохемијских тестова, пато-
лошка је алкална фосфатаза, AST и ALT су 2-3 пута изнад нормалних вредности 
и висок IgG у 60% случајева. Често су позитивни pANCA (90%), ANA (до 70%) и 
SMA (до 80%). Рутински скрининг антитела није потребан да се постави дија-
гноза ПСХ. Анализа ANA и SMA могу да буду релевантни да подрже сумњу за 
PSH - AIH overlap sindrom (3). Код пацијената са нарочито високим трансами-
назама AST/ALT, посебно у корелацији са позитивним ANA и/или SMA, и зна-
чајно повећаних IgG вредности , биопсијом јетре може се поставити дијагноза 
PSH - AIH overlap sindrom. Дијагноза се поставља помоћу повишених вредноси 
маркера холестазе (алкална фосфатаза, gama GT ), типичних промена жуцних 
путева (мултифокалне стриктурне и сегменталне дилатације) видјених помоћу 
MRCP или ERCP, у одсутности секундарог склерозантног холангита и других 
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холестатских поремецаја (3). Код деце је потребна биопсија јетре у дијагнози 
overlap sindroma PSH и AIH а онда се препоручује третман са имуносупреси-
вима а у стању са терминалном инсуфицијенцијом јетре индикована је транс-
плантација као једина ефикасна терапија. Лечење ПСХ са урзодеоксихолном 
киселином (UDHK) 15–20 mg/kg/дан побољшава ниво серумских трансамина-
за али нема ефекат на преживљавање. Кортикостероиди и други имуносупре-
сори нису индиковани. Доминантне стриктуре билијарних путева са сигнифи-
кантном холестазом се третирају билијарном дилатацијом. Трансплантација 
јетре се препоручује код пацијената са терминалном стадијуму ПСХ. 

закљУчак

Aутоиммуне болести јетре, АСХ и ПСХ, код деце могу представљати ево-
лутивни спектар једног ентитета. Аутоимуна болест јетре треба да се третира 
агресивно. Исход AIХ је добар, док ПСХ код деце има тенденцију да прогреди-
ра до терминалне инсуфицијенције јетре. 
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7.4. КОМБИНОВАНИ ЛАПАРО-
ЕНДОСКОПСКИ ПРИСТУП У РЕШАВАЊУ 
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИХ ПОЛИПА

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

У свакодневној клиничкој пракси, код решавања компликованих случајева, 
најбољи резултати се могу постићи само тимским радом лекара, другог меди-
цинског особља и осталих стручњака укључених у терапијско збрињавање и то 
у одговарајућим условима. Свака педијатријска установа треба да пружи бо-
лесницима и родитељима одговарајуће стандардизоване услове, одобрене кли-
ничке протоколе и омогући везу са другим специјализованим јединицама као 
што је, на пример, дечја хирургија (1). 

Ендоскопска ресекција гастроинтестиналних лезија, као што су полипи, су-
верено представља златан стандард. Ипак, постоје ситуације када ендоскопски 
није могуће комплетирати захват. Осим тога, перфорација гастроинтестинал-
ног тракта представља релативно честу и тешку компликацију приликом из-
вођења ендоскопске ресекције. У овом тренутку, у клиничкој пракси посебно 
се издвајају специфичне ендоскопске технике за уклањање гастроинтестинал-
них лезија примарно позиционираних у пределу мукозе и у субмукозном слоју. 
Међу актуелним техникама ендоскопске полипектомије издвајају се ендоскоп-
ска ресекција у пределу мукозе и такозвана парцијална ендоскопска ресекција 
мукозе. У ситуацијама када се сумња на малигну или премалигну лезију, уколи-
ко се ради о великим и заравњеним гастроинтестиналним лезијама, примењује 
се и такозвана ендоскопска субмукозна дисекција (2-4). 

Упркос великом унапређењу у области ендоскопије, понекад постоје случаје-
ви који се не могу решити овим поступком. У последњих неколико година запо-
чета је примена новог метода, који комбинује ендоскопију са лапароскопијом, 
као јединствене процедуре у оквиру минимално инвазивне хирургије. Тај метод 
се популарно назива и „рандеву“ техником. Сви делови гастроинтестиналног 
тракта могу бити третирани на овај начин. Неопходно је при постављању инди-
кације поштовати основно правило да се овај метод примењује само уколико су 
у питању велике формације које није могуће збринути стандардним методама 
ендоскопске ресекције. У овим околностима, лапаро-ендоскопска процедура је 
минимално инвазивна алтернатива класичној отвореној хирургији. 

Минимално инвазивне операције се изводе кроз мале инцизије на кожи 
(3-5 mm), кроз које се у трбушну или грудну дупљу постављају посебни тубу-
ларни инструменти који се називају портови и троакари. Они су уједно место 
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за постављање телескопа са камером и посебно креираних радних инструме-
ната којима се изводе операције. Свему претходи убацивање гаса (CО2) у трбуш-
ну дупљу и креирање „операционе сале“ у којој се изводе операције. Операција 
се прати на монитору који приказује увећану слику оперативног поља и подиже 
ниво прецизности оперативног захвата. Селектовање пацијената и договор о при-
мени одговарајућих терапијских поступака је плод непосредне сарадње педијата-
ра, анестезиолога и дечјих хирурга. Популарно се овај поступак назива „рандеву“ 
(rendezvous) процедура. На овај начин („рандеву“ процедуром) наглашена је мо-
гућност оптимизације терапијских ефеката. Идеја сарадње се употпуњује органи-
зованим системом за дугорочно праћење и након завршетка терапије.

Добро је познато да је ендоскопски начин уклањања гастроинтестиналних 
промена, посебно гастричних полипа, суверено заузео место примарног начина 
њиховог терапијског збрињавања. Бројни су разлози за уклањање, а посебно се 
издваја њихов потенцијал малигног алтерисања. Међу ендоскопским начинима 
њиховог успешног уклањања издвајају се такозвана мукозна и субмукозна ен-
доскопска ресекција (5). У ситуацијама када се ендоскопски не могу одстранити 
промене у дигестивном тракту на сцену ступа хирургија. Минимално инвазивна 
алтернатива су лапароскопске методе ресекције које су у све већој употреби (6). 
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 (7). 

Комбинована лапароскопска-ендоскопска рандеву техника преставља инова-
тивни концепт, најлакше примењив код патолошких промена у желуцу и колону. 
Осим тога, сви остали делови дигестивне цеви се такође могу збринути овом мето-
дом. Главне индикације су нејасна стања, премалигне лезије и чак неке форме раног 
малигнитета. Важно је нагласити да се при примени ове технике морају поштовати 
онколошки принципи, посебно кад је у питању радикалност операције (8). Ради-
кална ресекција изведена минимално инвазивном техником омогућава егзактну 
хистолошку анализу, а при томе је одржан максимални комфор за пацијента (9). 

Примена овог дијагностичко-терапијског метода је могућа, пре свега, уко-
лико хирург и гастроентеролог имају довољно искуства у својим областима, 
а при томе су задржали реалан и критичан однос према болести и примени 
технике (комплетна ресекција тумора уз микроскопски негативне ивице ре-
секције). У неким случајевима малигнитета неопходно је урадити и велике ре-
секционе захвате, као што је тотална гастректомија. При томе је важно нагла-
сити да је код педијатријских пацијената такође важан и принцип поштедности 
или мање радикалности у односу на одрасле пацијенте. Препоручена техника 
из домена минимално инвазивних процедура, минимизира трауму дигести-
вног тракта и на тај начин смањује ризик настанка интра- и постоперативних 
компликација у поређењу са класичном отвореном хирургијом и другим лапа-
роскопским процедурама код којих се не примењује ендоскопија (10). 
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8.1. ИСПИТИВАЊЕ И ИСХОД ХРОНИЧНОГ 
ПРОДУКТИВНОГ КАШЉА КОД ДЕЦЕ

Костас н. прифтис
Одељење педијатријске пулмологије и алергологије,
Универзитетска болница „Атикон“, Атина, Грчка

Увод

Кашаљ представља протективни рефлекс који омогућава чишћење дисајних 
путева од прекомерно накупљеног секрета, некротичног ткива и задесно ас-
пирираног садржаја. Представља чест, иако неспецифичан, симптом обољења 
дисајних путева код деце.

На основу дужине трајања симптома, кашаљ може бити акутан (< 3 не-
деље), акутан пролонгираног тока или субакутан (од 3-8 недеља), и хроничан 
(> 8 недеља). Међутим, када је реч о дужини трајања хроничног кашља постоје 
и другачија мишљења (од 3-12 недеља) (1).

У свакодневној клиничкој пракси често је реч о квалитету симптома, од-
носно присуству сувог или надражајног и влажног или продуктивног кашља. Код 
одраслих особа присуство продуктивног кашља је очигледно, јер се углавном за-
вршава искашљавањем. Код деце, која често прогутају искашљани садржај, тер-
мин влажан често се наизменично користи са описом продуктиван. Звук који 
настаје у току кашља резултат је настанка вибрација горњих дисајних путева 
и ларинкса, насталих услед турбулентног тока ваздуха у току експиријума. 
Показано је да особине кашља углавном зависе од присутног ендобронхалног 
секрета. Када је кашаљ продуктиван, увек постоји секрет који облаже дисајне 
путеве, а када је кашаљ сув секрета нема или се налази у малој количини. Хро-
нични продуктивни кашаљ чест је код деце, али тачна преваленција није позна-
та. Разлог томе је и не сасвим прецизна дефиниција овог поремећаја. 

Перзистентни Бактеријски Бронхитис и Бронхијектазије

Присуство хроничног продуктивног кашља недвосмислено указује на 
постојање ендобронхалне инфекције, која, ако је нелечена, може довести до раз-
воја бронхијектазија. Бронхијектазије представљају добро дефинисано стање, 
нарочито код одраслих болесника, а дијагноза се заснива на налазу типичних 
промена при прегледу грудног коша компјутеризованом томографијом високе 
резолуције (КТВР) (high resolution CT – HRCT) (2). Радиолошки критеријуми, 
засновани на прегледу одраслих, нису увек погодни за децу. Када су присутни 
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симптоми и знаци бронхијектазија, а на прегледу грудног коша помоћу 
КТВР нема типичних радиографских промена, користи се термин хронична 
супуративна болест плућа (ХСБП) (chronic suppurative lung disease – CSLD). 
Главни симптом оба ова стања је продужен, хроничан ток продуктивног кашља. 
Слично, мада блаже стање, назива се перзистентни бактеријски бронхитис 
(ПББ) (persistent bacterial bronchitis). Одликује се изолованим хроничним 
продуктивним кашљем без других симптома, који престаје после лечења. Ова 
три стања – бронхијектазије, ХСБП и ПББ вероватно не престављају разичита 
обољења већ су, по свој прилици, испољавања хроничне инфекције доњих 
дисајних путева различитог степена тежине (3). Тако на пример, нелечен ПББ 
може прогредирати до ХСБП и на крају довести до развоја радиографски 
потврђених бронхијектазија (4).

Присуство ПББ често бива непрепознато и неретко је непознато педија-
трима у примарној здравственој заштити. Деца са ПББ кашљу и ноћу, њихова 
толеранција напора може бити умањена, тако да ово стање често бива погреш-
но дијагностиковано и лечено као астма. И друга, ређа обољења као што су: 
цистична фиброза, примарне имунодефицијенције или примарна цилијарна 
дискунезија испољавају се хроничним продуктивним кашљем. Међутим, код 
оболелих од ових болести присутни су и други симптоми и знаци који указују 
на потребу извођења посебних тестова у циљу потврде дијагнозе (5). 

исПитивање хроничног ПродУктивног кашља

Анамнеза и физикални преглед су од кључног значаја, јер скраћују дужину 
клиничког испитивања које понекад може бити дуготрајно. Несумњиву 
важност има и препознавање придружених симптома и добро познавање 
диференцијалне дијагнозе.

Бронхијектазије се по дефиницији одликују „иреверзибилном дилатацијом 
периферних дисајних путева“ на КТВР прегледу грудног коша. Међутим, код 
ХСБП и ПББ радиографија грудног коша је углавном без патолошких промена, 
или су оне једва наглашене (као, на пример, задебљање зидова дисајних путева) 
(2). Потребан је опрез при тумачењу добијених резултата. Некад су и радио-
графски потврђене промене реверзибилне, а код неке деце, упркос присуству 
симптома, постоји нормалан КТВР налаз, па се грешком не спроводи одгова-
рајуће лечење.

Микробиолошка култура дубоког бриса ждрела, узетог непосредно после 
кашља, може бити од користи, али је релативно мале сензитивности. Дефини-
тивна дијагноза се заснива на правовремном узимању узорка бронхоалвеолар-
ног лавата (БАЛ) у току фибероптичке бронхоскопије (6,7). 

Неопходна су даља истраживања која ће омогућити дијагнозу у раним ста-
дијумима ове болести, у циљу спровођења одговарајућег лечења и смањивања 
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на минимум потребе за антибиотицима. У складу са тренутно важећим препо-
рукама, требало би с пажњом значајно смањити учесталост преписивања анти-
биотика у циљу лечења вирусних инфекција дисајњих путева од стране педија-
тара у примарној здравственој заштити. Исто тако, треба имати на уму да би 
продуктивни кашаљ који траје дуже од три недеље, могао бити лечен оралним 
антибиотицима, не заборављајући притом могућност постојања дечије астме.
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8.1. EVALUATION AND OUTCOME OF CHRONIC WET 
COUGH IN CHILDREN

Kostas N. Priftis
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“Attikon” University Hospital, Athens, Greece

INtroduCtIoN – defINItIoNs

Cough is a protective reflex that serves to clear the airways from excessive secre-
tions, debris and aspirated material. It is a common –albeit non-specific– symptom 
of respiratory disease in children.

According to its duration cough can be classified as acute (<3 weeks), prolonged 
acute or subacute (3-8 weeks), and chronic (>8 weeks). However, the definition of 
chronic (or persistent) cough by different authors ranges from 3 to 12 weeks.

Cough quality, specifically dry versus wet or productive cough, is often used. In 
adults, productive cough is usually obvious but children often swallow their sputum 
and hence a ‘wet’ is used inter-changeably with ‘productive’ to describe cough quality 
in young children who are unable to expectorate. 

The sound of a cough is due to vibration of larger airways and laryngeal struc-
tures during turbulent flow in expiration. It has been shown that cough quality of 
wet/dry generally relates to bronchoscopic secretions. When cough is wet, secretions 
are always present whereas when cough is dry secretions if present, are usually mini-
mal or mild.

Chronic wet cough is common in the paediatric population, yet the true preva-
lence of this condition has not been well established, in part due to variations in the 
definition. 

ProtraCted BaCterIal BroNChItIs aNd BroNChIeCtasIs

Chronic wet cough strongly suggests endobronchial infection which, if left un-
treated, may progress to established bronchiectasis. 

Bronchiectasis is a well-defined term, especially in the adult medical literature. Its 
diagnosis is currently based on high-resolution CT (HRCT) scan findings, although 
the adult radiologic criteria may not always be suitable for children. The term chronic 
suppurative lung disease (CSLD) is used to describe a diagnosis with clinical symptoms 
similar to those of bronchiectasis but without the characteristic HRCT scan findings. 
The main symptom in both conditions is the excessive prolongation of wet cough. A 
similar but milder condition, which is termed protracted bacterial bronchitis (PBB), 
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is defined as isolated long-term wet cough, which resolves with antibiotic treatment, 
in the absence of alternative etiology. These three conditions— bronchiectasis, CSLD, 
and PBB—may not be different entities but more likely represent the wide spectrum of 
chronic airway infection, which, if left untreated, may progress from PBB to CSLD and, 
finally, to radiologically evident bronchiectasis.

It is likely that many of the patients with asthma that have chronic wet cough 
are treated as asthmatics although they are not. PBB causes persistent coughing and 
disturbed sleep, and may affect exercise tolerance, causing significant levels of mor-
bidity. PBB has remained largely unrecognised. Its diagnosis is not readily accepted 
by pediatricians.

Other rare conditions, e.g. Cystic Fibrosis, Primary Ciliary Dyskinesia or im-
munodeficiency frequently present with chronic wet cough, but the most common 
causes have not been determined on a population level. 

ChroNIC wet Cough evaluatIoN

History and physical examination are of utmost importance because they provide 
guidance in order to customize the investigation, which can become unnecessarily 
exhaustive. Careful evaluation of the specific characteristics and knowledge of the 
differential diagnosis are of essence.

Chest radiographs are often normal or may have only minor abnormalities such 
as peribronchial wall thickening. Currently bronchiectasis defined by “irreversible 
dilatation of peripheral airways,” is usually diagnostically established radiologically 
by chest HRCT scans.

Cough swabs can be useful but have a relatively low sensitivity. The definitive in-
vestigation is fibreoptic bronchoscopy with BAL, although care is needed when inter-
preting results. In most with relatively minor changes of bronchiectasis the changes 
are reversible while the danger of a “normal” CT is that the child is not given aggres-
sive treatment.

Research is required to improve diagnosis, particularly in the earliest stages, and 
to try and improve our understanding of how to optimize treatment while minimiz-
ing the use of antibiotics. May be the key intervention is to couple reduced antibiotic 
prescribing for viral infections in primary care with awareness that a persistent cough 
lasting longer than say 3 weeks might require oral antibiotics, not forgetting the pos-
sibility of asthma. 
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8.2. НОВЕ ТЕРАПИЈЕ У ЦИСТИЧНОЈ ФИБРОЗИ - 
КОРАК ДАЉЕ ПРЕМА ИНДИВИДУАЛИЗОВАНОЈ 
МЕДИЦИНИ

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

Цистична фиброза (ЦФ) је хронична мултисистемска болест, код људи беле 
расе најчешћа наследна болест која се преноси везано за један ген (моногенски), 
наслеђује аутозомно-рецесивно и која скраћује и нарушава квалитет живота. 
Учесталост гена за ЦФ у популацији белаца је око 4-5%, а на сваких 2500-4000 
новорођене деце рађа се једно са цистичном фиброзом. Ова болест се јавља 
у свим расама, али је ређа код црне (1: 18000) и жуте (1: 31000) расе. Код нас 
се, на основу резултата неонаталног скрининга на ЦФ, учесталост ове болести 
процењује на 1:3500 живорођене деце. 

Од средине двадесетог века до данас дошло је до великог продужења оче-
киване дужине живота код болесника са ЦФ. Између 1940. и 1964. године само 
20% болесника је дочекивало свој пети рођендан, а десети само 10%. Данас је 
средња очекивана дужина живота болесника са ЦФ у САД 37,8 година, а код 
нас је око 31 године (1).

Патогенеза

Ген за ЦФ се налази на дугом краку седмог хромозома. То је велики ген 
(250 килобаза) који кодира синтезу протеина названог ЦФТР (од енгл. „Cystic 
fibrosis transmembrane regulator“) који је, без обзира на име, дисфункционалан 
само код оболелих. Овај протеин чије је дејство регулисано преко цикличног 
АМП, нормално функционише као хлоридни канал и код оболелих од ЦФ је 
недовољно пропустљив, па јони хлора (Cl-) не могу да из ћелија изађу у лумен 
изводних канала жлезда са спољашњим излучивањем респираторног, гастро-
интестиналног, хепатобилијарног, епидермалног и репродуктивног система. 
Осим тога, у нормалним условима, ЦФТР регулише нормалну апсорпцију јона 
натријума (Na+) из лумена канала жлезда, тако што контролише функцију су-
седних епителних натријумских канала (еNaC). У ЦФ ова контрола изостаје, па 
долази до прекомерне апсорпције Na+ у ћелије епитела. Блокада излучивања Cl- 
и хиперапсорпција Na+ доводе до повећања интраћелијске концентрације ових 
јона и повлачења воде из лумена изводних канала жлезда, па секрет у њима 
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остаје дехидрисан и вискозан. То доводи до опструкције бронха и изводних ка-
нала панкреаса, што има велики значај за развој клиничке слике ЦФ. У плући-
ма се смањује количина течности која се налази на епителу дисајних путева, а 
нарочито део те течности у којој функционишу цилије епитела (перицилијар-
на течност). То доводи до успорења њиховог рада, умањења мукоцилијарног 
клиренса, опструкције дисајних путева и развоја хроничне плућне инфекције 
(Слика 1) (2).

Слика 1. А. Нормалан јонски транспорт кроз апикалну мембрану епителних ће-
лија. Б. Транспорт у ЦФ: Блокада транспорта јона хлора, хиперапсорп-
ција јона натријума, доводи до дехидрације перицилијарног слоја те-
чно сти и поремећаја мукоцилијарног клиренса. Лоше формирани 
ЦФТР се деградира у лизозомима.

    а.    б.

Респираторни епител у ЦФ је место интензивног запаљењског процеса у коме 
најзначајније место имају неутрофили и хемокин за њих, интерлеукин-8, који је 
у ЦФ усходно регулисан. Неутрофили на месту распада ослобађају велике коли-
чине екстрацелуларне ДНК која, због своје густине, даље погоршава вискоелас-
тична својства већ дехидрисаног секрета. Осим екстрацелуларне неутрофилне 
ДНК, из неутрофила се ослобађа и неутрофилна еластаза која деградира еластин 
у зиду дисајних путева и тако доприноси настанку бронхиектазија (3). 

Најчешћа мутација у гену за ЦФ настаје због делеције триплета нуклеотида 
који кодирају синтезу фенилаланина на позицији 508 (ΔF508 или F508del) у 
секвенцији од 1480 аминокиселина колико их има у ЦФТР (4). У популацији 
болесника и чланова њихових породица код нас, постојање ΔF508 је утврђено 
у око 70% алела, слично као и у другим земљама централне Европе. До сада је, 
иначе, препознато више од 1900 мутација у гену за ЦФТР.
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Дисфункције ЦФТР се могу груписати у једну од шест класа (Слика 2).

Слика 2. Класе мутација у цистичној фибрози. Лево: нормално. Класа I: нема 
синтезе. Класа II: блок у процесовању. Класа III: блок у регулацији. 
Класа IV: измењено провођење. Класа V: смањена синтеза. Класа VI 
(није приказана): повећана разградња.

У класи I дефеката (на пример, G542X) транскрипција информационе рибо-
нуклеинске киселине (mRNK) се раније завршава због превремене појаве стоп-
кодона, па изостаје синтеза акивног протеина. У класи II мутација, којој припада 
и најчешћа ΔF508, не долази до исправног увијања протеина, па такав протеин 
не пролази „контролу квалитета“ у ендоплазматском ретикулуму, не стиже, као 
што би било нормално, до апикалне мембране епителних ћелија, већ се усме-
рава се ка деградацији у лизозомима. Због поремаћаја у транспорту ЦФТР од 
места синтезе до апикалне мембране ћелија ова група мутација се означава и 
као «trafficking»-мутације (енг. «traffic»- саобраћај). Класа III мутација је везана 
за поремећај регулације отварања хлоридног канала (мутација G551D), а у класи 
IV постоји поремећај проводљивости овог канала (мутација R117Х). Група му-
тација из III класе које су везане за отварање јонског канала означавају се и као 
«gating»-мутације (енгл. «gatе» - капија, врата). Мутације из класе V настају због 
порећаја у одвајању интрона од егзона (кодирајућих делова) mRNK, без промена 
у секвенци нуклеотида. Класу VI мутација карактерише превремена деградација 
ЦФТР који je доспео до нормалне позиције у апикалној мембрани епитела. Код 
болесника који су хомозиготи за мутације из класа I, II или III постоји велика ве-
роватноћа за појаву инсуфицијенције егзокриног панкреаса, високих вредности 
хлорида у зноју и опструктивне азооспермије. Због тога се највећи број мутација 
из класа I, II и III назива «тешким». За разлику од тога, особе са класама мутација 
IV и V имају већу шансу да немају инсуфицијенцију панкреаса, а вредности хло-
рида у зноју су код њих ниже, па се мутације из класа IV и V називају «благим». 
Иако се на индивидуалном нивоу генотип не може користити за прогнозу те-
жине плућне болести, неколико клиничких студија је показало да су болесници 
који су били хомозиготи за тешке мутације имали веће смањење функције током 
времена од болесника са благим мутацијама на бар једном алелу (2). 
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лекови који модиФикУјУ ток Болести

Лекови који модификују ток ЦФ се могу поделити у две главне групе: оне 
чији је циљ деловања мутација гена (генска терапија) и оне чије је дејство усме-
рено ка корекцији дисфункције протеина, какви су модулатори ЦФТР (5).

генска тераПија

Генска терапија има за циљ да достави копије кодирајуће секвенце нормал-
не (“дивље”) ЦФТР ДНК у циљне ћелије. Ово се може постићи коришћењем у 
функцији вектора или вирусних или невирусних носача. Први метод користи 
рекомбинантне вирусне векторе код којих је уклоњена вирусна ДНК и начиње-
но транспортно средство за доставу терапијске ДНК ћелијама оболелог до-
маћина. Вирусни вектор се везује за ћелије домаћина и у њих уноси кодирајућу 
секвенцију „дивљег“ ЦФТР, који би у идеалном случају требало да се непрес-
тано транскрибује у информациону РНК, или чак да се интегрише у ћелијски 
геном. До данас су као вирусни транспортни системи коришћени аденовируси, 
РНК вируси са негативном оријентацијом и лентивируси.

Невирусна генска терапија подразумева транспорт ДНК или комплекса ДНК 
до ћелија путем вектора који нису вируси. Невирусни вектори који се тренутно 
испитују су катјонски липид GL67А, наночестице ДНК и комплекси полиетиле-
нимина. Нажалост, дужина експресије је кратка, а значајна нежељена дејства су 
била испољена и код вирусних и код не-вирусних техника. За сада нема метода 
генске терапије који је одобрен за употребу код болесника. Штавише, интере-
совање за истраживање у овој области у последње време је опало због доказа да 
је трансфер гена много сложенији процес него што се раније сматрало. И поред 
тога, у Великој Британији су у току студије треће фазе клиничког испитивања за 
примену катјонског липида GL67 у лечењу плућне болести (6).

модУлатори цФтр

У последњој деценији је дошло до развоја лечења ЦФ коришћењем малих 
молекула који се називају модулаторима ЦФТР. Истраживање дејстава ових мо-
лекула се заснива на упознавању класа мутација ЦФТР и циљању сваке од њих 
специфичним молекулима. Ови специјализовани молекули су типичан пример 
персонализоване медицине у пракси у којој се болесици са специфичним мута-
цијама циљано лече лековима специфичним за те мутације. Модулатори ЦФТР 
се могу поделити у три групе: потенцијатори, коректори и супресори превре-
мених стоп-кодона (7).
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сУПресори Превремених стоП-кодона

Мутације везане за превремено заустављање транскрипције услед превремене 
појаве стоп-кодона или тзв. „нонсенс“ мутације, представљају 5-10% свих мутација 
ЦФТР и припадају класи I. Супресори превремених стоп-кодона обезбеђују да се и 
„преко“ стоп-кодона настави транскрипција информационе РНК до транскрипта 
протеина пуне дужине и функционалности. Ову особину су испољили аминогли-
козидни антибиотици у малим дозама, а највише од њих је испитиван гентамицин. 
Клиничка корист од ове групе лекова је ограничена њиховом парентералном при-
меном, малом ефикасносношћу и потенцијалом за нефротоксичност.

Аталурен, раније познат као PTC124 се примењује оралним путем, нема зна-
чајна нежељена дејства и доводи до индукције стварања ЦФТР нормалне дужине. 
Учинак овог лека на побољшање фунцкије плућа је скроман и његово место ће 
бити боље дефинисано после завршетка клиничких испитивања која су у току (6).

коректори цФтр

Улога коректора је да повећа количину функционалног ЦФТР у ћелијама 
епитела циљних ткива. Циљ деловања коректора су мутације из класе II, као 
што је најчешћа - F508del. Испитивања деловања молекула са кодним именом 
VX-809 у клиничким испитивањима фазе IIb код болесника који су хомозиготи 
за F508del су показала да код њих постоји дозно зависно снижење ниво хлори-
да у зноју. Није, међутим, дошло до статистички значајног повишења параме-
тара функције плућа ни снижења трансназалног потенцијала у слузници носа. 
Осим VX-809 идентификовано је још неколико коректора ЦФТР и започето је 
њихово преклиничко испитивање (7).

Потенцијатори цФтр

Потенцијатори ЦФТР имају улогу да побољшају отварање ЦФТР- јонских ка-
нала код болесника који имају “gating” (класа III) мутације, када постоји отежано 
отварање канала и побољшају провођење у јонском каналу (класа IV мутација). 

Ivacaftor, раније познат као VX-770, је потенцијатор специфично намењен 
за лечење болесника са мутацијом из класе III – G551D у хомозиготном или 
хетерозиготном стању. Ово је први лек регистрован за индивидуализовано 
лечење болесника са ЦФ. После примене овог лека долази до пораста FEV1, 
убрзања рада цилија респираторног епитела као последице реституције пери-
цилијарног слоја течности, добитка у телесној маси без промена у исхрани и 
опадања вредности хлорида у зноју за око 50% (8). 
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8.3. ФЕНОТИПОВИ АСТМЕ И УТИЦАЈ НА ЛЕЧЕЊЕ

бранимир несторовић
Универзитетска дечја клиника, Београд 
Медицински факултет, Универзитет у Београду 

Астма је међу најчешћим болестима дечјег узраста. Представља велики ме-
дицински и социјални проблем. Болест се често јавља у појединим породица-
ма, а уобичајено се дели на неколико фенотипова (Tабела 1). Упркос израженој 
наследној компоненти, утицаји средине (дувански дим, начин исхране, имуно-
лошка стимулација паразитима итд), битно утичу на настанак и ток болести.

табела 1. Најчешћи фенотипови дечје астме

Фенотип
Почетак 
болести

Природни 
ток

Покретач 
напада

Биомаркери Лечење

Атопијска 
астма

У добу 
одојчета

Хроничан Вируси, 
алергени

Повишени IgЕ, 
FeNO

Хронична при-
мена ИКС

Вирусни
Wheezing

У добу 
одојчета

Пролази до 
поласка у 
школу

Вируси Нормални IgЕ, 
FeNO

Бронходилата-
тори

Изазвана 
напором

У школском 
узрасту

Хроничан Напор Високи IgE, 
еозинофилија, 
високи LT, нор-
малан FeNO

Премедикација 
монтелукастом, 
бета-2 агонисти-
ма, тренинг

Повезана са 
гојазношћу

Сви узра-
сти, чешћа 
у адолесце-
ната

Може проћи 
ако се смањи 
телесна те-
жина

Неспеци-
фични

Нормални IgE, 
FeNO

Редукција 
телесне тежине, 
сманњена ефи-
касност ИКС

Скраћенице: FeNO – концентрација издахнутог азот моноксида, ИКС – инхалациони стероиди, 
LT - леукотриени

Концепт класификовања дечје астме у ендофенотипове (скраћено ендоти-
пове) доспео је последњих година у центар пажње. Класификовањем и ендо-
типове покушава се сврставање пацијената на основу молекуларних механи-
зама и одговора на лечење. Lötvall (1) класификује астму одраслих у шест ен-
дотипова: аспирин-сензитивна, алергијска бронхопулмонална микоза, адултна 
алергијска, у предшколског детета са позитивним предиктивним факторима за 
астму, са касним почетком и високом еозинофилијом и астму изазвану напо-
ром. Wenzel описује пет ендотипова тешке астме: са раним почетком симптома 
и алергијом, са перзистентном еозинофилијом, алергијска бронхопулмонална 
микоза, у гојазних жена и са неутрофилијом (2).
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Утврђивање ендотипова је важно за циљану терапију астме, усмерену на 
доминантни патогенетски механизам. Типичан пример је примена анти-IgE 
антитела (omalizumab) у тешкој алергијској астми са доминантним учешћем 
IL-4 и IL-13 (3). Анти IL-13 моноклонска антитела (lebrikizumab) се користе у 
клиничким испитивањима за лечење неконтрилисане астме. Први резултати 
показују побољшавање плућних функција после примене препарата. Овај ефе-
кат се јављао само у пацијената са високим нивоом IL-13 (4). Анти IL-5 моно-
клонска антитела (mepolizumab) је довео до смањења броја егзацербација астме, 
уз смањење еозинофилије у крви и спутуму (5). Бронхијална термопластика је 
редуковала мишићну масу у бронху насталу као последица ремоделовања (6). 
Сви ови примери показују да циљана терапија у астми има добар ефекат и боље 
резултате него насумично давање терапије без знања о патогенези болести. 
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8.4. КАКО ИЗМЕРИТИ КВАЛИТЕТ ЖИВОТА  
ДЕТЕТА СА АСТМОМ?

гордана Костић
Клиника за педијатрију КЦ Крагујевац
Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу

Питање „доброг живота“ или квалитета живота једно је од централних пи-
тања филозофије и под термином eudemonia изазивало је полемику још код 
старих Грка, а и данас је једна од главних тема у филозофији, медицини, вери, 
економији и политици. 

Данас се ,,квалитет живота“ дефинише као перцепција појединца о соп-
ственом положају у животу у контексту културе и система вредности у којима 
живи. То је широк концепт који обухвата све аспекте живота једне особе: фи-
зичко стање, психолошки статус, материјалну независност, социјалне односе и 
односе према спољашњој средини (1).

Сама дефиниција указује да квалитет живота (КЖ) становништва једне 
земље зависи од њене економске развијености, а КЖ појединца и у великој 
мери од његовог здравственог стања. Из тог појма проистекао је и квалитет 
живота у вези са здрављем HRQoL (Health Related Quality of Life) који се према 
Светској здравственој организацији (СЗО) може дефинисати оптималним ни-
воом психичког, физичког, радног и социјалног функционисања, укључујући и 
односе с околином, као и перцепцијом здравља, физичком кондицијом, живот-
ном сатисфакцијом и благостањем”(2).

Квалитет живота у вези са здрављем је један од најважнијих параметра у 
процени болесника са хроничним болестима и вреднују га све студије. Томе у 
прилог говоре бројни часописи који се искључиво баве квалитетом живота у 
вези са здрављем (Qual Life Res; Value Health; J Adolesc Health; Health Qual Life 
Outcomes) као централним концептом здравствене заштите.

За процену КЖ служе стандардизована питања, која представљају мерни 
инструмент КЖ и то су здравствени упитници који могу бити општи и спе-
цифични за обољење. Они представљају синтезу најмање 4 стања болесника: 
физичко, психичко, социјално и економско стање. Да би били добри, упитници 
морају бити: кратки, једноставни, стандардизовани, прецизни, поуздани, по-
новљиви и осетљиви на клиничке промене. Прво су се јавили општи и специ-
фичи упитници за одрасле, а касније и за децу. Општи здравствени упитници 
процењују степен оштећења здравља (како га процењује сам болесник) и при-
мењује се у свим болестима . Њихова предност је што помоћу њих могу да се 
пореде различите болести али нису специфични и не дају довољно прецизне 
резултате. Најчешће примењиван код деце је општи упитник дечјег здравља 
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(Child Health Qestionnaire – CHQ). Упитници специфични за обољење су усме-
рени на специфично обољење и његово лечење и примењује се у специфичним 
болестима. Имају предност јер су сензитивни и поуздани, једино не могу да по-
реде различите болести. Они детектују клинички важне промене у КЖ у вези 
са здрављем и такви упитници постоје за велики број болести па и за обољења 
дисајних путева, као што су астма, алергијски ринитис, хронична опструктив-
на болест плућа (3).

Дуги низ година стање болесника који болују од астме и ефикасност при-
мењиваних лекова процењивани су конвенционалним клиничким показатељи-
ма, као што су симптоми, потреба за другим лековима, испитивање плућних 
функција, мерење биомаркера инфламације и др. Сваки од ових параметара, 
ма колико да је битан, не говори нам како ти болесници функционишу у сва-
кодневном животу. Болесници са астмом се могу осећати или функционисати 
боље а да то не буде повезано ни са једним конвенционалним показатељем. 
Карактеристика саме болести је епизодно смењивање погоршања и побољ-
шања, што може довести до значајних ограничења у физичким, емоционал-
ним и социјалним аспектима оболелих. Многи болесници имају проблеме у 
физичким активностима, као што су спорт и пењање уз степенице, а често су 
уморни и поспани због ноћних симптома. Алергени могу да изазову тешкоће у 
дневним, пословним (школским), рекреативним и друштвеним активностима, 
па су тиме и социјалне активности јако редуковане. Све то доводи до великих 
фрустрација, што има за последицу настанак емоционалних поремећаја.

 Многи због тога живе у страху због своје непредвидиве болести и могућ-
ности настанка животно угрожавајућих напада. Такође, постоји страх, с једне 
стране од недостатка лекова у критичним ситуацијама, а са друге, од њихових 
штетних дејстава.

Оптерећеност болешћу и функционалне сметње имају сви оболели од аст-
ме - и одрасли и деца. Осим тога, деца су забринута, јер не могу да се у потпу-
ности интегришу са својим вршњацима у игри, бављењу спортом, школским 
активностима и у игрању са кућним љубимцима, па се због тога се осећају 
изоловано и одбачено, што утиче на њихове емоције. Осим оболеле деце, у 
болести учествује и пати и цела њихова породица, а највише њихови роди-
тељи или старатељи. 

Из свега овог се види да је астма много више од конвенционалних клинич-
ких показатеља, па се зато створила потреба за методима мерења квалитета 
живота оболелих као битним показатељима у процени здравља и терапијског 
праћења болесника. Постоје бројни упитници за мерење КЖ одраслих особа 
оболелих од астме, а када су се они показали валидним, јавила се потреба за 
њиховом применом и код деце. 

Због специфичности дечјег узраста конструисани су упитници за децу 
у зависности од узраста, као и за њихове родитеље/старатеље. Један од 
најпознатијих и највише примењиван је упитник о квалитету живота за децу 
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са астмом (Pediatric Asthma Quality of Life Questionnare – PAQLQ) и њихових 
родитеља/старатеља (Pediatric Asthma Caregiver´s Quality of Life Questionnare – 
PACQLQ) чији је творац 1994. год. Elizabeth F. Juniper, професор на једном уни-
верзитету у Канади. Она је творац и скраћене верзије упитника (Mini Pediatric 
Asthma Quality of Life Questionnare – M - PAQLQ) који се показао корисним и 
практичним (3).

Од 1994. године велики број студија Juniper и сарадника посвећен је КЖ деце 
оболеле од астме и КЖ њихових родитеља. Показано је да тек узимањем у обзир 
скора КЖ добијеног преко упитника добијамо комплетнију слику дечје астме.

Упитник је преведен и стандардизован у великом броју земаља, па и у нашој 
земљи. Велики број студија се слаже да КЖ често даје потпунију слику болести 
од конвенционалног клиничког индекса, а то потврђује и међународни меди-
цински часопис Quality of Life Research (Qual Life Res) који је индексиран у свим 
медицинским базама података и који објављује научне радове из ове области.

Постоји велики број упитника помоћу којих се мери квалитет живота деце 
оболеле од астме, о чему говори и велика студија Roncada (2013) која се бави про-
ценом валидности упитника за узраст од 0 до 18 година, анализирајући 2301 чла-
нак објављен у периоду 1990–2012 на PubMed, од чега су у 162 случајева користи-
ли специфичне упитнике. Разматрано је 15 специфичних упитника од којих су 
највише коришћени: Упитник дечје астме (Childhood Asthma Questionnaire–CAQ); 
Астма контрол тест (Childhood Asthma Control Test – C – ACT ); и утврђивање сме-
тњи код деце (Disability Kids – DISABKIDS) и PAQLQ (4).

како се мери квалитет живота деце са астмом?

У зависности од узраста деце примењују се упитници и за децу и за њихове 
родитеље. 

Постоје бројни упитници који су, након употребе у земљама из којих су 
потекли, стандардизовани и прилагођени за велики број земаља широм света. 
За децу млађег узраста (4-11 година) најпознатији упитници су Asthma Control 
Test (ACT) и Childhood Asthma Control Test (c-ACT) и сликовити упитници за 
најмлађи узраст Pictured Child’s Quality of Life Self Questionnaire for the children и 
обавезно за њихове родитеље PACQLQ. Поједини упитници, као што су Астма 
симптом специфична питања (ASUI), су значајни јер се баве и нежељеним 
дејством лекова. Такође постоји модификација упитника о КЖ са астмом за 
болеснике преко 12 година AQLQ(S)12+ која је омогућила поређење адолесце-
ната старијих од 12 година и одраслих.

У Енглеској, последњих година, 18 студија се бавило проценом разних упит-
ника који се баве КЖ деце и од њих 14, највише критеријуме су задовољила 2 од 
којих је један и PAQLQ. 
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Код нас је преведен и стандардизован овај упитник који има широку примену.
Упитник се примењује код деце узраста од 7 до 17 година. Садржи 23 пи-

тања из 3 домена: 
С - симтоми: 10 питања (гушење, свирање и стезање у грудима, кашаљ и •	
умор);
А - ограничење активности: 5 питања (физички, друштвени, школа и •	
спавање);
Е - емотивне функције: 8 питања (фрустрације, страх, бес, осећај одбаче-•	
ности и различитости).

Деца самостално одговарају на питања а опције за одговор на сва питања су 
у виду скале од 1 до 7, при чему је 1 максимални поремећај, а 7 указује да нема 
сметњи. 

Упитник о КЖ родитеља/старатеља деце са астмом (PACQLQ) садржи 13 
питања из 2 домена: 

А - ограничење активности, функционисања: 4 питања: физички, •	
друштвени, посао и спавање
Е - емотивне функције: 9 питања: фрустрације, страх, анксиозност, бес, •	
разочарење.

Родитељи (мајка или отац) / старатељи одговарају на та питања и такође су 
опције за одговор на сва питања у виду скале од 1 до 7, при чему је 1 максимал-
ни поремећај, a 7 указује да нема поремећаја. 

Након попуњавања упитника врши се бодовање упитника од стране испити-
вача (здравственог радника/лекара који је вршио испитивање). Скорови се из-
рачунавају као средње вредности збира бодова по питању за сваку област поје-
диначно, као и збирно за укупан квалитет живота (бодови од 1 до 7). За децу, 
средња вредност скора по параметру за сваку област (симптоми, ограничење 
активности и емоционално функционисање) као и укупан квалитет живота. За 
родитеље, средња вредност скора по параметру за сваку област (ограничење ак-
тивности и емоционално функционисање) као и укупан квалитет живота. 

На тај начин се утврђује КЖ деце оболеле од астме и њихових родитеља и 
могуће их је поредити, да ли родитељи имају исту перцепцију стања болести 
њихове деце као и сама деца или не. Такође се врши и поређење процене ква-
литета живота од стране деце пре и после испитивања утицаја примењиваних 
лекова, што се процењује и од стране њихових родитеља. Разлике у резултату 
се израчунавају, при чему вредност од 0,5 представља минимално битну разли-
ку (МБП), тј. најмању разлику у резултату коју болесници осете као корисну; 
вредност од 1,0 до 2,0 представља средњу разлику, а вредност преко 2,0 веома 
велику разлику у квалитету живота.
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Мерење КЖ деце оболеле од астме је показало да је квалитет живота те 
деце повезан са самом болешћу (нижи скор у односу на здраву децу), њеном 
тежином (тежа астма – нижи скор), степеном контроле (неконтролисана астма 
- нижи скор и код деце и код родитеља), узрастом (млађа деца - нижи скор), 
придруженим алергијским болестима, нарочито алергијским ринитисом и ато-
пијским дерматитисом , које јако снижавају КЖ.

С друге стране, неке студије су показале да постоји корелација између плућ-
них функција и КЖ оболеле деце, а у другима то није доказано (5). 

На основу мерења КЖ, показано је да деца оболеле од астме имају нижи 
КЖ: у лошијим социјално економским условима, ако су им незапослени роди-
тељи (студија-2429 деце у USA), ако су изложена дуванском диму у породици и 
ако су мајке пушиле цигарете у трудноћи и касније (6,7).

Мерење КЖ деце оболеле од астме је показало да је њихов квалитет живо-
та повезан са употребом превентивне терапије. Велики број студија је пока-
зао да инхалациони гликокортикоиди (ИКС) значајно повећавају КЖ код деце 
оболеле од астме, при чему је битна и њихова врста и начин примене. Такође 
и примена антилеукотријена (ЛТРА), дуго делујућих бета 2 агониста (ЛАБА), 
двојне терапије (ИКС + ЛТРА; ИКС + ЛАБА) значајно подиже КЖ, као што је и 
значајна улога едукације (школе за астму, телефонски позиви, имејл) (8).

Значајне податке нам даје и мерење КЖ родитеља/старатеља деце оболеле 
од астме. КЖ родитеља деце оболеле од астме је повезан са самом болешћу - 
значајно нижи скор у односу на родитеље здраве деце и тежином астме њихове 
деце (нижи КЖ код теже астме). Највећи број студија је показао позитивну 
корелацију КЖ родитеља и њихове деце. Употреба превентивне терапије код 
деце, нарочито ИКС, значајно је повећала и КЖ њихових родитеља (9,10).

У нашој студији која се бавила КЖ деце узраста 7-17 година оболеле од де-
лимично контролоисане и неконтролисане астме, пре и после једногодишње 
употребе ИКС, је показано да је КЖ значајно порастао у свим доменима и био 
одличан показатељ степена контроле астме. Утврдили смо да је био и бољи 
показатељ контроле болести него њихове плућне функције. Степен контроле 
астме је значајно утицао и на квалитет живота њихових родитеља а пораст 
КЖ деце и њихових родитеља током терапије са ИКС био је значајан и подјед-
нак (11).

На крају можемо да закључимо да конвенционално мерење даје инфор-
мацију о стању дисајних путева, а мало о функцији, и зато су упитници јако 
битни за тачно утврђивање стања болесника и њихов третман. Због тога се 
данас мерење КЖ, као исхода медицинског третмана, сматра једино валид-
ним у пракси.
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8.5. ЗНАЧАЈ КАРДИОПУЛМОНАЛНОГ ТЕСТА 
ОПТЕРЕЋЕЊА У ПРОЦЕНИ НЕПОДНОШЕЊА 
НАПОРА КОД ДЕЦЕ

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

Увод

Кардиопулмонални тест оптерећeња (ергоспирометрија) је сложен метод ис-
питивања толеранције напора код здравих и особа оболелих од респираторних, 
кардиоваскуларних, скелетно-мишићних и метаболичких поремећаја. У току по-
степеног повећања физичког оптерећења на ерго-бициклу или покретној траци, 
мери се и анализира вентилација плућа, садржај гасова у издахнутом ваздуху, 
сатурација хемоглобина кисеоником, срчана фреквенција, електрокардиограм 
и крвни притисак (1,2). Ергоспирометрија омогућава сагледавање међусобних 
утицаја различитих органских система у току физичког оптерећења, а добијени 
резултати могу да буду важни показатељи делотворности медикаментне и окси-
генотерапије, физикалне рехабилитације и степена утренираности (3).

Физиолошки одговор на наПор

Неподношење напора представља немогућност да се у пуној мери обави 
одређена физичка активност. Способност подношења напора у директној је 
вези са капацитетом респираторног и кардиоваскуларног система да испору-
че кисеоник мишићима и способношћу мишића да преузму кисеоник из крви 
и употребе га у процесима оксидативне фосфорилације. У току извођења ер-
госпирометрије код болесника може доћи до замора, диспнеје или појаве бола 
у грудима и ногама и пре достизања максималне потрошње кисеоника и исцр-
пљивања способности ћелија за аеробни метаболизам (4). 

индикације за извођење ергосПирометрије

Постоје бројни протоколи за извођење ергоспирометрије који су прила-
гођени узрасту и индикацијама због којих се тест изводи. Индикације за ер-
госпирометрију код деце наведене су у табели 1.
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табела 1. Индикације за ергоспирометрију

Процена толеранције напора
Процена функционалног поремећаја или капацитета (максимална потрошња кисеоника)
Утврђивање чинилаца који ограничавају подношење напора

Процена стања оболелих од плућних болести
Бронхоопструкција изазвана напором
Цистична фиброза
Болести интерстицијума плућа
Обољења плућне циркулације
Процена функције респираторног система пре и после грудне хирургије, 
трансплантације или ресекције плућа
Утврђивање делотворности рехабилитације

Евалуација оболелих од кардиоваскуларних обољења
Срчана инсуфицијенција
Избор подобних кандидата за трансплантацију срца
Процена одговора на рехабилитацију код особа са уграђеним пејсмејкером

Кардиопулмонални тест оптерећења је од изузетног значаја код оболелих 
од цистичне фиброзе (5). Процена вентилаторног ограничења и вредности има 
драгоцену улогу у процени исхода трансплантације плућа.

комПликацијеУ токУ ергосПирометрије 
и контраиндикације

Компликације су ретке, али могу бити озбиљне и углавном су разлог завр-
шетка теста пре постизања планираног максималног оптерећења. Због тога је 
потребно да лекар који изводи ергоспирометрију буде искусан у споровођењу 
кардиопулмоналне реанимације. У лабораторији за дијагностику поремећаја 
функције плућа (где се тест углавном изводи), треба да буде доступан дефибри-
латор, кисеоник, уређај за аспирацију секрета из дисајних путева, инхалатор, 
као и комплет за ендотрахеалну интубацију. Апсолутне и релативне контраин-
дикације за извођење ергоспирометрије наведене су у табели 2.
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табела 2. Контраиндикације за извођење ергоспирометрије

Апсолутне контраиндикације Релативне контраиндикације

Акутна обољења виталних органа 
(пнеумонија, хепатитис, миокардитис)
Тешка артеријска хипертензија
Мултифокалне срчане аритмије
Астма у погоршању
Неконтролисан дијабетес мелитус
Акутна фаза Кавасакијеве болести

Опструкција излазног тракта срчаних ко-
мора
Конгестивна срчана инсуфицијенција
Вентрикуларне аритмије
Пејсмејкер са способношћу дефибрилације
Коронарна болест срца
Цистична фиброза у терминалној фази

закљУчак

Показано је да је ергоспирометрија веома значајна метода за разликовање 
нормалног од патолошког одговора на физичко оптерећење, као и за разлико-
вање етиологије интолеранције напора. Закључке о присутном типу и степену 
поремећаја треба изводити на основу пажљиве процене симптома и индика-
ција за извођење теста, анализе бројчаних и графичких приказа резултата ме-
рења и њихових узајамних односа.

литератУра

Palange P, Ward S, Carlsen K-H, et al. Recommendations on the use of exercise 1. 
testing in clinical practice. Eur Respir J 2007; 29:185-209.
Karila C, de Blic J, Waernessyckle S, et al. Cardiopulmonary exercise testing in 2. 
children: An individualized protocol for workload increase. Chest 2001; 120:81-7.
Wasserman K, Hansen J, Sue D, et al. Principles of Exercise Testing and 3. 
Interpreatation, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2005.
Sovtić A, Minić P, Rodić M, i sar. Uloga ergospirometrije u dijagnozi i praćenju 4. 
oboljenja respiratornog sistema. U: Zdravković D (ured): Problemi u pedijatriji 
2011, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2012; 407-18.
Sovtic A, Minic P, Kosutic J, et al. Static hyperinflation is associated with decreased 5. 
exercise performance in children with cystic fibrosis. Respir Care 2013; 58:291–7.



9.
Кардиологија 

Модератор:
Проф. др Ида Јовановић

Комодератор:
Проф. др Јован Кошутић





9. Кардиологија

155

9.1. РАСТ И РАЗВОЈ ДЕЦЕ СА УРОЂЕНИМ 
СРЧАНИМ МАНАМА

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

Успорен раст и развој деце са урођеним срчаним манама (УСМ) је чест фе-
номен који се може јавити у различитим периодима живота детета.

Фетални Период

Специфичности феталне циркулације, тј. постојање комуникација у срцу 
и на нивоу великих крвних судова је разлог за изузетно добру толеранцију 
већине УСМ. Најчешће УСМ (са ЛД шантом), које типично у постнаталном 
периоду проузрокују застој у расту, се изванредно добро поднсе у феталном 
периоду и не изазивају застој у расту.

Застој интраутерусног развоја (ИУЗР) се јавља код фетуса са срчаном 
инсу фицијенцијом (СИ), са и без феталног хидропса. Феталну СИ нај че шће 
изазивају тешке валвуларне мане (Ебштеинова аномалиjа, тешка регу рги-
тација на митралној и/или трикуспидној валвули) и тешке левостране оп-
структивне аномалије, пре свега аортна стеноза, све до синдрома хипоплазије 
левог срца. Бројна друга екстракардијална обољење, нпр. тешка анемија или 
тумори са хипердинамском циркуацијом, такође изазивају СИ фетуса и могу 
бити разлог за ИУЗР. 

Појава ИУЗР код фетуса мора код гинеколога да побуди сумњу на могућу 
УСМ и да упути трудницу на фетални ехокардиографски преглед. Уколико се 
мана не дијагностикује, појава ИУЗР указује на неку другу озбиљну патологију 
трудноће, веома често неку од хромозомских/генетских аномалија. (1).

неонатални и одојачки Узраст

Поремећај енергетске раврнотеже је водећи разлог за заостајање у расту, као 
и когнитивном и моторном развоју (2). Генерално, деца брзо развијају енергет-
ски дефицит током акутних и хроничних обољења, с обзиром да имају убрзан 
метаболизам и мале енергетске резерве, а под посебним ризиком су деца са 
УСМ. Успорен раст и развој код деце са УСМ се најчешће јавља у неонаталном 
и одојачком узрасту. Већина десе са УСМ се роде са нормалном телесном масом 
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на рођењу, а нутритивни и развојни проблеми се развију у раном одојачком 
периоду (3). Телесна маса је више погођена од дужине, тако да скоро половина 
деце (49%) млађе од 2 године имају заостатак у развоју (4). 

У великој студији на 890 деце са УСМ, испод 16. перцентила (P16) за телесну 
дужину је било 55%, а за телесну масу 52% деце, док је 7% деце било испод P 3 и 
за дужину и за тежину. У другој великој студији, испод P5 за тежину je било 65% 
деце, а и за дужину и тежину 41% деце. Недовољну телесну масу у односу на 
дужину имало је 63% деце. Овако поражавајући резултати су добијени у групи 
болнички лечених болесника, који су при томе имали и најтеже болести срца и 
потицали су из породица са ниским социо-економским нивоом (5).

Бројни фактори утичу на застој у расту и малнутрицију деце са УСМ (1). Ти 
фактори се могу груписати у следеће категорије: 

Тип обољења (цијаногене или нецијаногене УСМ, срчана иснуфицијен-1. 
ција) и клиничко стање (неоперисан, оперисани палијативно или ком-
плетно); 
Поремећај енергетског метаболизма, тј. повећана енергетска потрошња 2. 
(хипертрофија миокарда, измењен састав организма, повећана актив-
ност симпатичког нервног система, повећана активност хематопоет-
ског система, повећана базална температура и честе инфекције);
Смањен унос енергије (анорексија, брзи осећај засићености, медика-3. 
ментна терапија, мали волумен желуца);
Поремећаји функије гастроинтестиналног тракта (малапсорпција, ка-4. 
шњење у развоју гастроитестиналног тракта, компрeсивна хепатоме-
галија); 
Пренатални фактори (хромозомска обољења, интраутерусни фактори, 5. 
порођајна телесна маса); 
Релативан утицај сваког од тих фактора на развој и ухрањеност код 6. 
појединог болесника зависи од типа и тежине болести, као и придру-
жених обољења. 

Деца са цијаногеним манама (Tetralogia Fallot, транспозија великих крвних 
судова) често су мање телесне масе и дужине од здраве одојчади (6). Познато 
је да деца са цијаногеним манама (нпр. унивентрикуларним срцем) и срчаном 
инсуфицијнцијом су по дефиницији значајно мање телесне масе и дужине од 
здраве одојчади. Код одојчади са нецијаногеним манама и великим лево дес-
ним шантом (вентрикуларни септални дефект, перзистентни дуктус артери-
озус, атријални дефект) најчешће је смањена само телесна маса, док је дужина 
очувана (7). Посебно тежак застој у развију се, међутим, типично јавља код 
деце са плућном хипертензијом, а нарочито ако је удружена са цијанозом. 

Публикована литература о енергетском метаболизму код деце са УСМ је 
оскудна, а испитвања су рађена на малом броју хетерогених болесника. Сматра се 
да је повећана енергетска потрошња (ЕП) код деце са УСМ последица повећаног 
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срчаног рада, повећаног рада везаног за дисање, смањене миокардне ефикасности 
и повећане стимулације симпатичког нервног система. Иако се може очекивати 
да деца са УСМ удруженим са СИ имају већу ЕП него без СИ, то није доказанао, 
мада су студије мале. Можда на то утиче и диуретска терапија и рестрикција теч-
ности која поправља хемодинамску ситуацију.

Смањен унос енергије код деце са УСМ је посебно битан фактор који до-
води до смањеног напредовања у тежини (7). То је посебно велики проблем 
код новорођенчади која троше велику енергију на сисање, имају тахипнеју и 
диспнеју и друге знаке срчане инсуфицијенције. Да би дете добијало у телесној 
маси, минимални дневни унос хране треба да буде 120 ml/kgТМ/дан код 
новорођенчади, а 150 ml/kgТМ/дан код одојчади. Уколико се не постигне тај 
унос млека (мајчиног или адаптираним млечним формулама), мора се инсисти-
рати на уносу млека и/или хране обогаћене енергијом. До узраста од 4 месеца 
млеко се обогаћује малтодекстрином ( полисахарид који се најчешће произво-
ди из кукурузнoг скроба), а касније се препоручује увођење пиринча, пре свега 
у виду пиринчаних пахуљица. Код деце са СИ или проблемима са сисањем, а 
која имају веома мали унос, предлаже се храњење детета преко назогастричне 
сонде до хируршке интервенције.

Придружена генетска обољења, као што су Sy Down или Turner, такође ути-
чу на унос енергије, гастроинтестиналну апсорпцију и потрошњу енергије.

енергетски метаБолизам 
У ПериоПеративном ПериодУ

Малнутриција болесника је праћена са повећаним хируршким мортали-
тетом и морбидитетом и стога се узима у обзир при избору оптимног време-
на и типа операције УСМ. Фактори који утичу на исход операције су: дефи-
цит макро и микронутријената на функцију респираторних мишића, имуни 
одговор и зарастање рана. Чак и код раније здравог детета скоро 1/3 деце ће 
у првих 48 сати боравка у интензивној нези развити протеинско-енергетску 
малнутрицију. То утиче на метаболичку нестабилност и повећава захтев за 
додатном негом. Врста и тежина основног обољења утиче на поремeћај енер-
гетског метаболизма. С обзиром на природу кардиохирургије, рани посто-
перативни период се може окарактерисати као хиперметаболичко стање са 
негатвним азотним балансом. После неких кардиохируршких интервенција 
код деце долази до промене у метаболизму са померајем ка оксидацији масти 
и/или гликонеогенези или поремећеној употреби угљених хидрат, што може 
довести до периоперативног хормонског стреса и потребе за терапијском 
применом катехоламина. (8)
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енергетски метаБолизам После 
кардиохирУршких интервенција

После успешне кардиохируршке корекције УСМ, потрошња енергије и нутри-
ционо стање се постепено нормализују. Та нормализација енегетске равнотеже 
се одвија током неколико месеци од операције, а манифестује се прво повећањем 
телесне масе, док је за нормализацију телесне висине и обима главе потребно да 
прође и цела година. На брзину и степен опоравка утичу бројни фактори.

Тако, на пример, уколико је дете рођено са нормалном телесном масом, а има 
велики вентрикуларни септални дефект праћен срчаном инсуфицијeнцијом и 
оперише се до 7. месеца живота, до значајног повећања телесне масе, висине и 
обима главе ће дођи за 6 до 12 месеци од хируршке интервенције (9).

Непотпун опоравак телесене масе и висине се дешава код деце која су рођена 
са малом телесном масом, малим обимом главе, интелекуалним застојем или са 
резидуалним малформацијама на срцу. 

закљУчци

Енергетска неравнотежа је главни доприносећи фактор у заостатку у расту 
деце са УСМ и она утиче на метаболички одговор на оштећење и крајњи ис-
ход после кардиохируршке корекције. Она је најчешћа код новорођенчади и 
одојчади која имају УСМ праћену СИ или плућном хипертензијом, а посебно 
су угрожена деца са цијанозом и плућном хипертензијом. Мора се инсисти-
рати на уносу довољне количине енергије и покушају спречавања изражене 
малнутриције код деце која се припремају за хируршку интервенцију. Уколико 
то није могуће, препоручује се рана хируршка корекција која ће после извесног 
времена довести до нутритивног опоравка детета.
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9.2. ЗНАЧАЈ СКРИНИНГА ПУЛСНОМ 
ОКСИМЕТРИЈОМ У ОТКРИВАЊУ 
КРИТИЧНИХ УРОЂЕНИХ СРЧАНИХ МАНА У 
НОВОРОЂЕНАЧКОМ УЗРАСТУ

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

Критичне урођене срчане мане (УСМ), са 3-9% укупног дојаначког мор-
талитета, представљају водећи узрок дојеначе смртности уопште. Осим 
тога, УСМ чине >40% узрока свих смртних исхода услед урођених анома-
лија уопште. Инциденција критичних УСМ је у распону 1-2/1000 живорође-
не деце. Инциденција углавном зависи од дефиниције појма „критичан”. 
Поједини аутори, наиме, сматрају да су критичне све оне мане које захте-
вају интервенцију у првој години живота али већина аутора ипак заступа 
став да су критичне оне срчане мане код којих је хитна транскатетерска/
хируршка интервенција неопходна у првом а најкасније до краја другог ме-
сеца живота (1-4). У сваком случају, инциденција критичних УСМ је већа 
него збирна инциденција свих тзв. ретких болести (1,5/1000 живорођене 
деце) међу којима су и фенилкетонурија и хипoтиреоза, за које се већ више 
од 30 година врши рутински скрининг новорођенчади на читавој терито-
рији Србије (5). Према броју порођаја, претпоставка је да се на територији 
наше земље годишње рађа 115 деце са манама које захтевају интервенцију у 
првој години живота. Половина овог броја су критичне мане које захтевају 
хитну интервенцију првих недеља по рођењу. То су на првом месту транс-
позиција великих крвних судова (ТГА) без отвора међукоморске преграде 
(ВСД), затим мане код којих постоји дуктус-зависна системска циркулација 
(синдром хипоплазије левог срца), коарктација аорте, прекид аортног лука, 
критична аортна стеноза) или дуктус-зависна плућна циркулација (атре-
зија плућне артерије са или без ВСД-а, критична стеноза плућне артерије)). 
Код свих ових мана, првих дана по рођењу, тј. до интервенције, живот за-
виси од отворености артеријског дуктуса (ДАП). Једина критична мана која 
не зависи од отворености ДАП-а је опструктивни тип тоталног аномалног 
ушћа плућних вена (ТАУПВ). Мане са дуктус-зависном системском цирку-
лацијом чине око 50% свих критичних новорођеначких УСМ, оне са дуктус-
зависном плућном циркулацијом око 41%, док 9% чине критичне мане које 
не зависе од отворености ДАП-а (4,6).
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Клинички, критичне УСМ се презентују централном цијанозом, поремеће-
ном перфузијом са стањем шока, плућном хипертензијом, респираторним дис-
тресом, едемом плућа или шумом на срцу. Проблем је, међутим, што значајан 
број ове новорођенчади има минималне или никакве симптоме тако да постоје 
чврсти докази да око 25-30% њих напушта породилиште непрепознатно. Физи-
кални преглед, као основа клиничког испитивања, показао се веома несензитив-
ним. Према подацима из литературе, 75% новорођенчади са дуктус-зависном 
системском и 60% са дуктус-зависном плућном циркулацијом у другом дану 
живота нема постављену дијагнозу. Око 30% новорођенчади са критичном дук-
тус-зависном системском циркулацијом напушта породилиште непрепознатно 
а код критичних мана које не зависе од дуктуса тај проценат је чак 38% (1-3,7). 
Према свежим подацима, у Сједињеним Америчким Државама 7/100.000 жи-
ворођене деце са критичном УСМ напушта породилиште непрепознато а 0,4-
2/100.000 непотребно умире због закаснеле или пропуштене дијагнозе. Најмање 
непрепознатих критичних УСМ је код новорођенчади са централном цијанозом 
премда и код ове подгрупе пацијената патолошки ниска сатурација крви хемо-
глобином, која се креће у распону од 80 – 94%, најчешће остаје клинички не-
препозната. Додатни проблем представља традиционално везивање присуства 
УСМ за постојање шума на срцу. Важно је истаћи да мање од 50% новорођенчади 
са критичним УСМ има чујан шум на срцу. Шум није карактеристика неких од 
мана које захтевају рану и веома хитну интервенцију као што су синдром хипо-
плазије левог срца (ХЛХС), коаркатција, ТГА, ТАУПВ, прекид аортног лука итд. 
Најзад, рентгенски снимак плућа и срца односно елетрокадриограм не доприно-
се значајније сензитивности физикалног прегледа (6,7,8). 

Ехокардиографија је суверен метод у дијагностици критичних УСМ код но-
ворођенчади, али је веома скупа и захтева високо обучено особље. Због свега 
тога, масовни ехокардиорафски скрининг критичних УСМ код норорођенча-
ди нигде у свету није спроведен нити се препоручује. Насупрот томе, пулсна 
оксиметрија је једноставна, јефтина, лако доступна, сензитивна и у значајном 
броју земаља се последњих 5 година препоручује као метод избора за масов-
ни скрининг код критичне УСМ асимптомске норовођенчади. Прве клиничке 
студије везане за примену пулсне оксиметрије у детекцији УСМ датирају из 
средине 90-тих година прошлог века. Иницијално, бројни проблеми су прати-
ли увођење методе: ниска сензитивност, губитак сигнала при померању беба, 
лажно ниске вредности у стањима лоше перфузије, неприхватљиво висок про-
ценат лажно позитивних налаза и значајне разлике у вредностима добијених 
сатурација у зависности од модела и произвођача пулсног оксиметра. Због 
тога не чуди да се пре само десетак година 55% америчких дечијих кардиолога 
изјаснило против масовног скрининга критичне УСМ код новорођенчади пу-
тем пулсне оксиметрије (7). Новије студије из Шведске, Норвешке, Саксоније 
и појединих америчних савeзних држава доказале су, међутим, пуну оправда-
ност увођења пулсне оксиметрије као метода масовног скрининга (8,9). Овакав 
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став потврђен је мета-анализом свих студија на ову тему, објављеном у Лансету 
2012. године (3). Резултати ове мета-анализе показали су да је сензитивност 
пулсне оксиметрије у детекцији критичних новорођеначких УСМ 76,5%, спе-
цифичност 99,9% а лажно позитиван налаз се добија у само 0,14% случајева. 
При томе, сензитивност од 76,5% је сасвим задовољавајућа јер морамо имати 
на уму да су скринингом обухваћена и новорођенчад са манама са лево-десним 
шантом код којих је, по дефиницији, сатурација нормална (3).

Основни разлог драматичног побољшања клиничке применљивости пулсне 
оксиметрије је појава нових модела пулсних оксиметата који су веома тачни, са 
репродуцибилним вредностима, отпорни на покрет и лошу перфузију и једнос-
тавни су за руковање. Електроду је, према европским ауторима, довољно пос-
тавити само на једну ногу (амерички аутори саветују постављање електроде 
и на десну руку) у трајању од 3-5 минута. Тест треба урадити након 24 сата од 
рођења, новорођенче треба да буде будно, неопхдно је обезбедити добар сигнал. 
При тумачењу резултата поштовати алгоритам (схема). Наиме, ако је сатурација 
90-95%, поновити мерење за 1 сат, а ако је поново испод 95% још једном након 
једног сата поновити мерење. Ако је сатурација поново < 95% упутити дете на 
ехокардиографију. Ако је сатурација при првом мерењу < 90% сматра се да је 
налаз позитиван и дете се одмах упућује на ехокардиографију. Ако је сатурација 
> 95% налаз је негативан (2,6,7,8).

Схема 1. Алгоритам скрининга пулсном оксиметријом на критичне урођене 
срчане мане код новорођенчади. Урадити сваком новорођенчету у 
узрасту од 24 до 48 сати. 

СКРИНИНГ

<90% на десној 
руци или нози

90-95% на 
десној руци или 

>3% између 
десне руке и 

ноге

≥95% на десној 
руци или нози и 
≤3% разлике 
између десне 
руке и ноге

Поновити скрининг за 1 сат

<90% на десној 
руци или нози

90-95% на 
десној руци или 

>3% између 
десне руке и 

ноге

≥95% на десној 
руци или нози и 
≤3% разлике 
између десне 
руке и ноге

Поновити скрининг за 1 сат

<90% на десној 
руци или нози

90-95% на 
десној руци или 

>3% између 
десне руке и 

ноге

≥95% на десној 
руци или нози и 
≤3% разлике 
између десне 
руке и ноге

ПОЗИТИВАН 
СКРИНИНГ

НЕГАТИВАН 
СКРИНИНГ
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лажно Позитивни налази

Лажно позитиван налаз значи да дете нема срчану ману а да је сатурација 
(и при поновљеним мерењима) ипак < 95%. Проценат лажно позитивних на-
лаза је ранијих година био значајан, што био је један од најважнијих аргумена-
та против примене пулсне оксиметрије као скрининг метода. Проценат лаж-
но позитивних налаза је значајан када се пулсна оксиметрија врши у прва 24 
сата живота. Увођењем протокола да се скриниг врши у другом дану и појавом 
нових генерација пулсних оксиметара, драматично је смањен проценат лажно 
позитивних налаза и он је данас у веома прихватљивом распону 0,05-0,1%. При 
томе, половина новорођенчади са лажно позитивним налазом има озбиљно 
плућно обољење које може да објасни овакав налаз. Примена пулсне оксиме-
трије и на десној руци и на нози незнатно смањује проценат лажно позитивних 
налаза али не у мери да оправда рутинску примену оваквог концепта код све 
новорођенчади (2,3,6-8). 

лажно негативан налаз

Лажно негативан налаз представља ону ситуацију када је сатурација једна-
ка или већа од 95% а новорођенче ипак има критичну УСМ. Ово се дешава код 
мање од 1:10.000 живорођене деце. Транспозиција великих артерија са ВСД-ом 
или великим ДАП-ом, ХЛХС односно неке форме ТАУПВ могу, истина ретко, 
да у првим данима живота буду праћене сатурацијом ≥ 95%. Ипак, мана која се 
далеко најчешће не препознаје јесте коаркатација аорте. У шведској студији на 
38.429 асимтоматске новорођенчади, у подгрупи која је подвргнута само физи-
калном прегледу, непрепознато је 28/100 новорођенчади са критичном УСМ. 
Међу њима било је 11/25 ТГА (44%) а 5 новорођенчади је због непрепознате 
дијагнозе умрло. С друге стране, у подгрупи подвргнутој скринингом пулсном 
оксиметријом непрепознато је 5/60 (8%) критичних УСМ и сво петоро ново-
рођенчади је имало коарктацију аорте (2,7). Нови модели пулсних оксиметара 
превазилазе овај проблем мерењем удела пулзатилног у односу на непулзатил-
ни проток. Одређивање ове две компоненте артеријског протока зове се пери-
ферни перфузиони индекс (ППИ) и ако је његова вредност < 0,70, без обзира на 
вредности сатурације, новорођенче сигурно има коарктацију аорте. Због тога, 
рутинска примена пулсних оксиметара који имају могућност одређивања ППИ 
своди учесталост лажно негативних налаза на минимум (10).
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закљУчак

Примена нових генерација пулсних оксиметара омогућује једноставно али 
веома сензитивно и поуздано откривање критичних УМС код асимптомске но-
ворођенчади. Процена је да годишње 25-30 новорођенчади са критичним УСМ 
на територији Србије напушта породилишта непрепознато. Због тога постоје 
чврсти аргументи за увођење пулсне оксиметрије као обавезног метода масо-
вног скрининга критичних УСМ за сву новорођенчад на територији Србије.
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9.3. НЕОДГОВАРАЈУЋА СИНУСНА ТАХИКАРДИЈА

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

Увод

Неодговарајућа синусна тахикардија (НСТ) је клинички синдром са убр-
заним синусним ритмом који не одговара физиолошким потребама. Ову кар-
дијалну дисритмију карактеришу убрзана дневна срчана фреквенција из сино-
атријалног чвора (САЧ) већа од 100/минут у миру, средња 24 часовна срчана 
фреквенција на холтер ЕКГ-у већа од 95/минут и прекомерно реактивна срча-
на фреквенција на физичку активност код иначе структурно и функционал-
но нормалног срца. Испољава се углавном палпитацијама и нетолеранцијом 
напора, али су често присутни и симптоми поремећеног аутономног нервног 
система, као што су ортостатска нетолеранција, рекурентне синкопе, анксиоз-
ност, слабост и гастроинтестиналне тегобе. 

еПидемиологија

НСТ је први пут описана 1979. године (1) и најчешћа је у женској попула-
цији узраста 15-50 година. НСТ има генерално добру прогнозу са веома рет-
ким последицама у виду кардиомиопатије индуковане тахикардијом. 

механизми и Узроци одговорни за нст

Синоатријални чвор је комплексна структура контролисана са више од 16 
различитих регионалних аутономних утицаја. Мада се сумња да НСТ узрокује 
поремећај у функцији појединих јонских канала, до сада није детектована спе-
цифична каналопатија. 

За разлику од других кардијалних миоцита, који мирују у фази дијастоле 
осим ако их не подраже околне ћелије, миоцити синоатријалног чвора поседују 
аутономни механизам који дозвољава деполаризацију током дијастоле и на тај 
начин спонтани аутоматизам. Ритмичност миоцита САЧ резултат је постојања 
„мембранског сата“ вођеног спонтаним ослобађањем калцијума из саркоп-
лазматског ретикулума (2). Кључна компонента мембранског сата је депола-
ризујућа катјонска струја ка унутрашњости ћелије која је активирана у раној 
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дијастоли хиперполаризационом струјом, познатом као “funny current” ili If (3). 
Поседујући цикличну реактивност, активност If се мења са аутономним тону-
сом, тако да се дијастолна деполаризација САЧ јавља знатно брже у повећаном 
симпатичком тонусу и много спорије при појачаном дејству вагуса. На тај на-
чин се јонска струја If сматра главним регулатором стварања синусног ритма и 
реактивности на аутономне утицаје. 

If садржи групу јонских канала (Hcn 1-4) у мембрани миоцита синоатријал-
ног чвора чија је активност регулисана деловањем цикличних нуклеотида. 
Од 4 изоформе јонских канала, Hcn типа 4 је најизраженија у кардијалном 
ткиву. Дефинитивни доказ значаја Hcn 4 јонских канала у људској популацији 
је да његова генетска мутација са дисфункцијом изазива фамилијарну синус-
ну брадикардију. 

Постоје неколико лекова и јона који блокирају If јонске канале и сви делују 
прилично неспецифично. Једини селективни блокатор If канала који је одобрен 
за клиничку праксу је ивабрадин. 

Настанак НСТ је вероватно мултифакторског порекла, последица дизау-
тономије и/ или поремећаја самог синусног чвора. Постоје бројне теорије о на-
станку НСТ, али ниједна нема дефинитивну потврду (Табела 1). Chiale у својој 
студији (4) претпоставља да су гама имуноглобулинска бета-анти-адренерги-
чка рецепторска антитела (која су била позитивна у 11/21 његових пацијената) 
одговорна за настанак НСТ. 

табела 1. Могући механизми настанка неодговарајуће синусне тахикардије

Кардијални Повећан тонус симпатикуса и/или смањен тонус парасимпатикуса

Повећана сензитивност симпатичких рецептора

Симпатиковагални дисбаланс

Повећан аутоматизам синоатријалног чвора

Екстракардијални Супклиничка или регионална аутономна неуропатија

Поремећај сензитивности барорецептора

За постављање дијагнозе НСТ потребно је прво искључити све физи-
оло шке, психолошке и медицинске разлоге за рефлексну (одговарајућу) 
синусну тахикардију (Tабела 2). Посебно се мора обратити пажња на узимање 
стимулативних средстава, лекова и психијатријске узроке. У студији Marrouche 
(5), 100% пацијената са НСТ је имало неке психијатријске дијагнозе (депресија, 
панични поремећај, шизофренија, соматоформни поремећај и др) (5). 
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табела 2. Разлози физиолошке синусне тахикардије који се морају искључити 
пре постављања дијагнозе неодговарајуће синусне тахикардије

Медицинска стања и обољења Лекови и стимулативна средства

Анемија Катехоламини

Фебрилност, инфекција Алкохол

Бол, страх, узбуђење, паника, анксиозност Кофеин

Физичка активност Дуван

Дехидрација Кокаин

Хипертиреоза Укидање терапије бета блокаторима

Инфаркт миокарда, емболија плућа 

Хипогликемија

Миоперикардитис

дијагноза нст

Дијагноза НСТ се базира на перзистентној или рекурентној синусној тахи-
кардији на EKГ-у или 24 часовном холтер ЕКГ-у. Потребна је пажљива анализа 
морфологије и осовине Р таласа ради разликовања НСТ од других типова па-
роксизмалних атријалних тахикардија. Уколико за перзистентну синусну та-
хикардију нема каузалних објашњења, тј. искључени су сви узроци рефлексне, 
физиолошке синусне тахикардије из табеле 2, поставља се дијагноза НСТ (6). 

Често постоји преклапање у испољавању и придруженим мултисис-
темским тегобама НСТ и синдрома постуралне (ортостатске) тахикардије 
(ПОТС). Тахикардија у НСТ није постурално условљена, већ перзистентна 
за разлику од ПОТС-а. У ПОТС-у постоји перзистентно повећање синусног 
ритма за више од 30 удара у минути или синусна тахикардија већа од 120 
удара у минути унутар 10 минута од промене положаја из лежећег у стојећи, 
уз одсуство ортостатске хипотензије. 

лечење нст

Лечење НСТ може бити тешко и неизвесно јер захтева честе промене тера-
пије, прилагођавање доза лекова и озбиљне промене у начину живота. 

Основни циљеви лечења НСТ су контрола симптома и смањење срчане 
фреквенце. Код асимптоматских пацијената са НСТ не препоручује се примена ле-
кова због потенцијалних нежељених ефеката који надмашују позитивне. Међутим, 
само контрола срчане фреквенце често не елиминише придружене симптоме.
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Постоје бројне препоруке у лечењу НСТ, али су све још увек недовољно 
тестиране. Бета адренергички блокатори, чак и у високим дозама, генерално 
су неефикасни и са честим нежељеним ефектима. Ни ефекти других видова 
лечења (флудрокортизон, експанзија волуменом, стезници у виду чарапа, фе-
нобарбитал, клонидин, еритропоетин, психијатријски преглед) нису доказани 
у пракси и такође су потенцијално штетни. 

На основу успеха у ПОТС синдрому, претпоставља се да и у НСТ повећа-
на физичка активност може имати повољног ефекта. Обзиром да је код већи-
не пацијената са НСТ доминантан анксиозни поремећај, па се препоручује и 
пажљива комбинација бензодиазепина и бета блокатора која је често имала 
добре ефекте код пацијената са НСТ. 

С обзиром да If јонска струја ствара импулсе у САЧ и да је одговорна за 
дејства аутономног нервног система, фамилија Hcn јонских канала представља 
потенцијално место за лечење НСТ. Ивабрадин, специфични блокатор Hcn ка-
нала, делује негативно хронотропно. У студији Cappato (7) пацијенти са НСТ 
су подељени у две групе и добијали су ивабрадин и плацебо током 6 недеља, са 
каснијим укрштањем терапије након краткотрајног периода паузе. Резултати су 
показали прилично ефикасно деловање ивабрадина са елиминацијом симптома 
код 75 % испитаника, знатним редуковањем срчане фреквенције током 24 часа 
и побољшаним подношењем физичких активности. Нежељени ефекти су били 
врло ретки и реверзибилни, тако да је само један пацијент морао да прекине 
терапију због проблема са видом. Ивабрадин је чисти редуктор срчаног ритма, 
тако да његови позитивни ефекти јасно указују да је убрзана срчана фреквен-
ца главни фактор у појави свих симптома код пацијената са НСТ. Међутим, с 
обзиром да је поремећај функције аутономног нервног система разлог за појаву 
придружених симптома у НСТ, само контрола срчане фреквенце ивабрадином 
можда неће дуготрајно и у потпуности решити друге придружене смптоме (8). 

Радиофреквентна аблација као покушај модулације активности или ели-
минације симпатичке стимулације синусног чвора је делимично ефикасна и 
тестирана само код малог броја пацијената (9). У студији Lee (10) код 16 пације-
ната са медикаментно рефракторном НСТ регистровано је значајно смањење 
синусног ритма, али су 2 пацијента захтевала уградњу pacemakera: један је имао 
транзиторну парализу десне хемидијафрагме а други је развио синдром горње 
шупље вене. Мада су краткорочни ефекти аблације углавном добри, у каснијем 
периоду се симптоми и убрзана срчана фреквенција често враћају. Поред зна-
чајне трајне неефикасности, аблативне процедуре у НСТ носе повећан ризик 
од депресије синусног чвора која захтева имплантацију сталног pacemakera. 
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9.4. ЕПИДЕМИОЛОГИЈА УРОЂЕНИХ  
СРЧАНИХ МАНА

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

Урођене срчане мане (УСМ) су најчешћи урођени поремећаји. Оне предста-
вљају велике структурне абнормалности срца или интратораксних великих крв-
них судова које имају актуелни или потенцијални функционални значај (1). 

Урођене срчане мане су најчешће малформације које у првој години живота 
доводе до смртног исхода и представљају велики проблем у јавном здрављу у 
целом свету. Упркос континуираном напретку у хируршком и нехируршком 
лечењу који омогућава преживљавање великог броја болесника, комплексне 
УСМ су још увек повезане са великим морталитетом и морбидитетом. 

Око 3% смртних исхода у периоду одојчета настане због УСМ. Према пода-
цима из Западне Европе, 45% свих смртних исхода код одојчади, која су умрла 
због урођених аномалија, настаје због структурних срчаних обољења. Смрт-
ност у том периоду живота износи 35% у Латинској Америци, 37% у Северној 
Америци, 42% у Источној Европи и 48% у Јужном Пацифичком региону (2). 

Док нека новорођенчад са УСМ испољава симптоме и знаке непосредно после 
рођења, код друге се болест не открије све до док не дође до прогресије и болест 
постане манифестна. Подаци из Велике Британије указују да се УСМ дијагностикују 
тек касно у детињству код једног од четворо деце. Морталитет деце са критичним 
УСМ расте са продужењем периода у коме је постављена дијагноза болести (2).

Фетална ехокардиографија омогућава рано откривање УСМ стварајући ус-
лове да се трудноћа прекине или да се правовремено и на одговарајући начин 
планира лечење оболелог новорођенчета. У срединама где је прекид трудноће 
реална опција, универзални ехосонографски скрининг са просечном сензитив-
ношћу од 35% и терминацијом трудноћа од 43% може да доведе до укупног 
смањења преваленције најтежих форми УСМ за 15% (3). Ехокардиографски 
скрининг се може користити и код новорођенчади у циљу откривања УСМ које 
нису праћене шумом на срцу, као што су коарктација аорте (ЦоАо), дефект на 
преткоморској прегради (АСД), атриовентрикуларни септални дефект (АВСД) 
и хипертрофична опструктивна кардиомиопатија (ХОКМП). 

Скрининг УСМ се врши одмах после рођења и 6-8 недеља доцније. Међутим, 
овим раним програмом се може открити само 50% УСМ (4). Други начин откри-
вања УСМ је пулсна оксиметрија, којом се могу дијагностиковати цијаногене УСМ 
са специфичноћу од 99,8% и веома малим бројем лажно негативних налаза (2%).
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Брза еволуција дијагностике, медикаментног и хируршког лечења УСМ до-
вела је до смањења морбидитета и морталитета у периоду одојчета и старијем 
узрасту. Хируршки морталитет се из деценије у деценију смањивао, са 15% у 
1990. до 5% у 2000. години (5). Због тога је сасвим реално очекивати да највећи 
број деце са УСМ доживи адолесценцију и одрасло доба. У овом тренутку број 
одраслих са УСМ превазилази број деце са дијагностикованим УСМ.

инциденција Урођених срчаних мана

Инциденција УСМ означава број новооткривених случајева, односно учес-
талост обољења код деце или одраслих по јединици времена или броја јединки 
у популацији. Учесталост јављања УСМ базирана само на пренатално поста-
вљеним дијагнозама и код одојчади мања је од праве инциденције. Поуздана и 
свеобухватна процена инциденције УСМ је значајна у одређивању етиологије и 
за поређење популација током времена, што може одражавати утицај фактора 
околине и генетских фактора у једном региону или држави. Инциденција УСМ 
се креће од 4 до 85,9 на 1000 трудноћа. Према Хофману, инциденција УСМ код 
мртворођених је 79 од 100, док је Мичел објавио инциденцију УСМ код мртво-
рођених и код неонаталних смрти (до 28. дана живота) од 27,5, односно 73,2 на 
1000 (1, 6). Ако се узме у обзир да мртворођеност износи око 2% свих трудноћа, 
а спонани побачаји 22%-43% свих трудноћа, процењује се да је укупна инциден-
ција УСМ код мртворођених пет пута већа од инциденције код живорођених. 

Инциденција УСМ је потцењена и због тешкоћа у дифинисању и препозна-
вању УСМ код живорођене деце. Повећање инциденције УСМ је резултат примене 
савремених дијагностичких метода и прикупљања података, као и стварања струч-
нијих кадрова. Пораст инциденције УСМ може бити условљен тератогенима у ок-
ружењу са којима труднице долазе у контакт. Варијације у подацима о инциденцији 
УСМ су примарно условљене могућношћу да се открију тривијалне лезије, као што 
је мали ВСД, док се подаци о инциденцији умерених и тешких форми структурних 
срчаних дефеката не разликују у значајној мери - 6 на 1000 живорођених (7).

Преваленција Урођених срчаних мана

Преваленција означава број постојећих случајева у популацији или једном 
временском периоду. Она је у функцији инциденције болести у популацији и 
трајања болести, односно представља разлику између инциденције и оних који 
су излечени или су умрли у посматраном периоду. Преваленција УСМ зави-
си од броја интраутерусно дијагностикованих УСМ, прекида трудноће и ефи-
касности метода за откривање структурних аномалија срца. Британски ауто-
ри су објавили да је у периоду од 1993. до 1995. феталном ехокардиографијом 
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дијагноза озбиљних УСМ (оне које захтевају хируршку корекцију или проузро-
кују смртни исход у првој години живота) постављена у мање од четвртине 
трудноћа, од којих се половина завршавала прекидом. 

Глобална преваленција УСМ код новорођенчади налази се у распону од 3,7 
до 17,5 на 1000, што обухвата 30-45% свих урођених развојних аномалија (та-
бела 1) (6). У северном делу Велике Британије преваленција УСМ је била већа 
од 79,7 на 1000 живорођених (8). Екстремне варијације у преваленцији су по-
следица једног или више фактора: инклузионих критеријума (бикуспидна вал-
вула, мањи дефект на коморској прегради), специфичности и сензитивности 
дијагностичке методологије и одговарајућег тренинга испитивача. 

табела 1. Преваленција УСМ објављена у већим епидемиолошким студијама, 
према подтиповима УСМ на 1000 живорођених 

Срчане мане
Hoffman i Kaplan,2002*
(средња вредност/медиана)

Reller, 2008*
(MACDP)

Dolk i Loane 2009**
(Eurocat)

Wu, 2010*
(Azijati)

Defectus septi ventriculorum 3.57 / 2.83 4.18 3.06 4.01
Ductus arteriosus persistens 0.80 / 0.57 0.29 --- 2.01
Defectus septi atriorum 0.94 / 0.56 1.31 2.05 3.23
Cannalis atrioventricularis 
communis 0.35 / 0.34 0.41 0.19 0.20

Atresia arteriae pulmonalis 0.13 / 0.08 0.04 0.09 ---
Stenosis arteriae pulmonalis 0.73 / 0.53 0.55 0.40 1.22
Stenosis aortae 0.40 / 0.26 0.11 0.14 0.16
Coarctatio aortae 0.41 / 0.36 0.44 0.34 0.25
T.Fallot 0.42 / 0.36 0.47 0.28 0.63
Transpositio vasorum 
magnum cordis 0.32 / 0.30 0.23 0.35 0.21

Hypoplasio ventriculi dextri 0.22 / 0.16 --- 0.04 ---
Hypoplasio ventriculi sinistri 0.27 / 0.27 0.23 0.26 0.06
Atresia valvulae tricuspidalis 0.08 / 0.09 0.05 0.08 0.05
Morbus Ebstein 0.11 / 0.04 0.06 0.05 0.05
Truncus arteriosus 0.11 / 0.09 0.06 0.09 0.08
DORV 0.16 / 0.13 --- --- 0.15
Cor univentriculare 0.11 / 0.09 0.10 0.07 ---
Connectio anomalia venarum 
pulmonalium 0.09 / 0.09 0.08 0.05 0.11

Sve USM 9.60 / 7.67*** 8.14 7.05 13.08
Valvula bivelaris aortae 13.56/9.24 --- --- ---

*Живорођени
**Превеланција УСМ без хромозомских аномалија (укључује живорођене, феталне смрти и пре-
киде трудноће због аномалија фетуса)
***Искључује се бикуспидна аортна валвула без стенозе, изоловани парцијални атриовентрику-
ларни септални дефект, изоловани парцијални аномални улив плућних вена и „нечујни“ перзис-
тентни артеријски канал
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Преваленција УСМ већа је десетоструко ако се урачунају болесници са 
мањим мишићним ВСД и другим функционално безначајним анатомским ср-
чаним абнормалностима које се дијагностикују ехокардиографијом. Највећа 
преваленција критичних УСМ односи се на ЦоАо и критичну стенозу аорте, 
односно ВСД, када је реч о клинички значајним малформацијама. Приближно 
једна четвртина (18-25%) новорођенчади са овим структурним срчаним дефе-
ктима умре у првој години живота. 

Повећана преваленција УСМ код новорођенчади може да буде проузро-
кована већим бројем одраслих са УСМ и вероватно већим бројем УСМ код 
њихових потомака. Ово је у складу са укупним порастом преваленције УСМ. 
Једна студија у Мађарској је показала преваленцију УСМ од 4,9% код потомака 
особа са УСМ, од којих више од половине има исту малформацију срца као и 
њихови родитељи. С друге стране, ако је тренд пораста преваленција резултат 
чешће примене ехокардиографије, може се претпоставити да је то делом ус-
ловљено откривањем мањег броја живорођених са УСМ у прошлости. Осим 
тога, скрининг УСМ применом феталне ехокардиографије може да се спроведе 
у циљу доношења одлуке у прекиду трудноће због тешких УСМ код фетуса, 
што смањује преваленцију УСМ на рођењу. 

Преваленција Урођених срчаних мана код одраслих

Укупан број одраслих са УСМ наставља да расте и сада је већи од броја 
деце са УСМ. Процењује се да је 2000. године у Великој Британији било 150 
000 одраслих са УСМ, од којих је 11,500 имало комплексне срчане аномалије 
које захтевају дугорочно експертско праћење (9). Ако користимо преваленцију 
УСМ од 8,8% на 1000 живорођених, процењује се да ће у Сједињеним Америч-
ким Државама бити више од 8,500 особа са хируршки коригованим УСМ го-
дишње које ће достићи одрасло доба (11).

Претпостављава се да постоје најмање два разлога због којих се повећава 
број одраслих болесника са УСМ. Први је тај што деца са претходно неутврђе-
ним или иноперабилним УСМ могу да доживе адултно доба без операције. 
Око 10% УСМ се не дијагностикује до одраслог доба, као што су АСД, ВСД, 
стеноза плућне артерије, аномалије коронарних артерија, Ебштајнова анома-
лија и коригована транспозиција великих крвних судова. Други разлог је тај 
што побољшање хируршких техника и постоперативне неге доводе до пораста 
преживљавања деце са УСМ, па више од 90% доживи одрасло доба. Један број 
болесника при преласку из дечјег у адултни период не настави да се прати у 
болницама за одрасле. Према једној канадској студији, само 47% адолесцената 
са УСМ је било успешно преведено у установе за одрасле (10). Ово је још један 
од разлога због чега ће преваленција одраслих са УСМ бити потцењена уколи-
ко се не укључе и ове групе болесника. 
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10.1. ПОЛИЦИСТИЧНЕ БОЛЕСТИ БУБРЕГА

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

аУтозомно доминантно наследна 
Полицистична Болест БУБрега (адПББ)

АДПББ је најчешћа наследна болест бубрега са инциденцијом 1/400-1000 
(1). Карактеришу је цистичне промене у бубрезима и у другим пернхиматозним 
органима (најчешће јетра и панкреас) и екстрареналне компликације, најчешће 
кардиоваскуларне. Екстрареналне манифестације болести су ретке код деце. 

Цистичне лезије бубрега су различите по облику и величини (од неколико 
милиметара до више центиметара). Првобитно настају од тубула бубрега, али 
се у току развоја од њих одвајају и могу се наћи у било ком делу нефрона. До 
20. године живота се налазе у 95%, а до 30. године у скоро свих генетички оп-
терећених особа. Стога, код деце која потичу из фамилија са АДПББ, налаз и 
једне реналне цисте побуђује велику сумњу на АДПББ. 

Цисте се повећавају током детињства, просечно по 5,3% годишње (2). Бржи 
пораст циста условљава бржу појаву компликација болести укључујући арте-
ријску хипертензију, протеинурију, хематурију и бржу прогресију у хроничну 
бубрежну инсуфицијенцију (ХБИ). У већине је болест постепенија, па се ХБИ 
налази у око 50% оболелих тек у шестој деценији живота. Знатно ређе (2-5%), 
болест се може манифестовати рано, већ на рођењу, што има за последицу 
њену брзу прогресију, већи морбидитет и морталитет. АДПББ са раним поче-
тком се теже разликује од аутозомно-рецесивне полицистичне болести бубре-
га (АРПББ) са којом има и сличну инциденцију (3). 

клиничке карактеристике

Клинички спектар АДПББ варира од тешког (новорођенче са пренаталним 
ултрасонографским налазом великих цистичних бубрега, олиго/анхидрамнио-
ном и раним морталитетом због тешког респираторног дистреса) до асимто-
матског носиоца цисти бубрега, што је и најчешће. Хематурија је ретка код 
деце и налази се у око 10% до узраста од 9 година. Артеријска хипертензија 
је чест пратилац АДПББ (4). Кардиоваскуларне манифестације укључују 
интракранијалне ануризме, дисекције торакалне аорте и цервикоцефали-
чне артерије, анеуризме коронарних артерија и валвуларне аномалије срца.  
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Преваленција интрацеребралних анеуризми је око 8%, што је четири до пет 
пута више него у општој популацији. Учесталост је већа (и до 16%) ако постоји 
фамилијарно оптерећење интрацеребралним анеуризмама или субарахноидалним 
крварењима. Магнетска ангиографија је први дијагностички корак за откривање 
ануризми. С обзиром да је ова компликација ретка код деце, скрининг се не пре-
поручује до узраста од 30 година (5). Цисте јетре се налазе у око 20% у трећој де-
ценији, а у око 75% у седмој деценији живота. Настају прогресивном дилатацијом 
билијарних дуктуса са којима губе континуитет. Дивертикули колона и бронхиек-
тазије су чешће код болесника са АДПББ у односу на контролну популацију. 

дијагноза

Мада се АДПББ генерално јавља у каснијем узрасту од АРПББ, сам уз-
раст није поуздан дијагностички критеријум. Ултразвучни налаз цисти бу-
брега код детета и родитеља, односно деде или бабе је још увек најзначајнији 
клинички параметар да се разликује АДПББ од АРПББ. Налаз најмање три 
(унилатералне или билатералне) цисте бубрега у узрасту од 15–39 година и 2 
цисте у сваком бубрегу код особа старости 40–59 године су довољно за дија-
гнозу АДПББ. За старије особе (≥60 година), дијагностички је налаз ≥ 4 цисте 
у сваком бубрегу (6). 

генетика

Већина болесника са АДПББ (око 85%) имају мутацију у PKD1 гену на хро-
мозому 16p13.3, а око 15% су носиоци мутације PKD2 гена на хромозому 4q21 
(7). PKD1 је одговоран за синтезу полицистина-1, а PKD2 за полицистина-2. 
Полицистин-1 и полицистин-2 су гликолизисани мембрански протеини неоп-
ходни за одржавање диференцираног фенотипа епитела тубула. Смањење ових 
протеина испод критичног нивоа резултира у промени фенотипа ћелија са гу-
битком поларитета, повећањем пролиферације и апоптозе, повећањем експре-
сије секретороног фенотипа и ремоделовању екстрацелуларног матрикса (8). 
Генетичко тестирање за мутације PKD1/PKD2 је врло захтевно и не припада 
рутинским дијагностичким процедурама. Оно се спроводи у следећим слу-
чајевима: (1) скрининг донора бубрега млађег од 30 година који је у ризику са 
АДПББ, (2) у пренаталној дијагнози у фамилијама са раним почетком АДПББ, 
или (3) да се одреди ризик појаве болести код потомства болесника који имају 
полицистичну болест бубрега без позитивне фамилијарне анамнезе (8). Гене-
рално, мутације PKD2 дају блажу клиничку слику од мутација PKD1 што се 
огледа у 15-20 година каснијем почетку ТБИ (53 према 69 година) и нижој пре-
валенцији артеријске хипертензије и инфекција уринарног тракта (7).
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аУтозомно рецесивна Полицистична 
Болест БУБрега (арПББ)

АРПББ је знатно ређа од АДПББ. У белој популацији инциденција АРПББ 
је око 1: 20,000 живорођене деце (7, 9). Хистолошке промене зависе од узраста. 
Код новорођенчета бубрези задржавају нормалан облик, али су симетрично 
увећани до 10 пута. На пресеку бубрега се приказују радијално распоређене, 
од кортекса према медули, фузиформне или цилиндричне цисте које потичу од 
дилатације сабирних каналића који остају у контакту са уринарним системом.

Промене на јетри су саставни део АРПББ и карактеришу се дисгенезом 
дукталне плоче. Ове хепатобилијарне промене су присутне од раног ембри-
оналног развоја и воде у прогресивну фиброзу јетре која резултује портном 
хипертензијом (7).

клиничке карактеристике 

За разлику од АДПББ, која је болест одраслих особа са изнимним раним по-
четком у 2-5% болесника, АРПББ је типично инфантилна болест. Генерално, 
већина АРПББ се дијагностикује у касној трудноћи, или на рођењу. Тешко по-
гођени фетуси испољавају Потеров фенотип. Око 30% до 50% новорођенчади 
умире ускоро после рођења због респираторне инсуфицијенције. Респиратор-
ни дистрес синдром је последица јако увећаних бубрега и критичног степена 
хипоплазије плућа услед интраустерно присутне бубрежне дисфункције и оли-
го/анхидрамниона. Бубрежна инсуфицијенција је ретко узрок смрти у неона-
талном периоду. Артеријска хипертензија настаје обично у току првих месеци 
живота у око 80% оболелих, а око 50% прогредира у ТБИ у току прве деценије 
живота. Терапија избора је трансплантација бубрега. 

Захваљујући савременим мерама лечења респираторног дистрес синдрома 
и реналних компликација, значајно је продужен живот болесника с АРПББ, 
али су зато у каснијем добу присутне компликације портне хипертензије. 

дијагноза

Дијагноза се поставља ултрасонографским прегледом при крају трудноће, 
или на рођењу. Понекад фетална ултрасонографска слика није сасвим поузда-
на, због олигурије фетуса. Ултрасонографски налаз показује обострано увећа-
не, хиперехогене бубреге, са слабом кортикомедуларном диференцијацијом. 
Цисте се ретко могу видети у раном узрасту, а у касној фази болести цисте се 
увећавају па је ултрасонографски тешко разликовати АДПББ од АРПББ. 
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генетика

Дијагноза АРПББ се потврђује налазом мутације PKHD1 гена. PKHD1 је 
највећи ген који је идентификован код људи (7). Одређује синтезу протеина 
полидуктин/фиброцистина. До сада је познато око 350 различитих PKHD1 му-
тација који одређују око 80% целокупне клиничке слике АРПББ (8). 

цистоПротеини

Цистопротеини у које убрајамо полицистин-1, полицистин-2, и полидук-
тин/фиброцистин, се налазе на примарним цилијама. Примарне цилије су кри-
тичне органеле за одржавање хомеостазе бубрега захваљујући њиховој функ-
цији да детектују промене у луминалном протоку урина у тубулима бубрега и 
врше контролу пролифреације и апоптозе. Више студија је показало да је фено-
тип реналних цисти компатибилан са дедиференцијацијом коју карактерише 
повећана пролиферација и апоптоза, поремећај распореда протеина, промена 
секреторних особина и дезорганизација екстрацелуларног матрикса. 

ПерсПективе У лечењУ

Иако тренутно не постоји ефикасна терапија за полицистичне болести бу-
брега, разумевање њихове патогенезе се рапидно повећава, а резултати приме-
не неких фармаколошких агенаса у животињским моделима буде наду да се бо-
лест може успорити. Повољан ефекат у смањењу цисти бубрега на анималном 
моделу показали су антагонисти V2 рецептора вазопресина (толваптан), рапа-
мицин и инхибитори апоптозе (каспаса, ИДН-8050), а на ублажавање екстра-
реналних компликација повољан ефекат показују соматостатини (октреотид) 
и хемотерапеутски антиканцерогени агенси (c-myc и инхибитори EGFR тиро-
зинске киназе) (7, 8). Наде се полажу и у примену инхибитора ренин-ангио-
тензин система (АСЕI и АТR блокатори), статина и дијеталних суплемената 
(дуголанчане n-3 полизасићене масне киселине). Лапараскопска денервација 
бубрега и нефропексија су дале добре резултате у смањењу хроничног бола у 
пределу бубрега (8).
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резиме

Полицистичне болести бубрега су клинички и генетички хетерогена гру-
па наследних примарних цилиопатија које се могу манифестовати већ in utero 
или, после асимптоматског тока у детињству, тек у одраслом добу. Прогресивне 
фиброцистичне промене које су често удружене са променама у хепатобилијар-
ном стаблу (цисте и/или фиброза) и понекад са другим екстрареналним ком-
ликацијама (анеуризме церебралних артерија) су узрок тешког морбидитета у 
којем предњачи ТБИ. Дијагноза се темељи на ултрасонографском налазу цисти 
и фамилијарној анамнези, а генетичко тестирање се врши само у нејасним слу-
чајевима болести. Лечење је симптоматско и без утицаја за прогресију у ТБИ.
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Нефронофтиза (грчки: дезинтеграција тубула) је аутозомно-рецесивно на-
следна болест, која се карактерише атрофијом тубула, измењеном тубулском ба-
залном мембраном, интерстицијумском фиброзом и цистама на кортикомедулар-
ној граници. Настаје мутацијом гена који кодирају синтезу нефроцистина (НФЦ). 
До сада је описано 12 генских локуса одговорних за развој болести али 70% обо-
лелих нема генску потврду те се може очекивати већи број нових мутираних гена 
(1, 2). Нефроцистини су интегрални делови примарне цилије и центрозомног 
комплекса. Примарна, тзв. непокретна цилија, налази се на површини скоро свих 
хуманих ћелија и попут сензорне антене преноси информације из околине. Пре-
нос екстраћелијских информација ка центрозому се назива интрафлагеларним 
транспортом. Њено присуство на површини ћелије указује да ћелија није у фази 
деобе, израста из базалног тела (бб) крај центриоле и центрозома. Спољашна 
мембрана, аксонема, покрива девет пари микротубула периферно распоређених, 
без централног пара, који се налази код покретних цилија. С обзиром да су мути-
рани нефроцистини, иначе конститутивни делови примарне цилије узрок појаве 
нефронофтизе (НФ), болест припада групи тзв. цилиопатија (2, 3).

 Обољење има преваленцију 1:50.000 новорођених и чини најчешћи генетички 
разлог развоја хроничне бубрежне инсуфицијенције. Реч је о клинички и генет-
ски веома хетерогеној групи болести са бројним екстрареналним симптомима. 
Неспецифични симптоми типа полиурије, полидипсије и застој раста, у одсуству 
хипертензије или едема, често не упућује на бубрежну болест. Анемија је увек 
присутна, израженија од очекиване за степен бубрежне слабости. Ултразвуч-
ним прегледом налазе се бубрези нормалног или лако смањеног промера, са 
нејасном кортикомедуларном диференцијацијом. Присуство мањих корти-
комедуларних цисти није облигатно. Клиничком сликом често доминирају 
екстраренални симптоми (ситус инверсус, фиброза јетре, скелетни деформи-
тети, пигметни ретинитис и др), који могу упутити на дијагнозу нефронофтизе 
пре развоја хроничне бубрежне инсуфицијенције.

У односу на време развоја хроничне бубрежне инсуфицијенције (ХБИ) опи-
сују се инфантилна, јувенилна и адолесцентна форма обољења. Код инфантил-
не се веома рано, до треће године, развија ХБИ, а у бубрезима који су нормалне 
величине присутне су бројне цисте паренхима. Код јувенилне и адолесцентне 
форме цисте паренхима су малобројне или одсутне, а ХБИ се развија око десе-
те односно двадесете године (3, 4, 5). 
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Инфантилни облик најчешће настаје мутацијом NFC2/инверзина, јувенил-
ни мутацијом NFC 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 а адолесцентни мутацијом NFC3. Најра-
није је мапиран ген NPHP1 на кратком краку другог хромозома који је одговоран 
за синтезу нефроцистина 1, овај облик НФ је најчешћи. Нефроцистини 2 и 4 су 
носиоци интрафлагеларног транспорта, NFC 2, 4, 6 су локализовани у центрозо-
му и чине део контролног механизма ћелијске деобе. Мутација NF2/инверзина 
мења оријентацију деобног вретена, тиме и поларитет ћелије, односно ћелијску 
оријентацију према суседним ћелијама, што може изазвати ситус инверзус (4).

Нефроцистини су експримовани у разним органима, у ретини, цилијама 
фото- и олфакторних рецептора, у холангиоцитима, у ЦНС, што даје слику фено-
типске плеотипије која прати НФ (5, 6).

Промене на очима по типу пигметног ретинитиса се најчешће срећу уз НФ, 
у склопу Сениор Локен синдрома. У ретини се налазе NFC5 и 6 који учествују 
у транспорту родопсина, а поремећај овог транспорта доводи до депоновања 
родопсина по типу пигментног ретинитиса. Среће се у свих оболелих од НФ са 
мутацијом NFC5 и 6, али само у 10% оних којима је мутиран NFC 1, 2, 3, 4.

Коганова окуломоторна апраксија прати мутацију NFC 1 и 4.
Аплазија вермиса церебелума (Жубер синдром) се клинички манифестује 

неонаталним ирегуларним дисањем, атаксијом, хипотонијом, нистагмусом, 
психомоторном ретардацијом, полидактилијом, фиброзом јетре. У 20% оболе-
лих постоји и НФ. Карактеристична протрузија горњих церебеларних педун-
кула даје „знак молара“ на ЦТ налазу.

Мекел-Грубер синдром припада групи аутозомно-рецесивно наследних 
цилиопатија, са до сада откривених 9 мутираних генетских локуса ван нефро-
цистинског комплекса, уз додату мутацију NFC3. Смртност је велика још у фе-
талном добу услед тешких дефекта неуралне тубе, окципиталне менингоенце-
фалокеле. Ренална цистична дисплазија, микрофталмија, расцеп усана, кратке 
и деформисане цевасте кости, ситус инверзус, део су клиничког налаза код овог 
синдрома са извесним леталним исходом већ у првим недељама по рођењу.

Скелетне аномалије доминирају у Женовом и Елис вон Кревелдовом синдро-
му. Узан грудни кош, кратка хоризонтално постављена ребра, елевиране клавику-
ле, кратке дуге кости, измењене илијачне кости са ацетабулумом попут трозупца, 
карактеришу први синдром, док се у другом среће низак раст, кратки екстремите-
ти, полидактилија. Уз ове, тзв. „скелетне цилиопатије“, може постојати и НФ.

Барде-Бидл синдром (ББ) припада цилиопатијама са мултисистемским зах-
ватом. Карактерише га гојазност, полидактилија, хипогонадизам, ментална ре-
тардација, често дијабетес и пигментни ретинитис. До сада је откривено 16 гена 
на различитим хромозомима одговорних за синтезу ББ протеина. Сви мути-
рани ББ протеини се налазе у базалном телу, центрозому и примарној цилији. 
Коекспресија генских продуката ББ синдрома и НФ доводи до тога да 70% обо-
лелих са ББ синдромом има хистолошке промене бубрега карактеристичне за 
НФ, а ређе се среће доминантна или рецесивна полицистична болест бубрега. 
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медУларна цистична Болест

Медуларна цистична болест (МЦБ) се клинички и хистолошки не разли-
кује од НФ, али се наслеђује аутозомно доминантно, ХБИ настаје касније, а 
од екстрареналних симптома има само хиперурикемију и гихт. Мутација на 
МUC1 гену, који кодира синтезу муцина, на хромозому 1q21 доводи до МЦБ 
типа 1. Хронична бубрежна инсуфицијенција се развија око шесте деценије. 
МЦБ типа 2 раније доводи до ХБИ, обично у трећој деценији, због мутације 
УМОД гена на хромозому 16, који кодира синтезу уромодулин/Тамм Хорсфал 
мукопротеина. Исти ген је мутиран и у фамилијарној јувенилној хиперурике-
мијској нефропатији (ФЈХН) код које се раније јавља ХБИ и најчешће нема ме-
дуларних цисти. То потврђује да су ФЈХН и МЦБ типа 2 алелске варијације у 
мутацији истог гена (7). Мутирани уромодулин не може да напусти ендоплаз-
матски ретикулум, акумулира се у ћелији тубула и доводи до њеног оштећења. 
Хиперурикемија је израженија у односу на очекивану за степен бубрежне сла-
бости. 

Нефронофтиза и МЦБ прогредирају ка ХБИ, једина терапијска алтернатива 
је трансплантација, без описа рецидива обољења у трансплантирани бубрег.

литератУра

Salomon R, Saunier S, Niaudet P. Nephronophthisis. Pediatr Nephrol 2009; 1. 
24:2333-44.
Yoder B. Role of primary cilia in pathogenesis of polycystic kidney disease. J Am 2. 
Soc Nephrol 2007; 18:1381-88.
Dell KM. The spectrum of polycistic kidney disease in children. Adv Chronic 3. 
Kidney Dis 2011; 18:339-47.
 Аrts HA, Knoers NVA. Current insights into renal ciliopathies, what can genetics 4. 
teach us. Pediatr Nephrol 2013; 28:863-7.
Wolf MT, Hildebrandt F. Nephronophthisis. Pediatr Nephrol 2011; 26:181-94.5. 
Hildebrandt F, Zhou W. Nephronophtisis associated ciliopathies. J Am Soc 6. 
Nephrol 2007; 18:1855-71.
Hurd T, Hildebrandt F. Machanisms of nephronophthisis and related ciliopathies. 7. 
Nephron Exp Nephrol 2011; 118:e9-14.



10. Нефрологија

185
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Увод

Посљедњих година цистогенеза бубрега повезује се с поремећајем струк-
туре, положаја или функције примарних цилија. Цилије су цитоплазматски 
изданци на површини станице изграђени од микротубула, а могу имати раз-
личите функције те су стога неопходне за развојне и физиолошке процесе у 
станици. Цилије садрже микротубуларни скелет, чије се аксонеме развијају из 
посебног центриола, званог базално тјелашце, у којем су усидрене. Цилијарне 
аксонеме су састављене од 9 парова микротубула, који настају у базалном тје-
лашцу и протежу се уздуж цијеле дужине цилије (1). 

Цилије могу бити покретне и непокретне. Покретна цилија додатно садр-
жи средишњи пар микротубула, који је с осталима везан радијалним везама 
(протеинима). Она се ритмично и активно покреће, за што троши енергију 
(ATP). Поремећај помицања ове врсте цилија доводи до тзв. цилијарне диски-
незије, која се повезује с хетерогеном скупином болести обиљежених бронхи-
ектазијама, лијево-десном асиметријом тијела или неплодношћу. Непокретне 
цилије или примарне цилије састоје се од 9 периферних пари микротубула и 
не посједује средишњи пар микротубула. Примарна цилија преноси кемијске, 
осмотске или свјетлосне подражаје (сигнале). Овај облик цилија одговоран је 
за станичну пролиферацију, диференцијацију, апоптозу, станичну поларност 
(станичну оријентацију). Примарне цилије се налазе на површини станица 
које се не дијели, док се у фази дијељења цилија губи а њезино базално тјелешце 
судјелује у настанку диобног вретена (1, 2). Примарна цилија појављује се већ 
тијеком развоја бубрега те утјече на станичну пролиферацију, апоптозу и ста-
ничну функцију. Постнатално остаје на површини бубрежних тубулских ста-
ница, контролирајући нормалну станичну функцију, тј. пријеноса сигнала из 
околиша у станицу и натраг (3). Уколико се облик, положај, дужина или функ-
ција примарне цилије промијени, долази до различитих поремећаја станичних 
процеса (станица изгуби облик, изглед и функцију) у дијеловима нефрона по-
пут проксималних бубрежних каналића, што за посљедицу има појаву циста 
(4). Данас је познато више синдром а који укључују тзв.примарне цилиопатије 
(Joubert синдром, Caroli синдром, Meckel–Gruber синдром, Senior–Løken синд-
ром, Орофациодигитални синдром тип 1, Леберова конгенитална амауроза, 
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Bardet–Biedl синдром, Alström синдром, Jeune асфиксијска торакална дистро-
фија, Ellis van Creveldov синдром, Sensenbrenner синдром) и сви имају експре-
сију гена у примарној цилији. Једна од саставница наведених синдрома је и по-
ремећај развоја бубрега, често праћен појавом циста (4).

У неких познатих примарно бубрежних болести с појавом циста у 
паренхиму, као узрок болести доказана је цилиопатија, примјерице у аутозомно-
доминантној полицистичној болести бубрега (ADPKD s PKD1 и PKD2 генима 
и генским продуктима полицистином 1 и полицистином 2), аутозомно-
рецесивној полицистичној болести бубрега (ARPKD s PKHD1 геном и генским 
продуктом фиброцистином), нефронофтизи (s NPHP1–NPHP11, NPHP1L, SD-
CCAG8 генима и продуктима нефроцистинима) и реналној дисплазији (разни 
гени). И за ове болести карактеристична је експресија оштећеног гена у суставу 
примарне цилије (5, 6).

Међутим, постоје болести бубрега које се очитују појавом микроциста у 
проксималним бубрежним каналићима, за које се сигурно зна да их узрокује 
ген који нема експресију у примарним цилијама, него другдје у бубрегу, као у 
случајевима конгениталног нефротског синдрома финског типа (CNF) и фо-
калне сегменталне гломерулосклерозе (FSGS) (7, 8). Ген за CNF (NPHS1) има 
експресију на „слит“ дијафрагми и кодира протеин нефрин, а један од гена за 
FSGS (NPHS2) има експресију такођер у слит дијафрагми и кодира протеин 
подоцин. До сада нису проведена истраживања која би повезивала цистогенезу 
с поремећајима пролиферације и апоптозе нити с поремећајима у функцији 
примарне цилије, већ са дедиференцијацијом тубулских станица (9). Стога смо 
провели истраживање, којим смо покушали објаснити зашто настају цисте у 
ткиву бубрега, успркос чињеници да примарне цилије нису генски промијење-
не. У ту сврху провели смо компаративну анализу ткива нормалног бубрега 
и успоредили с ткивом бубрега болесника с CNF и с FSGS. У узорцима ткива 
бубрега болесника с CNF-ом, анализирана је присутност, дужина и облик при-
марних цилија на површини тубулских станица, те ултраструктура самих ту-
булских станица користећи електронско микроскопске и имунохистокемијске 
методе на α-тубулин за детекцију примарне цилије, Ki-67 биљег станичне про-
лиферације и каспазу-3 за доказивање апоптозе тј. станичне смрти. Добивени 
налази успоређени су с резултатима добивеним на нормалном ткиву бубрега 
те на бубрезима погођеним FSGS-ом. Такођер је направљена корелација између 
промјера циста и индекса станичне пролиферације у бубрезима захваћеним 
нефротским синдромом (10).
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резУлтати

Док се у здравим бубрезима примарна цилија налази на површини сваке 
станице у проксималним тубулима те има точно одређену дужину и положај, 
у тубулским цистама проксималних каналића бубрега с CNF и бубрега с FSGS 
примане цилије или потпуно недостају или су промијењеног облика и вели-
чине. Истовремено се у дисталним каналићима болесних бубрега налазе изра-
зито дугачке примарне цилије. У бубрежним каналићима с CNF-ом, уочава се 
високи индекс станичне пролиферације који постепено опада пропорционално 
с повећањем промјера циста, тј. тубулске станице имају високи индекс проли-
ферације на почетку цистогенезе. Слично је уочено и у бубрезима болесника с 
FSGS-ом, с тим да је пролиферацијски индекс био нешто нижи у односу на бу-
бреге болесника с CNF-ом. Повећан број апоптозних станица уочен је у бубре-
зима болесника и с CNF-ом i FSGS-ом примјеном имунохистокемијскиг метода 
и електронске микроскопије. Такођер су уочене промјене у висини станице при 
цистогенези. Станице су се постепено смањивале, од високих цилиндричних на 
почетку цистогенезе, до ниских плочастих и цистама с највећим промјером.

закљУчак

Наши резултати указују на патолошке промјене тијеком цистогенезе у бубре-
зима болесника с CNF-ом и FSGS-ом које укључују поремећај станичне пролифе-
рације, диференцијације и станичне апоптозе те промјене структуре и функције 
примарних цилија на површини проксималних тубула. Саме тубулске станице 
такођер су значајно промијењене и праћене апоптозом. Темељем наведеног мо-
жемо спекулирати да би уочени потпуни недостатак или промјене у дужини и 
положају примарних цилија у тубулским цистама могао бити секундарна, а не 
примарна појава. С обзиром на повећану пролиферацију у бубрезима болесника 
с CNF-ом и FSGS-ом и чињеницу да се примарне цилије појављују на станич-
ној површини само између станичних диоба, сматрамо да би наведене промјене 
примарне цилија могле бити секундарне природе. Тијеком цистогенезе, због по-
већаног накупљања протеинског садржаја (албумина) у цистично проширеним 
проксималним каналићима бубрега, промијењени околиш такођер би могао до-
датно утјецати на промјену у функцији примарне цилије. 

Промјене у облику и дуљини примарних цилија у дисталним дијеловима 
нефрона и каналног сустава могле би представљати компензаторни процес 
удружен с губитком цилија у цистама проксималних каналића, доводећи до 
оштећења процеса цилијарне сигнализације. Како би цилије ипак донекле из-
вршавале своју функцију пријеноса сигнала у станицу и изван ње, преостале 
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цилије у дисталнијим дијеловима истих нефрона највјеројатније хипертрофи-
рају, настојећи надомјестити смањен број и слабу функцију примарних цилија 
у проксималнм дијелова бубрежних каналића те тако повећати свеукупну сиг-
нализацију у оштећеним нефронима.

До сада CNF и FSGS нису сматране цилиопатијама, јер генски производ (бје-
ланчевина) захваћеног гена није лоциран ма самој примарној цилији. У нашој 
студији смо приказали случајеве у бубрежном ткиву болесника с CNF-ом и 
FSGS-ом који показује јасне хистолошке знакове промјена примарних цилија, 
удружених с развојем микроциста и дилатација у проксималним каналићима 
захваћених бубрега. Наши налази указују на могућност да бубрежне цисте могу 
настати због цилијарне дисфункције која није посљедица генског поремећаја 
на самој цилији, него као посљедица секундарних оштећења примарне цилије 
са сличним коначним резултатом. Вјерујемо да ће у будућности бити све више 
сличних случајева те да се већ сада болести дисфункција примарних цилија 
могу подијелити на оне у којих су цилије изравно погођене генском мутацијом 
и на оне у којих су цилије секундарно оштећене. Вјерујемо да ће посљедице ци-
лијарне дисфункције на бубрежно ткиво и његову функцију бити сличне, без 
обзира на њезин узрок. 

Слика 1. Претпостављени начин настанка циста проксималних тубула у 
CNF-у и поодмаклој FSGS. Слика такођер показује и претпостављени 
начин компензаторног настанка хипертрофичних примарних цилија 
у дисталним дијеловима бубрежних каналића.
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11.1. РЕСПИРАТОРНЕ АФЕКТИВНЕ КРИЗЕ, СИНКОПЕ 
И ПСИХОГЕНИ НЕЕПИЛЕПТИЧКИ НАПАДИ У 
ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОЈ ДИЈАГНОЗИ ЕПИЛЕПСИЈЕ

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

Увод

Пароксизмални поремећаји неепилептичке природе (ППНП) често се виђају 
у педијатријској неуролошкој пракси, а још чешће се погрешно сматрају епи-
лептичким догађајима. Код око 25% деце упућене под дијагнозом епилепсије, 
после испитивања се утврди да имају ППНП (од 10% до 43%). Веома је важно 
да се ови поремећаји исправно дијагностикују да не би долазило до погрешног 
лечења антиепилептицима. У дијагностици је важна анамнеза али и снимци 
камером или мобилним телефоном које доносе родитељи. Снимање догађаја 
видео ЕЕГ мониторовањем је најчешће дијагностичко. Класификација парок-
сизмалних поремећаја врши се према клиничком испољавању. Типови ППНП 
су различити у зависности од узраста. Код одојчади су чести тонички положај, 
респираторне афективне кризе, напади дрхтања, неепилептички миоклонус, 
миоклонус у спавању, спазмус нутанс, стереотипно понашање. Код деце млађе 
од 6 година претходним поремећајима се придружују поремећаји спавања а 
код деце старије од 6 година доминирају психогени неепилептички напади (1).

ресПираторне аФективне кризе

Енглески назив овог поремећаја, breath holding spells, погрешно упућује на 
вољно задржавање даха у инспиријуму. Напротив, престанак дисања је у експи-
ријуму и јавља се без утицаја воље. Типичан је почетак овог честог поремећаја ( 
инциденција 4,6-4,7%) од 6. до 18. месеца живота. Према боји коже у току кризе, 
респираторне афективне кризе (РАК) су класификоване на плаве и бледе. Код пла-
вих, после емоционалног стимулуса, дете плаче око 15 секунди а потом постаје 
тихо, зауставља дах у експиријуму, поплави и опорави се или изгуби свест, омли-
тави или заузима положај опистотонуса. Долази к свести за мање од једног ми-
нута. Код бледих РАК, после мањег ударца у главу или изненадног непријатног 
догађаја, дете кратко плаче или само уздахне и брзо губи свест постајући млитаво 
и бледо. Чешћи су клонички трзаји екстремитета, опистотонус и инконтиненција, 
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а потом долази к свести за око један минут. Иако се могу понављати у току де-
тињства, код свих РАК престају до 7. или 8. године живота. 

патофизиологија плавих РАК је комплексна. У току експиријума долази до 
спазма глотиса и респираторних мишића са повећањем интраторакалног при-
тиска. Он смањује срчани минутни волумен изазивајући смањење церебралне 
перфузије. Плач такође доводи до поремећаја мождане циркулације преко хи-
перкапније. Код бледих РАК, ексцесивни тонус вагуса доводи до брадикардије 
и асистолије и последичне мождане хипоперфузије. Код 23% до 38% деце пози-
тивна је породична анамнеза за сличне епизоде а шема наслеђивања се уклапа 
у аутозомно-доминантно наслеђивање са смањеном пенетрантношћу (2)

у дијагностичке сврхе неопходна је детаљна анамнеза, физикални и неуро-
лошки преглед, ЕКГ и преглед крвне слике. Неопходно је искључити „long Q-Т“ 
синдром. Дефицит гвожђа има утицаја на појаву РАК, преко дејства на метаболи-
зам катехоламина и неуротрансмитера. Разликовање РАК од епилепсије је веома 
важно због чињенице да свакодневно давање антиепилептика не утиче на клинич-
ки ток РАК. Најважнији аспект лечења је објашњење родитељима природе РАК и 
важности превенције преципитујућих чинилаца (фрустрација, љутње). Неопходно 
је објаснити и мере прве помоћи које се састоје у стављању детета у хоризонтални 
латерални положај ради смањења периода церебралне аноксије, без реанимације. 
Терапија гвожђем је индикована код сваког детета са анемијом проузрокованом 
дефицитом гвожђа. У ретким случајевима свакодневних РАК, може се користити 
атропин (0,01 мг/кг 2-3 пута дневно) или пирацетам 40 мг/кг дневно.

прогноза РАК је повољна и преваленција епилепсије у одраслом добу је 
иста као у општој популацији. 

синкоПа

Синкопа и епилепсија представљају најчешћи општи неуролошки проблем 
у педијатријској популацији. Синкопа се дефинише као привремени губитак 
свести и постуралног тонуса због пролазне, дифузне церебралне хипоперфу-
зије, праћене спонтаним опоравком, без неуролошких секвела. Када средњи 
артеријски притисак падне на 30 до 40 мм Hg долази до синкопе. До одраслог 
доба 15% до 25% деце доживи синкопу. Најчешћи узраст при првој синкопи 
је 13 година, а рекурентне синкопе се јављају код 33 до 51% деце у року од 5 
година после прве синкопе. Синкопа може настати због кардиоваскуларних и 
неурогених узрока. Кардиоваскуларна синкопа има високу инциденцију изне-
надне смрти и захтева неодложно кардиолошко испитивање. Чиниоци ризи-
ка који сугеришу ову синкопу су анамнеза срчаног шума или урођене срчане 
мане, акутни напад хиперпнеје и цијанозе, губитак свести у току физичких на-
пора, одсуство премониторних симптома карактеристичних за неурокардио-
гену синкопу (3).
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дијагноза неурокардиогене синкопе се углавном ослања на клиничку сли-
ку. Анамнеза, физикални преглед и ЕКГ имају снзитивност од 50%. За разлику 
од епилепсије, у продромалној фази јавља се наузеја, бледило, епигастрични 
бол, поремећај вида. Спољашњи чиниоци који су везани за појаву синкопе су 
продужено стајање, промена положаја, гужва, врућина, премор, глад, реку-
рентне болести, емоционални стрес, бол, страх, итд. Губитак свести траје 1-2 
минута, болесник је блед, може бити млитав или укочен са понеким миокло-
ничким трзајем, а опоравак може трајати до једног сата. 

Патофизиологији синкопе је поред повећане парасимпатичке активности 
придодата и смањена симпатичка активност која доводи до брадикардије, вазо-
дилатације и хипотензије. У клиничком прегледу треба обратити пажњу на 
крвни притисак у лежећем и усправном положају, срчану фреквенцију и ЕКГ. 
Уколико се ради о понављаним необјашњеним синкопама, спороводи се функ-
ционално испитивање аутономног нервног система путем теста на покретном 
столу. Резултат је позитиван уколико се изазове пресинкопа или синкопална 
епизода. Велики број дијагностичких грешака између неких облика синкопе 
и епилепсије настаје због чињенице да ове две пароксизмалне манифестације 
имају сличну симптоматологију: губитак свести, дилатацију зеница, тонички 
грч, клоничке трзаје, хиперсаливацију, уринирање, повраћање праћено постик-
талним замором. Дијагноза епилепсије или синкопе не може да се постави на 
основу присутва или одсуства ових симптома, већ на основу редоследа појаве 
и брижљиве анализе сваког од њих.

циљ лечења је спречити понављане синкопе саветовањем пацијената и 
родитеља. Објашњава се бенигна природа неурокардиогене синкопе и то да 
најчешће пролази за неколико месеци до 5 година. Саветује се избегавање 
провокативних ситуација и у случају појаве премониторних симптома, заузи-
мање седећег положаја и мишићни рад. Такође се саветује добра хидрација и 
узимање више сланих оброка. Повољне али не конзистентне одговоре дало је 
давање β- адренергичних антагониста, α -адренергичких агониста, и минера-
локортикоида. Прогноза неурокардиогене синкопе је одлична, а око 10% има 
понављане синкопе следећих 5 година.

Психогени нееПилеПтички наПади

Психогени неепилептички напади (ПНН) су нагле пароксизмалне промене 
свести и понашања које личе на епилептичке нападе, али нису праћене неуро-
физиолошким променама удруженим са епилепсијом, при чему постоји јасна 
сумња на психогени узрок. Препознавање ПНН је веома важно, јер нетачна 
дијагноза епилепсије повлачи за собом непотребна испитиваања и увођење 
антиепилептичке терапије. ПНН су удружени са значајном психопатологијом 
и поремећајем функционисања детета.
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учесталост ПНН код деце је тешко проценити пошто су у студије цента-
ра за епилепсије укључени само болесници са потврђеним нападима видео ЕЕГ 
мониторовањем, и тај број је значајно мањи од реалног. Инциденција ПНН на 
Исланду је 1,4:100.000 особа или нешто већа – 3,4:100.000 особа од 15 до 24 го-
дине. Код деце која имају епилепсију ПНН се јављају код 1-9%. ПНН код деце 
представљају 11-46% пароксизмалних неепилeптичких поремећаја. У студијама 
испитивања ПНН 67% болесника је женског пола, а најмлађи описани болесник 
имао је 5 година (4). Клиничко испољавање ПНН је веома разнолико. Сабо (2012) 
је ПНН код својих болесника описао као ритмичке моторне, комплексне мотор-
не, мешовите и диалептичке ПНН. Најчешћи моторни знак је био тремор (25%) 
а емоционална испољавања су била негативна (плач, јауци, врискови-43%) (5). 
Пател (2007) је описао ПНН код својих болесника као нападе са проминентном 
моторном симптоматологијом, са суптилном моторном симптоматологијом и 
са обе. Просечно трајање ППН је дуже од трајања епилептичког напада (269: 
83 секунде) (6). Код 47% деце са ПНН и епилепсијом они су били слични епи-
лепичким нападима. Код ПНН нема инконтиненције, угриза језика и повреде. 
Описани су и ПНН у виду психогеног епилептичког статуса. 

Када педијатар треба на основу прегледа и клиничке слике да посумња да 
се ради о ПНН?

Код болесника се не региструјње цијаноза, реакција зеница на светлост је 
очувана, плантарни одговор је нормалан (флексионог типа), нема тахикардије, 
дисајни шум је нормалан, јер нема секрета у бронхијалном стаблу који се јавља 
код епилептичког напада.

Важно је утврдити преципитујуће психосоцијалне стресоре ПНН код деце. 
Најчешће идентификован чинилац јесу тешкоће у школи (школска фобија) и 
страх од испитивања код 31-46% случајева, породични интерперсонални кон-
фликти (42%), страх од одбацивања (26%) и потреба за пажњом (19%). Нова 
истраживања указују на висок ризик од психопатологије код деце са ПНН 
(депресија, сепарациона анксиозност, школска фобија, панични атаци, генера-
лизована анксиозност, посттрауматски стресни поремећај).

дијагноза ПНН се ослања на видео телеметрију да би се снимио типи-
чан догађај, па се видео ЕЕГ сматра златним стандардом за дијагностику. За 
изазивање ПНН се користе провокационе технике у виду давања плацеба 
(физиошки раствор), стављање звучне виљушке и сугестија. Међутим, сма-
тра се да давање плацеба почива на варању болесника те изазива етичке диле-
ме. Без етичких проблема се може применити сугестија, хипервентилација и 
фотостимулација. Када се постави дијагноза треба објаснити родитељима да 
су напади „прави“ и да дете не измишља нападе.

лечење ове деце спроводи дечји психијатар. Први циљ лечења је прихватање 
дијагнозе. Код саопштавања дијагнозе родитељима најбоље је фокусирати се на 
безбедност живота са овом врстом напада. У лечењу се спроводи релаксацио-
на терапија, учење социјалних вештина, повећање самопоуздања, решавање 
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интерперсоналних проблема, лечење психијатријских поремећаја, искључи-
вање антиепилептика. Исход ПНН код деце је повољнији него код одраслих. 
Претпоставља се да деца имају мање озбиљну психопатологију и да већи ефе-
кат има брза интервенција. Студије са различитим временом праћења показују 
да 18% до 72% деце буде без ПНН (4). 
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11.2. ПЕРИОДИЧНИ СИНДРОМИ ДЕТИЊСТВА

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

Периодични синдроми детињства су група обољења са повременим кли-
ничким испољавањем, праћена интервалима доброг здравља деце. Повезаност 
ових поремећаја са мигреном је велика и нови назив је прихваћен од Међуна-
родне асоцијације за главобољу (International Headache Society - IHS) - „Епизо-
дични синдроми који могу бити повезани са мигреном (1)“.

Бенигни Пароксизмални тортиколис

Бенигни пароксизмални тортиколис (БПТ) је пролазни функционални по-
ремећај, са понављаним епизодама тортиколиса код здраве деце (2). 

Учесталост. Учесталост код деце са мигреном и мигренским варијантама је 1%.
Патофизиологија. Спонтани почетак је основни клинички налаз и указује да 

је синдром последица фокалне, цервикалне дистоније, која је у основи идиопат-
ска, без присутних структурних поремећаја. Описани су случајеви са мутацијом 
јонских канала за калцијум CACNA 1А (3). БПТ се често јавља фамилијарно. 

Клиничка слика. Почетак је обично од 2. до 8. месеца живота, а већина престаје 
до пете године. Учесталост је променљива, једном месечно или ређе. Трајање је 
од неколико сати до неколико дана. Основни клинички симптоми су тортиколис 
(често са променом страна), иритабилност, поспаност, повраћање, бледило. Ређе 
се јављају вртоглавица, атаксија и искривљеност трупа у правцу тортиколиса (тор-
типелвис). Тегобе настају нагло. Између напада неуролошки налаз је уредан. На 
табели 1 су приказани критеријуми за дијагнозу БПТ (ICHD III, 2013) (1) .

табела 1. Критеријуми за дијагнозу бенигног пароксизмалног тортиколиса 

A. Поновљени напади тортиколиса код млађе деце, који испуњавају критеријуме Б и В.
Б. Кривљење главе у страну, са/без лаке ротације, спонтано престаје после неколико 
     минута или дана
В. Најмање један од придружених симптома
    1. бледило 4. повраћање
    2. иритабилност 5. атаксија
    3. слабост
Г. Нормалан неуролошки налаз између напада
Д. Није повезан са другим поремећајима 



11. Неурологија

199

Лабораторијска испитивање: Индиковани су електроенцефалографија, ул-
тразвук/ЦТ главе, офталмолошки и оториноларинголошки преглед.

Диференцијална дијагноза. Епилепсија, Сандифер синдром, тумори задње ло-
бањске јаме, дисфункција краниоцервикалног прелаза, дистонични ефекти лекова, 
идиопатска торзиона дистонија. Не постоји специфична терапија за прекид или пре-
венцију напада тортиколиса. Ципрохептадин може да се примени код деце код које 
су епизоде тортиколиса праћене болом. Неопходан је адекватни савет родитељима. 

Прогноза. Психомоторни развој деце је нормалан. Каснија појава мигрене и 
других мигренских варијанти је присутна код 1/3 пацијената. 

Бенигни Пароксизмални вертиго

Бенигни пароксизмални вертиго се јавља у виду понављаних епизода вр-
тоглавице и атаксије (4). 

Учесталост. Преваленција је 2-2,6%, са истом учесталошћу код оба пола.
Патогенеза. Могући механизам је пролазна исхемија једара и вестубулар-

них путева можаног стабла. Као и код других периодичних синдрома, код ове 
деце утврђене су мутације гена калцијумових канала (CACNA1A). 

Клиничка слика. Почетак вртоглавице је нагао, дете је уплашено и панично 
се хвата за родитеље. Мања деца могу да падну, старија захтевају да легну и да се 
примире. Присутни су и нистагмус и неуровегетативни симптоми: бледило, мука, 
презнојавање, фото/ фонофобија и принудни положај главе. Повраћање се ређе 
јавља. Свест је увек очувана (5). Трајање напада је обично кратко (неколико секун-
ди до 5 минута), а ретко траје неколико сати. Почетак напада је од 2 до 4 године (5 
месеци-8 година), а учесталост променљива. У почетку су чешћи, проређују се са 
растом деце. Провоцирајући фактори су надражаји лабиринта (љуљање, окретање 
у круг), умор и стрес. На табели 2 су приказани критеријуми за дијагнозу БПВ де-
тињства (ICHD III, 2013) (1). Породична појава мигрене износи 36-62%.

табела 2. Критеријуми за дијагнозу БПВ детињства 

А. Најмање 5 напада који испуњавају Б критеријуме

Б. Изненадна појава вртоглавице, најизраженије на почетку и спонтаним  
     престанком за неколико минута или сати, без губитка свести

В. Најмање један од следећих симптома

    1. нистагмус 4. бледило

    2. атаксија 5. уплашеност

    3. повраћање

Г. Нормалан неуролошки, аудиометријски и вестибуларни налаз између напада

Д. Није повезан са другим поремећајима
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Дијагноза и лабораторијски налази. Дијагноза БПВ је примарно клиничка. 
Лабораторијски налази се раде ради искључења других болести. Слух и вести-
буларна функција су нормални. Електроенцефалограм је нормалан. Магнетска 
резонанција је значајна у откривању тумора задње лобањске јаме. 

Диференцијална дијагноза. Интоксикације, епилепсија (окципитална), отитис 
медија, вестибуларни неуронитис, болест Менијер, мигрена са вертигинозном 
ауром, мултипла склероза, психогени вертиго, тумори задње лобањске јаме.

Прогноза. БПВ престаје обично око пете године (2-16 године). Еволуција у 
мигрену је честа (24-62%) (4,6).

Терапија. Ретко је потребна, јер је опоравак брз и потпун. Превентивна 
примена ципрохептадина се разматра код честих и продужених напада. 

синдром цикличног Повраћања

Карактеристика синдрома цикличног повраћања (СЦП) су епизоде муке и 
повраћања, између којих је стање детета добро.

Епидемиологија. Преваленција је 1-3%, а годишња инциденција 3/100.000 
деце (7). Просечан узраст при постављању дијагнозе је 5 година (опсег: 4,6-5,3). 
Мигрена у фамилији је присутна код 67-82% деце. 

Етиологија и патогенеза СЦП нису познате, мада се на основу високе пре-
валенције мигренске главобоље у породицама оболеле деце (82%) претпоста-
вља да исти механизми учествују у оба поремећаја. Један од утврђених фактора 
који има улогу у патогенези СЦП су мутације митохондријалне ДНК. 

Клиничка слика. Клиничка слика се може поделити у 4 фазе: продромална 
фаза траје у просеку 1,5 сат, са појавом муке и аутономних симптома (бледило, 
летаргија, апатија, прекид активности, слабост). У овој фази дете још може да 
узима терапију пер ос. Фаза повраћања траје у просеку 41 сат, учесталост по-
враћања је у просеку 6 пута/сат, а може бити и чешће. У одмаклој фaзи деца по-
враћају и жуч. Придружени знаци су анорексија, стална мука, хиперсаливација, 
болови у трбуху, главобоља, апатија, фото/фонофобија. Фаза опоравка почиње 
када нестане мука, са враћањем апетита и нормалном исхраном. Спонтани опо-
равак је често брз (до 6 сати) или после спавања. Дужина трајања епизода је од 
2 сата до 10 дана. Прве тегобе се често јављају изјутра, после буђења. Прово-
цирајући фактори су психолошки (стрес, узбуђење, школске обавезе), физички 
(инфекције, глад, поремећај спавања,), храна (чоколада, сир, конзерванси). 

Дијагноза. На Табели 3 су представљени дијагностички критеријуми ИХС 
за СЦП (1). Међутим, код 10% узрок могу да буду друге болести. Америчко 
удружење за педијатријску гастроентерологију и исхрану (8), у складу са ИХС 
критеријумима (1), предложило је алгоритам за испитивање и дијагнозу СЦП 
у узрасту 2-18 година. Потребно да се учини јонограм, гликемија, уреа, креати-
нин и радиолошко испитивање ради искључења малротације. Поједини аутори 
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препоручују да се иницијално испитивање ограничи на анализу крвне слике 
и мокраће, метаболички скрининг урина и радиолошки увид у стање горњих 
делова гастроинтестиналног тракта.

табела 3. Критеријуми за дијагнозу СЦП

А. Најмање 5 напада јаке муке и повраћања, који испуњавају критеријуме Б и В.

Б. Стереотипни напади код сваког болесника и понављање са 
     предвидљивом периодичношћу

В. Све од следећег:

    1. мука и повраћање се јављају најмање четири пута / сат

    2. напади трају од 1 сата до 10 дана

    3. напади се понављају у периоду ≥ 1 недеље

Г. Без симптома између напада

Д. Ниje повезан са другим поремећајима

Диференцијална дијагноза. Тумори ЦНС, вестибулитис, гастроинтестинал-
не опструкције, хепатитис, панкреатитис, метоболичко-ендокрине болести, 
опструктивне уропатије.

Терапија. Препознавање и избегавање провоцирајућих фактора је често 
ефикасно. Терапија за прекид напада се примењује у продромалној фази. По-
ред надокнаде течности примењују се антиеметици (ондасетрон, прометазин). 
Бензодиазепини доводе до прекида напада због хипнотичког ефекта. Суматри-
птан (интраназално) смањује интензитет и трајање повраћања. Деца се боље 
осећају у замраченој и мирној просторији.

У профилакси се примењују β-блокатори, антихистаминици, неуролепти-
ци, антиепилептици, прокинетици (8). Често је потребна консултација психо-
лога за дете и родитеље.

Прогноза. Са узрастом деце, напади се проређују. Просечни узраст престан-
ка тегоба је 10 година. До 18. године код 75% деце развија се мигрена. 
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11.3. ПОРЕМЕЋАЈИ СПАВАЊА У ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОЈ 
ДИЈАГНОЗИ ЕПИЛЕПСИЈЕ

драгана богићевић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Свако четврто дете има проблем са спавањем (1). Америчка Академија за 
медицину спавања установила је дијагностичке критеријуме за сваки поремећај 
спавања (2). Дисомније су поремећаји који доводе до претеране поспаности 
током дана (као што је синдром нарколепсија-катаплексија) или до потешкоћа 
са отпочињањем и одржавањем спавања (различити облици несаница). Пара-
сомније су поремећаји спавања које карактеришу невољни моторни, вербални 
и вегетативни феномени, измењено стање свести и поремећај понашања у току 
успављивања, појединих фаза сна или током разбуђивања.

Поремећаји спавања често имитирају миоклоничке и комплексне парцијалне 
епилептичке нападе, а понекад апсансе и епилептичке атоничке кризе.

нееПилеПтички Поремећаји Покрета  
зависни од сПавања

хипнагогни миоклонички трзаји су изненадне, кратке и јаке контракције 
целог тела или појединих његових сегмената током успављивања.. Описују се 
у свим узрастима и код оба пола. Често постоји осећај пропадања. Хипнагог-
не визуелне, аудитивне или тактилне халуцинације током успављивања и пов-
ршног НРЕМ сна претходе трзају тела и наглом буђењу (2).

ритмични покрети током спавања су стереотипни покрети фреквенције 
0.5-2 херца који могу да захвате било који део тела. Најчешће је климање и уда-
рање главом, или љуљање целим телом. Типично се виде током успављивања и у 
лаком сну одојчади и мале деце. Различитог су трајања, али ретко преко 15 ми-
нута. Могући су и много сложенији обрасци ритмичних покрета који се јављају у 
свим фазама сна и који захтевају лечење малим дозама клоназепама (1,2).

бруксизам је шкрипање зубима или чујно стискање зуба услед ритмичне невољ-
не контракције мастикаторних мишића током НРЕМ стадијума 2 или РЕМ спавања. 
Око 10 % деце са бруксизмом ила синдром немирних ногу и ноћни миоклонус (3).

Мишићни грчеви у спавању се испољавају као болна напетост у листу или 
мишићима стопала, обично уз јаку плантарну флексију стопала и прстију, која 
траје од неколико секунди до пола сата и често доводи до буђења. Нема их у 
детињству, док су у адолесценцији изузетно ретки (2).
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Синдром немирних ногу је сензомоторни поремећај који се одликује не-
задрживом и неконтролисаном потребом за покретањем ногу због парестезија 
и непријатних сензација, углавном између скочног зглоба и колена. Симптоми 
су обично билатерални (могуће асиметрични), трају од неколико минута до 
неколико сати, отежавају успављивање или изазивају честа ноћна буђења (зато 
се овај синдром сврстава у дисомније). Ретко се јавља код деце и адолесцената, 
када се у тежим случајевима лечи малим дозама клоназепама (1,2).

периодични покрети удова у спавању су стереотипни покрети трајања 0,5-
5 секунди, који се током једног сата понове више од пет пута код деце, односно 
више од 15 пута код одраслих. Најизраженији су у НРЕМ фазама 1 и 2. Најчешћа 
је поновљена флексија једне или обе ноге или дорзална флексија стопала. У де-
тињству су често удружени са АДХД и синдромом немирних ногу (1,2).

ноћни миоклонус или поремећај са периодичним покретима удова у 
спавању манифестује се поновљеним и стереотипним покретима екстреми-
тета, чешће ногу него руку (обично екстензија палца у комбинацији са се-
мифлексијом у скочном зглобу, колену, и понекад куку), који за последицу 
имају делимично разбуђивање/испрекидан ноћни сан и поспаност током 
дана. Редак је у деце и адолесцената, код којих се обично лечи малим дозама 
клоназепама (2,4).

фрагментарни хипнички миоклонус састоји се од изненадних, неритмич-
них, асинхроних и асиметричних кратких миоклоничких трзаја различитих 
делова тела (нарочито шака, стопала и лица), углавном током НРЕМ спавања. 
Може бити удружен са поремећајем понашања у РЕМ спавању (5).

проприоспинални миоклонус се карактерише ритмичним или неритмич-
ним, спонтаним или буком и другим стимулусима изазваним покретима фле-
ксије или екстензије аксијалних мишића са или без ширења у екстремитете. 
Најчешћи су миоклонички трзаји мишића трбушног зида трајања до 2 секунде. 
Виђа се у прелазној фази између будности и спавања. Најефикаснији лек је кло-
назепам (6).

фациомандибуларни миоклонус је изоловани или поновљени снажни ми-
оклонус мастикаторних мишића који се најчешће виђа у НРЕМ стадијумима 1 
и 2, а нешто ређе у РЕМ спавању. Типично се испољава рекурентним ноћним 
угризом језика. Најчешће се препоручују мале дозе клоназепама (7).

пароксизмална ноћна дистонија се испољава изненадним буђењем из 
НРЕМ сна. Болесник отвори очи и у року од неколико секунди виде се неуоби-
чајени положаји једног екстремитета, врата, или целог тела, руку и ногу, који 
су удружени или се смењују са неконтролисаним, бесциљним и понекад бизар-
ним покретима ( који могу да личе на хореоатетоидне дискинезије и бализам). 
Епизода траје 15-45 секунди, и може да се на стереотипан начин понови више 
пута током ноћи. По завршетку напада болесник је свестан и оријентисан и 
убрзо поново заспи. Ујутру се сећа шта се тачно догодило. Лечи се веома малим 
дозама карбамазепина (8).
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Поремећаји Понашања нееПилеПтичке 
Природе зависни од сПавања

Кататренија је стењање у спавању које је често прилично гласно. Јавља се у свим 
узрастима и у свим стадијумима спавања. За разлику од хркања, које се чује при 
удисају, звук стењања настаје током експиријума и може да траје до 30 секунди (9).

Сомнилоквија је причање у сну. Дешава се и у РЕМ и у НРЕМ спавању (2).
ноћна енуреза је неконтролисано, невољно, већином обилно мокрење у 

кревет које се дешава чешће од једанпут месечно, и то обично унутар првих 
неколико сати од одласка на спавање (2).

Конфузно буђење (опијеност спавањем) је НРЕМ парасомнија која се нај-
чешће виђа у узрасту до 5 година. Током и после буђења из ноћног или дневног 
сна дете је дезоријентисано, са поремећајем говора, мишљења и пажње, често и 
са несврсисходним покретима у кревету. Понекад хода или неутешно плаче (2).

ноћни страхови су НРЕМ парасомнија типична за узраст од 4-12 година. То 
је најдраматичнији облик поремећаја разбуђивања са понашањем које упућује на 
екстремни страх и панику и са прекомерном активношћу вегетативног нервног 
система. Епизода обично траје 5-15 минута. Од лекова се препоручују бензодиа-
зепини средњег или дугог деловања и 5-хидрокситриптофан (2,10).

ходање у сну (сомнамбулизам) је НРЕМ парасомнија која типично почиње 
у претпубертету. Дете хода или трчи, мирно је или агитирано, може да има 
аутоматизме и знаке вегетативне хиперактивности. Описују се и сложена 
понашања (нпр. припрема оброка, брзо и неконтролисано једење и пијење), 
као и по живот опасна искуства (нпр. ходање по симсу, тумарање околином, 
усмеравање саобраћаја) и повређивање. Епизода обично траје 5-15 минута (2). 
Неопходно је спровести превенцију повређивања.

ноћне море припадају РЕМ парасомнијама. Честе су код деце узраста 
3-5 година. Снови разбуде дете, које најчешће осећа страх, мада је често само 
збуњено или чак љуто. Присутни су и вегетативни феномени (2).

парализа спавања је РЕМ парасомнија која већином почиње у адолесцен-
цији. Карактерише је немогућност извођења вољних покрета при успављивању 
или при буђењу услед атоније мишића која је специфична за РЕМ сан. Очни 
и респираторни покрети су интактни, а свест је потпуно очувана. Ово стање 
траје до неколико минута, престаје спонтано или на спољашњу стимулацију 
(додиром или пасивним покретом) (2).

поремећај понашања у реМ спавању се изузетно ретко описује у узрасту до 18 
година. Карактерише се снажним покретима и повећаном моторном активношћу ( 
РЕМ фаза сна без атоније), уз причање, викање, вриштање и псовање у зависности 
од садржаја снова. Болесник искаче из кревета, трчи или скаче по соби, удара песни-
цама, шутира, млатара рукама. Могуће је повређивање како болесника тако и других 
ососба. Лекови (клоназепам, мелатонин) се узимају пред одлазак на спавање (2).
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11.4. НЕЕПИЛЕПТИЧКИ ПАРОКСИЗМАЛНИ 
ПОРЕМЕЋАЈИ КОЈИ ИМИТИРАЈУ 
ЕПИЛЕПТИЧКЕ НАПАДЕ

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

Увод

Током детињства се јављају бројни поремећаји који због изненадне поја-
ве, ограниченог трајања и/или наглог престанка могу имитирати епилептич-
ке нападе. Називају се неепилептички пароксизмални поремећаји и предста-
вљају значајан дијагностички и терапијски проблем, а неретко се тумаче и лече 
као епилепсија. Најчешћи поремећаји из ове групе су: тикови, стереотипни 
покрети, тремор, дрхтање, алтернирајућа хемиплегија, бенигни пароксизмал-
ни тортиколис, бенигни пароксизмални вертиго, Сандиферов синдром, бе-
нигни миоклонус новорођенчета и раног одојачког узраста, хиперекплексија, 
фамилијарна пароксизмална дистоничка хореоатетоза, неепилептичка парок-
сизмална кинезогена дискинезија, епизодична атаксија, амнестички и конфу-
зиони атаци (1). У даљем тексту биће описани само најчешћи неепилептички 
поремећаји током детињства, који у свакодневној педијатријској пракси могу 
представљати дијагностички и терапијски изазов.

алтернирајУћа хемиПлегија У детињствУ

Алтернирајућа хемиплегија у детињству (АХД) се карактерише понављаним 
атацима хемипарезе или хемиплегије који могу да захвате било коју страну тела, 
а удружени су са пароксизмалним поремећајима покрета (дистонија, окуломо-
торни и аутономни поремећаји) и заостајањем у развоју. Узрок АХД је мутација у 
гену ATP1A3 који кодира протеин (Na+/K+ ATP aза) одговоран за успостављање 
и одржавање електрохемијског градијента јона Na и K преко плазматске мем-
бране. Прве тегобе се јављају у доба одојчета, углавном пре осамнастог месеца 
живота. Атаци трају различито од неколико минута до неколико дана у виду хе-
мипарезе, монопарезе, диплегије, офталмоплегије или булбарне парализе. Исто-
времно се могу запазити невољни покрети као што су хореа, атетоза, дистонија, 
ирегуларно дисање (хиперпнеја). Уколико дође до булбарне парализе, живот де-
тета може бити угрожен. Лечење обухвата превенцију атака и најефикаснији лек 
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је флунаризин у дози од 5 до 10 мг дневно, а ређе се користе бензодиазепини, 
карбамазепин, барбитурати и валпроат (2). 

Бенигни Пароксизмални вертиго и тортиколис

бенигни пароксизмални вертиго (бпв) се карактерише изненадним, крат-
котрајним епизодама нестабилности, губитка равнотеже, падањем и нистагмусом. 
Старија деца се жале на мучнину, малаксалост и главобољу. Атаци се могу јавити 
у серијама, а престају после спавања. Дијагноза се поставља на основу типичне 
клиничке слике, међутим неопходно је да се искључе структурна оштећења мозга, 
отолошки поремећаји и епилепсија. Код највећег броја деце са БПВ није потребна 
континуирана профилакса, а у акутној фази се саветују антиеметици и спавање. 
Код учесталих тегоба саветује се ципрохептадин увече у дози од 2 до 4мг. 

бенигни пароксизмални тортиколис (бпт) се манифестује изненадним, 
пролазним кривљењем главе и врата на једну страну, са или без пропратних 
симптома као што су повраћање и атаксија. Некада тортиколис захвата и труп 
тако да се јавља трункална, пелвична и постурална дистонија. Епизоде БПТ 
трају сатима или данима. Први атаци се јављају у одојачком узрасту, а спонтано 
престају у узрасту од три године. Код половине болесника се запажа кашњење 
у психомоторном развоју. Потребно је искључити Сандиферов синдром, епи-
лепсију и структурне промене у задњој лобањској јами и у краниоцервикалном 
прелазу. Лечење најчешће није потребно, а ретко су тегобе тако учестале да 
захтевају профилаксу применом ципрохептадина 2-4мг увече (3).

тик

Тик је најчешћи поремећај покрета код деце и представља понављане, изненад-
не, стереотипне и интермитентне покрете. Класификација тика је према презен-
тацији (моторни и вокални) и сложености (прости и комплексни). Уколико ови 
покрети захватају скелетне мишиће, називају се моторни, а ако су захваћени ларин-
гофарингеални мишићи или дијафрагма, означавају се као „фонични или вокал-
ни“ тик. Локализација, учесталост, тип, комплексност и јачина тика се мењају то-
ком времена. Прости моторни тик је најчешћи и обухвата трептање, гримасирање, 
трзај врата, подизање рамена, ширење очију и жмиркање, бруксизам и др. Почетак 
моторног тика је обично између четврте и осме године, док вокални тикови по-
чињу нешто касније. Комплексни моторни тик обухвата покрете попут трешења 
главом, савијања трупа, истезања, додиривања, лупкања прстима, скакање, шути-
рање и гестикулирање. Комплексни вокални тик се најчешће манифестује у виду 
изговарања и понављања ружних речи и псовки, а некада и речи измишљених од 
стране особе која има тик. Један од најтежих облика тика је тзв. Tourett-ов синдром 



11. Неурологија

209

који обухвата мултипле моторне тикове уз истовремено најмање један вокални 
тик. Вокални тик у склопу овог синдрома је најчешће у виду псовања, а чак до 20% 
у виду копролалије. Лечење тика је врло комплексно. Благи или умерени тикови 
обично не захтевају сспецифично лечење и увек треба радити на отклањању про-
воцирајуће ситуације или односа који стрвара нелагодност или анксиозност код 
детета. Код тежих облика тикова поред психолошке подршке, саветује се примена 
лекова из група бензодиазепина, неуролептика и клонидин(4). 

дрхтање

Напади дрхтања (shuddering/shivering) почињу око шестог месеца и трају 
до треће године живота. Преципитовани су узбуђењем, страхом, љутњом и 
фрустрацијом. Епизоде трају неколико секунди и карактеришу се дрхатањем 
или кочењем целог тела које заузима став са адукцијом колена и руку, фле-
ксијом главе, трупа, колена и лактова, флексијом или екстензијом врата, при 
чему је свест очувана. Јављају се више пута дневно, ретко и око сто пута. Напа-
ди дрхтања спонтано пролазе до десете године и најчешће не захтевају лечење. 
Код изражених манифестација саветује се примена прпранолола (5).

Пароксизмалне дискинезије

пароксизмална кинезогена дискинезија (пКд) се карактерише краткотрај-
ним (до 30 секунди) дистоничним, хореоатетозним и балистичким покретима 
који су тригеровани изненадним покретом. Просечан узраст када почињу тегобе 
је око 12 година, а у распону од прве до двадесете године. Наслеђује се аутозом-
но-доминантно. Физичка исцпљеност, акутне болести, стрес и анксиозност могу 
бити провоцирајући фактори. Око 10% до 20% болесника је имало инфантилне 
конвулзије, а чак око 50% чланова њихове породице. пароксизмална дискине-
зија индукована напором се карактерише дистонијама после продуженог фи-
зичког вежбања код деце и млађих одраслих здравих особа. Дискинезије трају 
10-30 минута и захватају ектремитете који су били физички оптерећени (1).

еПизодне атаксије

Епизодне атаксије се карактеришу понављаним атацима церебеларне атак-
сије, вертига, дизартрије и нистагмуса у трајању од неколико минута до више 
сати. До сада је описано седам типова епизодне атаксије. Јављају се код здраве 
деце, а наслеђују се аутозомно-доминантно. Повољан одговор је запажен на 
примену ацетазоламида (1). 
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сандиФеров синдром

Сандиферов синдром је добио назив према британском педијатру који га је 
први описао. Почиње у раном одојачком узрасту, а састоји се од тоничке екстен-
зије врата и трупа, девијације главе у страну (спастички тортиколис), а запажене 
су и апнеје. Најчешће се јавља код деце са гастроезофагусним рефлуксом и сматра 
се да су наведени покрети одговор тела на нелагодност коју ствара рефлукс (1).

сПазмУс нУтанс

Спазмус нутанс је поремећај који се карактерише тријадом: нистагмус, кли-
мање главе и тортиколис. Раније се сматрао бенигним поремећајем, међутим, 
може бити удружен са лезијама ЦНС-а и болестима ретине. 

Бенигни новорођеначки миоклонУс

Бенигни новорођеначки миоклонус се манифестује у виду изненадних муње-
витих трзаја екстремитета или целог тела који се искључиво јаваљају током спа-
вања. Могу почети већ у првом дану живота и трајати до треће године, тако да 
нису ограничени на новорођеначки период као што је наведено у самом називу 
овог ентитета. Лако се прекида буђењем детета и ово је добар начин да се напра-
ви разлика у односу на епилептички миоклонус који не престаје по буђењу. ЕЕГ 
је нормалан током и након наведених епизода. Лечење није потребно (6).

Бенигни миоклонУс одојчета

Бенигни миоклонус одојчета (БМО) се јавља у првој години живота у виду 
изненадних краткотрајних флексионих или екстензионих спазама у будном 
стању који се некада јављају и у серијама и подсећају на инфантилне спазме. 
Спонтано пролазе до друге године живота.

хередитарна хиПерекПлексија

Хередитарна хиперекплексија означава претерану реакцију на изненадне сти-
мулусе: визуелне, аудитивне и соматосензорне. Патолошки одговор је у виду ге-
нерализоване укочености, заузимања феталног положаја и губитка постуралне 
контроле тако да долази до пада, без губитка свести. Клинички тест је изненадна 
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перкусија глабеле или врха носа која изазива наведену реакцију. Хиперекплексија 
је проузрокована мутацијама у великом броју различитих гена који играју важну 
улогу у глицинској неуротрансмисији, а најчешће у генима GLRА1 (хромозом 
5q33.1) i SLC6A5(хромозом 11p15.2). Наслеђује се аутозомно-доминантно. Уколи-
ко је потребно лечење саветује се клоназепам и валпроати (1).

закљУчак

Познавање неепилептичких пароксизмалних поремећаја је од изузетне 
важности у свакодневној педијатријској пракси јер омогућава правилно ле-
чење и смањује могућност да се наведени поремећаји лече као епилепсија.
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12.1. ПЕРИОДИЧНИ ФЕБРИЛНИ СИНДРОМИ У 
ДЕЧИЈЕМ УЗРАСТУ

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

Периодични фебрилни синдроми (ПФС) се одликују понављаним атацима 
фебрилности различитог трајања, између којих постоје асимптомски интерва-
ли, удружени са знацима стерилне инфламације различитих ткива као што су 
плеура, перитонеум или синовија зглобова (1).

Урођени ПФС или системске аутоинфламационе болести, за разлику од ау-
тоимунских, одликују се инфламационим одговором у одсуству аутореактив-
них лимфоцита или аутоантитела. Класификација je приказана у табели 1. 

табела 1. Периодични фебрилни синдроми 

Хередитарни фебрилни синдром Генетска основа

Фамилијарна медитеранска грозница мутације гена пирин/маренострин

Хипер-IgD синдром мутације гена мевалонат киназe

Периодични синдром удружен са мутацијама 
ТNF-рецептора

мутације гена за ТNF-рецептор

Фамилијарна уртикарија на хладноћу мутације CIAS1 гена

Мuckle-Wells синдром мутације CIAS1 гена

NОMID (неонатална мултисистемска инфлама-
циона болест)

мутације CIAS1 гена

ПАПА (пиогени артритис, п.ганреносум, акне) мутације гена CD-2 везујућег-протеинa

Blau синдром мутације гена NOD2

Фамилијарна медитеранска грозница

Фамилијарна медитеранска грозница (ФМФ) се одликује понављаним, кратко-
трајним епизодама стерилног серозитиса (перитонитис, плеуритис или артритис). 
ФМФ је болест етничких група које воде порекло из медитеранског басена (2).

Болест се наслеђује аутозомно рецесивно. Ген за ФМФ (MEFV) мапиран је 
на кратком краку хромозома 16 и кодира протеин пирин/маренострин, експри-
мован у мијелоидним ћелијама. Пирин и протеини слични пирину учествују у 
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регулацији инфламације интереакцијом са АSC-протеином који активира каспа-
зу-1, ензим који инактивише биолошка дејства интерлеукина-1 бета (IL-1β). IL-1 
β и фактор некрозе тумора (ТNF) су значајни за активацију цитокинске мреже, а 
интрлеукин 6 (IL-6) је главни медијатор инфламационе реакције. Неконтролиса-
на запаљењска реакција доводи и до претеране продукције серумског протеина 
амилоид А, а код појединих болесника и до развоја амилодиозе бубрега.

Напади ФМФ настају изненада и трају од неколико часова до три или че-
тири дана. Абдоминални бол је интензиван и присутан је код већине (95%) 
болесника. Перитонеална инфламација клинички се манифестује дефансом и 
одсуством перисталтике што може довести до погрешне сумње на акутни аб-
домен. Моноартритис великих зглобова (колено, ручје, скочни зглоб) се јавља 
код 25% до 75% болесника. Кожне промене, које подсећају на еризипел, често 
су испољене у претибијалном региону или на стопалима. Бол у грудима услед 
плеуритиса је присутан код око 30% болесника, док се перикардитис, оток или 
бол у скротуму ретко уочавају. У одређеним етничким групама, као последица 
нелечених атака болести, развија се амилоидоза бубрега са нефротским синд-
ромом и реналном инсуфицијенцијом (3). 

дијагноза фМф претежно је клиничка. У току фебрилне епизоде региструје 
се убрзана седиментација еритроцита, повишена концентрација серумског Ц 
реактивног протеинна (CRP), фибриногена и амилоида А. Појава протеинурије 
указује на развој амилоидозе . Описано је неколико десетина различитих му-
тација пирина, од којих су две најчешће (М694V, V726А) и присутне су код две 
трећине болесника. Болесници, хомозиготни носиоци М694V мутације, имају 
повишен ризик за амилоидозу. Дијагнозу обично није тешко поставити ако 
болесник припада некој од етничких група коју одликује висока преваленција 
болести. Дијагноза се потврђује детекцијом специфичних мутација МЕFV гена. 
Без обзира да ли је мутација утврђена на оба алела МЕFV гена, само на једном 
алелу или није утврђена, уводи се терапија услед ризика од амилоидозе. 

терапија се заснива на примени колхицина, који спречава атаке или утиче 
значајно на смањење броја атака. Колхицин не може да прекине напад који се 
већ испољио, тако да се у том случају примењују нестероидни антиинфлама-
циони лекови. Код болесника са нефротским синдромом колхицин спречава 
нове реналне лезије и спречава или значајно смањује степен протеинурије. Пре 
увођења колхицина у терапију, амилоидоза је била испољена код две трећине 
болесника старијих од 40 година. Адекватна примена колхицина може у потпу-
ности да спречи иреверзибилна оштећења бубрега. Хемодијализа или транс-
плантација бубрега су неопходне код болесника са већ развијеном хроничном 
инсуфуцијенцијом бубрега. 
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синдром хиПеримУноглоБУлин-д 

Синдром хиперимуноглобулин-д (хидС) је аутозомно-рецесивно обо ље-
ње које настаје услед мутација гена који кодира ензим мевалонат-киназу, један 
од кључних ензима у метаболизму холестерола (2). Услед мутација, активност 
мевалонат киназе (МВК) је смањена за 10-15%, што има за последицу благо 
снижење нивоа холестерола у серуму болесника, као и повећано излучивање 
мевалонске киселине у урину у току атака. Суптилне промене телесне темпера-
туре доводе до пада активности МВК и привременог дефицита изопреноидних 
метаболита, активације каспазе-1 и повећане секреције IL-1. Већина болесника 
су сложени хетерозиготи за мутације МВК, а једна од мутација (супституција 
валина на положају 337 изолеуцином, V337I) је најчешћа.

Фебрилни атаци се појављују у раном узрасту, пре навршене прве године 
живота. Атаку претходи дрхтавица, праћена наглим порастом телесне темпе-
ратуре која обично траје од 4 до 6 дана. Епизоде фебрилности могу провоцира-
ти вакцинација, траума, стрес или хируршке интервенције. Лимфаденопатија 
врата и абдоминални бол у виду колика и повраћање су увек присутни, а веома 
често се региструју и хепатоспленомегалија, артралгије или артритис великих 
зглобова. Често се испољава еритематозна оспа у виду макула и папула, пете-
хијалних промена или пурпура која подсећа на васкулитис. Изван атака, болес-
ници су без тегоба, осим што оспа и ефузије зглобова постепено ишчезавају. 
Атаци се обично понављају сваких 4 до 6 недеља.

Дијагноза ХИДС се заснива на детаљној анамнези о фебрилним епизодама 
и одређивању концентрација серумског IgA и IgD. Потврду дијагнозе предста-
вља детекција мутација МВК. Концентрација серумског IgD износи изнад 100 
и.ј./мл. Ипак, код болесника млађих од три године, концентрација IgD не мора 
бити повишена. Више од 80% болесника има и повишену концентрацију се-
румског IgA. Од неспецифичних показатеља инфламационе реакције присутни 
су убрзана седиментација еритроцита, повишена концентрација CRP, као и ле-
укоцитоза са неутрофилијом.

Код појединих болесника ефикасни су кортикостероиди, интравенски иму-
ноглобулин, колхицин, циклоспрорин, или антагониста IL-1 рецептора, док су 
код других болесника ови лекови без терапијског ефекта. Код одраслих болес-
ника могући су дуготрајни асимптомски периоди. Амилоидоза није описана 
као компликација ХИДС, а рекурентни напади артритиса не доводе до хрони-
чне деструкције зглобова.
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Периодични синдром Услед мУтација 
рецеПтора Фактора некрозе тУмора

периодични синдром услед мутација рецептора TNF-а (енгл. TNF-
receptor associated periodic syndrome, тRAPS) је урођени фебрилни синдром 
са аутозомно-доминантним типом наслеђивања. 

Мутације екстраћелијског домена ТNF-1 рецептора (TNFRSF1A) одго-
ворне су за настанак синдрома (2). ТNF-1 рецептор је значајан за дејство 
ТNF, цитокина који индукује секрецију других цитокина, синтезу проте-
ина акутне инфламације, леукоцитозу, активацију васкуларног ендотела, 
фебрилност и кахексију. Активација ТNF-1 рецептора после везивања ТNF 
доводи до протеолизе екстраћелијског дела рецептора који у слободној цир-
кулацији делује као природни инхибитор ТNF. Мутације ТNF-1 рецептора 
ометају протеолизу екстраћелијског дела рецептора, што омогућава конти-
нуирано дејство ТNF везаног за мембрану ћелија и за последицу има некон-
тролисану инфламацију.

Болесници имају епизоде фебрилности које трају од 1 до 2 дана, па све до 
неколико недеља. Фебрилност дужа од 7 дана је карактеристична за ТRAPS. 
Код око 80% болесника фебрилност прате локализовани бол или спазми поје-
диних мишићних група. Често постоји абдоминални бол праћен дијарејом, 
констипацијом или повраћањем. Еритематозне макуле или еритематозни 
плакови постоје код 60% болесника на трупу и екстремитетима, и могу да 
мигрирају према дисталним деловима екстремитета. Конјунктивитис и пери-
орбитални едеми се налазе код 50% болесника. Код неких болесника, атаци 
се одликују само присуством фебрилности, а код других може бити присутан 
само мишићни бол или конјунктивитис. Ипак, атаци трајања дужег од 7 дана, 
присуство конјунктивитиса и мијалгија значајни су у разликовању овог синд-
рома од других. Амилоидоза бубрега, као компликација, описана је у око 25% 
породица са ТRAPS (3). 

У току типичног напада, код болесника се региструју убрзана седимента-
ција еритроцита, повишена вредност серумског CRP, леукоцитоза са неутро-
филијом, као и поликлонска хипергамаглобулинемија. Серумска концентра-
ција IgD може бити повишена, али по правилу не прелази 100 и.ј. Најзначајнији 
лабораторијски налаз је снижена концентрација солубилног TNF-1 рецептора 
(< 1 мг/мл). 

Примена гликокортикоида (>20 мг преднизона дневно) доводи до брзог 
ишчезавања симптома. Ефикасна је и блокада ТNF хуманизованим моноклон-
ским антителом (етанерцепт), чији везујући домен представља рекомбинантни 
ТNF-1 рецептор. Етанерцепт везује како слободни, тако и ТNF везан за ћелије, 
што значајно умањује његова биолошка дејства и ублажава симптоме (4).
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остали хередитарни ФеБрилни синдроми

фамилијарна уртикарија на хладноћу (familial cold urticaria, FCU или fa-
milial cold autoinflammatory syndrome, FCAS) се испољава у првој години жи-
вота. После излагања хладноћи појављује се макулопапулозна оспа без свраба 
праћена појавом повишене температуре трајања до 24 часа, уз болове у ми-
шићима и зглобовима, конјуктивитис, замор и главобољу. 

Мuckle-Wellsov синдром (МWS) има сличне карактеристике као FCU уз 
нападе фебрилности, абдоминалног бола и артритиса који трају нешто дуже, до 
48 часова. Овај синдром одликује и прогресивна сензоринеурална глувоћа. За 
разлику од FCU, фебрилне епизоде код МWS нису провоциране хладноћом.

неонатална мултисистемска инфламациона болест (neonatal-onset mul-
tisystem inflammatory disease, NOMID) се одликује краткотрајним нападима 
фебрилности и појавом оспе сличне уртикарији од неонаталног узраста. Не-
уролошки симптоми и знаци, као што су хронични асептички менингитис, 
атрофија кортекса, увеитис, едем папиле, глувоћа и ментална ретардација ис-
пољени су у различитом степену. Артропатија, карактеристична за NOMID 
са превременом осификацијом патела и епифиза, испољава се у раном уз-
расту уз развој тешких деформитета зглобова. Знаци активације ретикуло-
хистиоцитног система, као што су лимфаденопатија и спленомегалија, често 
су присутни.

Tри претходно наведене болести називају се и криопиринопатијама, насле-
ђују се аутозомно-доминантно и проузроковане су мутацијама CIAS1 генa 
(cold induced autoinflammatory syndrome 1) који кодира криопирин, протеин 
са структуром сличном пирину. Значајне биолошке функције криопирина су 
активација нуклеарног фактора (NF-kB) и регулација продукције IL-1β. CIAS1 
конститутивно је експримован у полиморфонуклеарима и моноцитима, као и 
у хондроцитима, што објашњава генезу артропатије код NOMID. До данас је 
описано око 20 различитих мутација CIAS1 гена, а различите мутације разли-
чито утичу на функцију криопирина и самим тим се фенотипски испољавају 
или као блажи облик (FCU) или као тежи облик болести (МWS, NOMID). На-
лаз повишених концентрација IL-1 β указује на корист блокаде деловања овог 
цитокина с рекомбинантним антагонистом IL-1 рецептора (5).

Синдром PAPA (пиогени стерилни артритис, пиодерма гангренозум, 
акне) представља још један урођени синдром услед мутација гена који кодира 
CD-2-везујући протеин. Обољење карактеришу атаци артритиса услед инфил-
трације синовије неутрофилима и деструкције зглобова. CD-2-везујући протеин 
има улогу у организицији цитоскелета ћелија и у контроли упалног одговора. 
Описан је добар терапијски одговор на примену антагониста IL-1 рецептора. 
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Синдром Majeed одликује се хроничним рекурентним мултифокалним 
остеомијелитисом, конгениталном дисеритропоетском анемијом и инфлама-
торним пустулозним дерматитисом. Мутације LPIN2 гена на хромозому 18 су 
одговорне за настанак овог синдрома. Примена кортикостероида је ефикасна. 

дефицијенција антагонисте IL-1 рецептора (дира) је ретко, аутозомно-
рецесивно обољење. Испољава се у неонаталном периоду са појавом мултифо-
калног остеомијелитиса, периоститиса и пустулозе. Примена рекомбинантног 
IL-1 рецептор антагонисте доводи до драматичног ишчезавања свих симптома. 

Синдром Blau или фамилијарна јувенилна системска грануломатоза је 
аутозомно-доминантна болест коју одликује грануломатозна инфламација која 
захвата зглобове, кожу и увеу. Мутације NACHT домена NOD2/CARD15 гена 
одговорне су за настанак обољења. Синдром се испољава у првим годинама си-
метричним артритисом и теносиновитисом дајући зглобовима изглед екстрем-
ног увећања. Увеитис, код око 50% болесника, доводи до развоја катаракте, и 
понекада глаукома. Ихтиозна оспа са љуспањем, која даје кожи изглед тамније 
пребојености, присутна је код 90% болесника. Примена TNF блокатора ефи-
касна је у контроли симптома. 

Периодични ФеБрилни синдром с аФтозним 
стоматитисом, Фарингитисом и аденитисом

периодична фебрилност, афтозни стоматитис, фарингитис и аденитис 
(PFAPA) је синдром који се карактерише краткотрајним, рекурентним епизо-
дама периодичне фебрилности, док се остали наведени знаци појављују са ва-
ријабилном учесталошћу. 

Узрок PFAPA није познат, али се претпоставља да постоји генетска предис-
позиција (6). Ретко је уочена појава код више чланова једне породице. Испи-
тивањем серума болесника утврђено је да постоји поремећај каскаде компле-
мента, као и дисрегулација продукције проинфламационих цитокина порекла 
моноцита, са повишеним концентрацијама IL-1 и IL-18 у серуму и захваћеним 
ткивима. 

Болест се јавља код деце предшколског узраста. Испољава се атацима фе-
брилности трајања од 3 до 5 дана, који се поново јављају у правилним интер-
валима сваке 2 до 4 недеље или у ирегуларним интервалима од 2 до 8 недеља. 
Фарингитис је најчешћи придружени симптом, скоро увек присутан, а афтоз-
ни стоматитис (50% болесника) и лимфаденитис (70% болесника) нису увек 
испољени. Леукоцитоза са неутрофилијом и повишени акутни запаљенски па-
раметри присутни су током атака. Између епизода фебрилности ова деца су 
без клиничких симптома и имају нормалан раст и развој.

У првим епизодама, док још није могуће уочити периодичност испољавања, 
PFAPA се најчешће лечи антибиотицима као респираторна инфекција горњих 
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дисајних путева. Епизоде спонтано пролазе после 3 до 5 дана, без обзира на 
примену антибиотика.

Примена преднизона, 1 мг/кг у једној дози или два узастопна дана, ефикас-
но прекида атак фебрилности код PFAPA синдрома (у року од неколико сати 
после прве дозе), али ретко утиче на даљи ток болести. Код појединих болес-
ника после примене преднизона наступа ремисија (обично неколико месеци), 
код других се напади настављају истом учесталошћу, а најређи су болесници 
који после примене преднизона имају наредне атаке у скраћеним интервалима. 
Код болесника који упркос примени стероида имају атаке PFAPA више од једне 
године, разматра се тонзилектомија као дефинитиван вид лечења. Уклањање 
тонзила, као циљног органа у коме се одиграва инфламација, доводи до трајног 
излечења.
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12.2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПУРПУРЕ HENOCH 
SCHONLEIN КОД ДЕЦЕ

христина Стаменковић, татјана Станковић
Клиника за дечје интерне болести Клиничког центра у Нишу,
Медицински факултет, Универзитет у Нишу

Увод

Клиничке манифестације које дефинишу пурпуру Henoch Schonlein у 
дечјем узрасту предмет su многобројних истраживања и анализа са циљем да 
се боље дефинише клиничка слика и установе етиопатогенетски механизми 
одговорни за настанак овог синдрома, одреди прогноза болести и примени 
адекватна терапија.

Пурпура Henoch-Schönlein је клинички синдром који се најчешће одликује 
променама по кожи, болом у трбуху и артралгијом. Промене по кожи су по 
типу пурпуре. Henoch-Schonlein пурпура (ХСП) се дефинише као васкулититс 
у чијој основи лежи депоновање имунских комплекса (ИгА) у малим крвним 
судовима коже, црева, гломерула и синовијама зглобова (1). 

инциденција

Henoch-Schönlein пурпура је најчешћи васкулитис у дечјој популацији. 
Просечна инциденција у земљама Европске уније износи 13-15/100 000. Болест 
се јавља у дечјој популацији и то у узрасту 2-11 године. Просечан узраст обо-
леле деце је око 5,5 година. Преко 75% оболеле деце су узраста испод 10 година. 
Болест је чешћа у зимским месецима, у преко 50% случајева. Болести најчешће 
претходи инфекција горњих или доњих дисајних путева (2).

Патогенеза

У основи патогенетских процеса је инфламација ендотела крвних судова 
која може имати различиту еволуцију и прогнозу. Тригери инфламаторног 
процеса могу бити различити етиолошки фактори (бактерије, вируси, парази-
ти и други). Најчешћи узрочници су бета хемолитички стрептокок, стафило-
кок, микоплазма, Ebstein-Barr вирус, варичела, аденовирус (3).
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клиничка слика

Промене по кожи су најчешће по типу нетромбоцитопенијске пурпуре, ло-
кализоване на екстензорним странама доњих екстремитета, глутеалној регији, 
а ређе су захваћени горњи екстремитети, труп и лице. Оне могу бити у виду 
палпабилне пурпуре, петехија или екхимоза. Досадашња истраживања истичу 
пурпуру као један од важних клиничких критеријума за дијагнозу ХСП у деце 
(4). Могу бити манифестни едеми на лицу, шакама, стопалима и скротуму. Ар-
тралгије су транзиторног карактера и кратко трају (5). Бол у зглобовима је често 
удружен са боловима у мишићима доњих екстремитета, што све заједно огра-
ничава покретљивост болесника, на тај начин стварајући слику тешко болесног 
детета. Бол у трбуху је неретко изразитог интензитета и удружен је са мучнином 
и повраћањем. (6). Ретко су манифестне мелена и хематемеза. Реналне манифес-
тације су најчешће микрохематурија и протеинурија (7). Ретке су манифестације 
на ЦНС-у.

Peru и сар. су описали 254 деце са ХСП, код које су биле евидентне следеће 
клиничке промене: промене по кожи (100%), артритис (66%), гастроинтести-
налне манифестације (56%) и реналне (30%) манифестације (8). Променe по 
кожи по типу пурпуре на доњим екстремитетима и глутеалној регији су билe 
присутнe код 57-69% болесника (8). Ангиоедеми могу да претходе појави пур-
пуре на кожи. Симетрични артритис зглобова, стопала и колена је доминантна 
клиничка манифестација (8).

Болест може да почне нагло или постепено. Клиничке манифестације могу 
да следе једна за другом током 2-3 недеље. Телесна температура може бити по-
вишена, али је најчешће нормална. 

Прогноза Болести

Болест најчешће траје око 4 недељe. Истраживања у Великој Британији 
показују да 1,6-3% деце са ХСП развија нефритис (9). Око 20% оболеле деце 
развије бубрежну инсуфицијенцију 20 година након дијагнозе (9). Рецидиви 
болести ХСП су ретки, и јављају се код болесника са нефропатијом.

Инвагинација представља озбиљну акутну хируршку компликацију, а јавља 
се у 0,7-13,6% пацијената (10). Компликације болести на дигестивном тракту 
могу бити перфорација (обично илеална), асцитес и акутни панкреатитис (10). 
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12.3. ЕПИГЕНЕТСКИ ФАКТОРИ, ЋЕЛИЈСКИ СТРЕС И 
БОЛЕСТИ ДЕЧЈЕГ УЗРАСТА

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

генетски и еПигенетски Фактори

Генотип не одређује јединствени исход у развоју организма, већ одређује 
норму реакције - спектар реакција који чини скуп различитих фенотипова под 
утицајем фактора окружења. Норма реакције је мапа окружења у фенотипу 
који је карактеристичан за одређену генетску конституцију (1).

Генетске варијације су дизајниране у интеракцији са окружењем. Постојећи 
дијалог између генома и окружења је критичан, не само за развој врста и органи-
зама, већ и у патогенези комплексних болести које не прате Менделове законе.

Докази постојања епигенетске регулације су: фенотипске разлике међу мо-
нозиготним близанцима (мултипла склероза 70%, дијабетес 30%, астма 25%), 
узраст при појави болести, утицај пола, флуктуације болести (астма), родитељ 
од кога се наслеђује, спорадична појава болести (2).

Механизми епигенетске регулације у функционисању имунског система су: 1. по-
лиморфизам гена урођеног имунитета (CD14 – TLR2 i TLR4), 2. „хигијенска“ хипотеза, 
3. постсинтетска модификација DNA (метилација CpG) или протеина који су удруже-
ни са DNК (ацетилација, метилација, фосфорилација хистона, ковалентно везивање 
биотина, конверзија триптофана и нијацина у никотинамид аденин нуклеотид) под 
утицајем хране, 4. пуферовање експресије варијација од стране HSP90, 5. диференција-
ција Th ћелија (Th1-Th2). Интеракција генома и окружења је пластична и нелинеарна, 
а њено разумевање нас помера из сфере генетике у сферу епигенетике. (3)

ћелијски стрес

Најважнији сигнали опасности су: heat shock протеини (HSP), нуклеоти-
ди, реактивни метаболити кисеоника, продукти разградње екстрацелуларног 
матрикса, неуромедијатори, цитокини попут IFN. У нормалним условима HSP 
учествују у савијању, развијању, склапању и транспорту протеина у ћелији и 
служе као носачи пептида. 

У специјалним ситуацијама стреса, као што су хипертермија, недостатак 
глукозе, инфекција, туморогенеза, хипоксија, они се значајно експримују са 
интенцијом да се превазиђе поремећај (4).
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реактивност имУнског система и еПител

Имунски систем нормално не реагује на антигене који се унесу на уста, када се 
ствара активно стање изостајања одговора, које означавамо као орална толеранција. 

Толеранција на нутритивне антигене онемогућава инфламациони одговор 
и стварање проинфламационих цитокина, штитећи тако епител и везни ком-
плекс епителних ћелија од њиховог деловања (5).

За разлику од патогених бактерија, пробиотске бактерије штите везни ком-
плекс и цитоскелет, учвршћујући тако инегритет епитела, смањујући његову 
пропустљивост. 

Бифидус фактор из мајчиног млека, потстичући раст пробиотских бакте-
рија, поправља функције везног коплекса. 

Бројни фактори из колострума попут PRP (Proline rich peptides), круцијални 
су за рано успостављање дигестивне баријере, чије кашњење може бити коб-
но по живот новорођенчета. Crohnова и целијачна болест су типичне болести 
црева чија је последица оштећења епитела и „цурења“ истог.

У циљу формирања функционалног епитела и ендотела, од кључног зна-
чаја је постојање везног комплекса међу овим ћелијама (tight junction, или zonula 
occludens), који регулише пролаз ћелија и молекула кроз парацелуларни простор. 

Везни комплекс такође садржи адхерентне везе и дезмозоме који форми-
рају везни ланац који повезује суседне ћелије. У епителу је овај комплекс лоци-
ран апикално, док је у ендотелу његова локализација варијабилна. 

Добро контролисана пропустљивост цревног епитела, а и епитела уопште, 
ограничава продор различитих антигена у организам који би додатно оптере-
тили имунски систем. 

Познате су клиничке манифестације попут синдрома васкулитис-уртикарија 
и реактивних полиартритиса неколико дана после дијареје, када неконтролисан 
улазак антигена показује адјувантне ефекте на реакцију ендотела и синовије. 

Пропустљивост епитела је битан фактор у процесу активације имунског 
система, али и ендотела и синовија, а самим тим и фактор у развоју алергијских, 
инфламационих и других болести. 

Повећана пропустљивост епитела омогућава продор већих количина анти-
гена у организам, који морају бити препознати и процесуирани, уз стварање 
проинфламационих цитокина који даље повећавају пропустљивост епитела за-
тварајући зачарани круг хроничне активације имунског система и показујући 
адјувантни ефекат на функционисање имунског система (6).

Због тога таква деца показују полиморфне симптоме, од болова у трбуху 
до честог побољевања, симптома који су слични аутоимунским поремећајима, 
алергији и сл. 

Инхалациони алергени, фактори аерозагађења (дим цигарета, издувни га-
сови, гљивице) значајни су фактори оштећења епитела.
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Поремећаји везног комплекса међу епителним ћелијама могу да доведу до 
промене поларитета епителних ћелија из апико-базалног у предње-задњи, који 
је карактеристичан за мезенхимске ћелије. Епителне ћелије постају адхезивне 
за екстрацелуларни матрикс, а не за друге епителне ћелије, што лежи у основи 
епително-мезенхимске транзиције, после које епителне ћелије улазе у мезен-
хим, стичући миграторна и инвазивна својства - основ метастазе и фиброзе. 

Најпознатији бактеријски токсини делују на више начина: (1) цитоскелет 
(Clostridium difficile тоxин-и A i B Clostridium botulinum тоxини, Clostridium 
botulinum C3 toxin, Escherichia coli cytotoxic necrotizing factor-i 1 i 2 (CNF); (2) 
разарају везни коплекс (Bacteroides fragilis toxin (BFT), цинк зависни метало-
протеаза токсин, Serine protease autotransporter-и enterobacterиaceae-a, Vibrio 
cholerae hemagglutinin protease-a), (3) утичу на компетентност везног ком-
плекса, стимулишући сигналне ефекте (zonula occludens токсин, Clostridium 
perfringens ентеротоксин (CPE), Vibrio cholerae RTX (‘repeats-in-toxin’) токсин. 
Зато је код болеснка са проливом од највећег значаја начин исхране. 

Deoxynivalenol (DON), један од најчешћих микотоксина из житарица и це-
реалија, показује нежељене ефекте на нивоу гастроинтестиналног тракта инхи-
бишући синтезу протеина који су неопходни за констатно обнављање епитела. 
Излагање интестиналних епителних ћелија овом токсину у in vitro условима, 
у концентрацијама које су присутне у цреву, показали су значајно смањење 
синтезе протеина у зависности од концентрације токсина, посебно клаудина 
4, који је важна компонента оштећења баријерне функције интестиналног епи-
тела. Паралелно са смањеном синтезом протеина која је дозно зависна, пока-
зана је и повећана пропустљивост третираних монолејера епителних ћелија из 
културе праћене смањењем трансепителијалне електричне резистенције. 

Остали токсини епитела су адитиви храни, комерцијализовани напици са 
вештачким заслађивачима, буђава храна, алергени, састојци хране која се не 
толерише, органски растварачи, аерозагађење, позитивни јони (7).

Болести дечјег Узраста везане за 
еПигенетскУ дисрегУлацијУ

Поремећаји имунског система везани за епигенетска збивања имају за 
последицу следеће клиничке манифестације: синдром васкулитис-уртика-
рија, астму, алергије, полиартитис или артралгије, аутоимунске болести, бол 
у трбуху, иритабилни колон, главобољу, епилепсију, хиперкинетски синдром, 
синдром хроничног умора, афте, рецидивне инфекције уротракта, учестале 
инфекције, имунодефицијенцију, поствакциналне реакције, лимфаденопатију, 
хипертрофију крајника, катар Еустахијеве трубе, анемију, неутропенију, тром-
боцитопенију, урођене аномалије, миокардитис, екстрасистоле, СИРС.
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закљУчак

Интеракција са окружењем је од изузетног значаја за формирање фенотипа 
јединке. Ова интеракција, осим контакта са биолошким агенсима, подразумева 
и интеракцију са нутритивним елементима. Она одређује предиспозицију за 
развој болести и утиче на ток и исход болести. 
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13.1. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА  
ТУМОРА У ТРБУХУ

јелена рогановић
Клиника за дјечје болести, Клиничко-болнички центар Ријека, Хрватска
Медицински факултет, Универзитет у Ријеци

Абдоминалне масе у дјеце су узроковане прирођеним аномалијама, тумори-
ма, траумом/хематомом, инфекцијом/апсцесом или повећањем органа. Будући 
да могу бити знак малигности, тумори у трбуху код новорођенчета, млађег дје-
тета или адолесцента су за сваког педијатра разлог за опрез.

Приступ овом проблему подразумијева размишљање о могућој етиологији 
овисно о локализацији масе у односу на анатомске структуре абдомена (Табли-
ца 1) те распознавање могућих патолошких стања овисно о доби дјетета као и 
придруженим симптомима и знацима (Таблица 2). Доб дјетета је најзначајнији 
појединачни фактор који помаже у сужавању диференцијалне дијагнозе (1). 

Клиничка слика овиси о патологији абдоминалне масе. Важни анамнестич-
ки подаци су вријеме протекло од када је маса уочена, брзина раста масе и знаци 
гастроинтестиналне (опстипација) или генитоуринарне (олигурија) опструк-
ције. Опћи симптоми, као бљедоћа, повишена температура и губитак тјелес-
не тежине, нису специфични, али могу упућивати на малигну болест. У ново-
рођенчади и млађе дојенчади од помоћи су подаци о пренаталном ултразвуку 
(олигохидрамнион, полихидрамнион) и другим пренаталним интервенцијама. 
Није неуобичајено да дијете с абдоминалном масом родитељи доведу лијечни-
ку зато што су примијетили повећан трубух приликом купања или су запазили 
да је дјетету одјећа уска. Понекад лијечник први палпира творбу за вријеме ру-
тинског систематског прегледа дјетета. Физикални преглед може бити отежан у 
малог или несурадљивог дјетета. Након инспекције абдомена (асиметрија, дис-
тензија, протрузија), важна је почетна лагана палпација сва четири квадранта. 
Затим слиједи дубља палпација свих регија. Перкусија помаже у одређивању 
величине органа или творбе и у разликовању од околних структура. 

Опћенито, старија дјеца имају већи ризик за присуство малигне творбе у ус-
поредби с новорођенчади и млађом дјецом. Од малигних тумора, у дјеце до двије 
године чешћи су неуробластом и хепатобластом, а у старије дјеце нефробластом 
(Вилмсов тумор), хепатоцелуларни карцином, гонадални тумори и тумори гер-
минативних станица. Ваља имати на уму да Вилмсов тумор може бити удружен 
с другим прирођеним аномалијама или синдромима укључујући спорадичну 
аниридију, изолирану хемихипертрофију, крипторхизам, Beckwith-Wiedemann 
синдром, Denys-Drash синдром и WAGR комплекс (Вилмсов тумор, аниридија, 
генитоуринарне малформације, ментална ретардација). Такођер треба обратити 
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пажњу и на знакове преурањеног пубертета који могу бити посљедица хормо-
нално активних тумора јајника, тестиса, надбубрежне жлијезде и јетре (2). 

Након дијагностичке сумње на тумор абдомена, кључно је брзо упућивање 
дјетета у терцијарну здравствену установу ради постављања точне дијагнозе и 
оптималне терапије (3).

таблица 1. Трбушне масе у дјеце у односу на анатомске структуре

Подручје тијела Орган Дијагноза

Епигастриј Желудац Стеноза пилоруса, дупликација

Гуштерача Псеудоциста

Слабине Бубрег Хидронефроза, нефробластом, 
дисплазија

Надбубрежна жлијезда Неуробластом, ганглионеуром

Ретроперитонеум Неуробластом, ганглионеуром

Доњи абдомен Јајник Циста, тератом, малигни тумори, 
торзија

Бубрег Пелвични положај бубрега

Урахус
Оментум

Циста урахуса
Цисте

Здјелица Мокраћни мјехур, 
простата

Опструкција мјехура, рабдомиосар-
ком

Матерница, вагина Хидро(метро)колпос, рабдомиосар-
ком

Десни горњи квадрант Жучни водови Холециститис, циста холедокуса

Јетра Видјети узроке хепатомегалије

Танко цријево Интусусцепција, дупликација

Лијеви горњи квадрант Слезена Видјети узроке спленомегалије

Десни доњи квадрант Црвуљак, илеум Апендицитис, илеус, Кронова болест

Лимфни путеви Лимфом, лимфангиом

Лијеви доњи квадрант Дебело цријево Фекална импакција

Лимфни путеви Лимфом, лимфангиом
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таблица 2. Абдоминалне масе у односу на доб дјетета

Орган/сустав/регија Новорођенче Старије дијете

Бубрег 55%
35% хидронефроза
10% цистична болест
10% мезобластични нефром, 
нефробластоматоза 

55%
20% хидронефроза
5% цистична болест
30% нефробластом

Генитоуринарни / 
Здјелица

15%
Тератом, оваријалне цисте 

4%
Тератом, оваријалне 
цисте, рабдомиосарком

Ретропритонеум 10%
Крварење у надбубрежну жлијезу, 
неуробластом

23%
21% неуробластом 2% 
тератом

Гастроинтестинални 15%
Дупликације, цисте, меконијски 
илеус

12%
АпендицитисЛимфом 

Хепатобилијарни 5%
Хемангиоендотелиом, хамартом, 
циста холедокуса
Хепатобластом, неуробластом

6%
Хепатобластом, хепатоце-
луларни карцином
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13.2. НЕУРОБЛАСТОМ

драгана вујић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
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Неуробластом (НБ) је најчешћи екстракранијални солидни тумор дечијег 
доба. Одликује се широким спектром клиничких манифестација, од спонтане 
регресије до брзе прогресије и смртног исхода, што га и после готово 150 годи-
не од првог описа (Virchow) чини највећом енигмом дечије хематоонкологије. 
Потиче од ћелија неуралног гребена од којих се развијају срж надбубрежних 
жлезда и симпатички нервни систем (1,2).

Инциденција НБ је 1,3 на 100.000 деце, а по учесталости међу малигним боле-
стима код деце узраста до 15 година је на четвртом месту. Средњи узраст у време 
постављања дијагнозе је 22 месеца. Јавља се спорадично, а само 2-3% болесника 
има позитивну породичну анамнезу. Најчешће примарне локализације НБ су 
срж надбубрежних жлезда (35%) и параспиналне ганглије (30-35%) (1,2). 

Ћелије НБ синтетишу и луче катехоламине чији метаболити, ванилманде-
линска кисeлина и хомованилинска киселина могу да се детектују у урину, се-
руму или туморском ткиву. Неуробластом је секреторно активан код више од 
95% болесника (3).

Код 2/3 болесника примарна локализација тумора је у абдомену. Присут-
ни су: дистензија трбуха, палпабилна, болна туморска маса, хипертензија због 
компресије реналне артерије, дисфункција колона и мокраћне бешике. Дис-
пнеjа настаје због велике туморске масе у трбуху или увећане, туморским тки-
вом инфилтрисане јетре. Могу се јавити неуролошки дефицит или знаци ком-
пресије кичмене мождине, а такође и паранеопластични синдром „опсоклонус, 
миоклонус, атаксија“.

Златни стандард у постављању дијагнозе НБ је испитивање ткива примар-
ног тумора или метастаза хистопатолошким или имунохистохемијским мето-
дима. Код болесника са дисеминованом болешћу, када иницијално није могућа 
хируршка интервенција, према препорукама INDC (International Neuroblastoma 
Diagnostic Criteria) за постављање дијагнозе НБ довољно је присуство ћелија 
неуробластома у коштаној сржи, у виду розета, уз налаз повишених концен-
трација метаболита катехоламина у урину. Биопсију или екстирпацију тумо-
ра треба учинити кад год је то могуће, пошто је туморско ткиво неопходно за 
одређивање генетичких маркера (3, 4).

За процену стадијума болести и одређивање групе ризика, неопходно 
је извршити ултразвучни преглед региона примарне локализације тумора, 
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компјутеризовану томографију или магнетску резонанцију и сцинтиграфију 
мета-јод-бензил-гванидином. Аспирацију коштане сржи треба учинити са два 
до четири места, а биопсију са два места код свих болесника. Вредности и однос 
концентрација метаболита катехоламина у урину, кариотип из ћелија коштане 
сржи, биолошки параметри у туморском ткиву и биохемијски параметри у се-
руму (лактат-дехидрогеназа, неурон-специфична енолаза и феритин) важни су 
за процену стадијума болести и одређивање групе ризика (1, 2, 4).

Проучавање биологије НБ почело је пре више од 25 година открићем тзв. 
„double minut“ хромозома, хомогено обојених региона и делеције кратког крака 
хромозома 1, као специфичних генетичких маркера за НБ. Данас је познат ве-
лики број генетичких промена које се повезују са неуробластом, а то су: губи-
так алела на местима где се највероватније налазе туморски супресорни гени, 
дупликација алела на хромозомима на којима су гени одговорни за контролу 
раста, амплификација N-myc гена и плоидија (5).

Класификација НБ коју су креирали Shimada и коаутори (1984. године) 
заснована је на хистоморфолошким карактеристикама тумора. Према овој 
класификацији, разликују се два облика: НБ са повољном и НБ са неповољ-
ном прогнозом. Међународна патохистолошка класификација неуробластома 
(International Neuroblastoma Pathology Classification System) представља моди-
фикацију Shimadine класификације (1, 2).

Међународни систем за класификацију стадијума (International Neuroblastoma 
Staging System – INSS) који је дефинисан клиничким, хируршким и патохисто-
лошким карактеристикама тумора усвојен је 1986. године. Прихваћено је да су 
раширеност болести, утврђена радиолошким и сцинтиграфским испитивањима, 
хируршка процена операбилности тумора и захваћеност лимфних чворова и ко-
штане сржи довољни као прогностички параметри као и за поређење резултата 
лечења (6, 7). 

Најзначајнији прогностички параметри су: стадијум болести, узраст у вре-
ме постављања дијагнозе и место примарне локализације тумора. Присуство 
N-myc амплификације, која се налази код око 20% деце оболеле од НБ, је по-
везан са брзом прогресијом болести. Лош исход имају деца код којих постоји 
вишак генског материјала на хромозому 17q, губитак хетерозиготности у 1p36 
и 11q14-22 (1, 2, 7).

Код 90% одојчади са тумором у првом клиничком стадијуму постиже се 
излечење после комплетне ресекције или парцијалне ресекције тумора и благе 
комбиноване хемиотерапије. Код деце свих узраста, код које је болест у IV кли-
ничком стадијуму и код деце са НБ који има неповољне биолошке параметре, 
применом интензивне хемиотерапије излечење се постиже код 25-30%. Због 
тога је благовремено постављање дијагнозе, правилна процена стадијума боле-
сти и групе ризика, као и примена одговарајуће терапије од кључног значаја у 
погледу могућности излечења болести (7, 8).



236

Драгана Вујић

литератУра

Papaioannou G, Kieran McH. Neuroblastoma in childhood: review and 1. 
radiological findings. Cancer Imaging 2005; 5:116-27.
Weinstein LJ, Katzenstein MH, Cohn LS. Advances in the diagnosis and treatament 2. 
of neuroblastoma. Oncologist 2003; 8:278-92.
Metha K, Haller OJ, Legasto CA. Imaging neuroblastoma in children. Crit Rev 3. 
Comput Tomogr 2003; 44:47-61.
Liu W, Zheng J, Li Q. Application of imaging modalities for evaluating 4. 
neuroblastoma. J Pediatr Endocrinol Metab 2013; 26:1015-20.
Sridhar S, Al-Moallem B, Kamal H, Terrile M, Stallings RL. New insights into the 5. 
genetics of neuroblastoma. Mol Diagn Ther 2013; 17:63-9.
Monclair T. The new international neuroblastoma risk group staging system 6. 
– implications for surgeons. In: International Society of Paediatric Oncology 
Education Book 2006. http://www.siop.nl. Preuzeto 05.02.2007.
Bernardi B, Cohn LS. Risk–based treatment for children with neuroblastoma. In 7. 
International Society of Paediatric Oncology Education Book 2005. http://www.
siop.nl. Preuzeto 05.02.2007.
Yalçin B, Kremer LC, Caron HN, van Dalen EC. High-dose chemotherapy 8. 
and autologous haematopoietic stem cell rescue for children with high-risk 
neuroblastoma. Cochrane Database Syst Rev 2013; 8:CD006301.



13. Хематолоонкологија

237

13.3. ВИЛМСОВ ТУМОР

дeјан Шкорић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Последњих неколико деценија је постигнут велики напредак у лечењу деце 
са малигним болестима, тако да се у данашње време излечи око две трећине 
оболеле деце. Нефробластом или Вилмсов (Wilms) тумор припада групи малиг-
них болести дечјег узраста са добром прогнозом, тј. у I и II стадијуму излечење 
је преко 90% (1).

Вилмсов тумор је ембрионални тумор који настаје из примитивних ембри-
оналних ћелија бубрега. Састоји се од стромалних, бластемских и епителних 
ћелија у различитим комбинацијама, на основу којих се одређује патохисто-
лошки (ПХ) тип Вилмсовог тумора. Назив је добио по немачком лекару који 
је први описао болест 1899. године. Сматра се да Вилмсов тумор настаје мута-
цијом тумор-супресорских гена на кратком краку хромозома 11 који су одго-
ворни за нормалан развој урогениталног система (2).

Вилмсов тумор је најчешћи малигни тумор бубрега дечијег узраста и нај-
чешћи малигнитет са примарном локализацијом у абдомену. У већине оболеле 
деце, локализован је у једном бубрегу, а у око 5% деце се јавља обострано и то или 
истовремено (тзв. синхрони тумори), или прво у једном, а потом у другом бубре-
гу (тзв. метахрони тумори). Подједнако оболевају деца оба пола и то најчешће 
до 5. године живота. Изузетно је редак после 11. године живота. Често постоји 
удруженост Вилмсовог тумора и различитих урођених аномалија (аниридија, 
хемихипертрофија, аномалије урогениталног система) и синдрома (3). 

Болест се најчешће манифестује безболним увећањем трбуха које примете 
родитељи или лекар приликом рутинског прегледа абдомена. Од осталих симп-
тома и знакова могу се јавити болови у трбуху, хипертензија, хематурија, по-
вишена телесна температура, губитак апетита, мучнина и повраћање. У малог 
броја деце, због крварења у туморско ткиво, могу се јавити знаци анемије. Нај-
чешће локализације метастаза су плућа, затим јетра, кости и мозак. Метастазе 
у плућима ретко дају симптоме. Пажљивом палпацијом (снажнији притисак 
може довести до руптуре тумора) налази се абдоминална маса која је често 
веома великих димензија. Ултразвучним прегледом и другим радиолошким 
дијагностичким поступцима се са високим степеном поузданости може поста-
вити дијагноза болести (4).

У односу на проширеност и ПХ налаз, Вилмсов тумор се класификује у 
пет стадијума: I стадијум - тумор ограничен на бубрег, са очуваном капсу-
лом бубрега, без захваћености крвних судова, потпуно уклањање тумора; 
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II стадијум - тумор изван бубрега или пенетрација кроз бубрежну капсулу, 
инфилтрација периреналног масног ткива, бубрежног синуса, околних органа, 
потпуно уклањање тумора; III стадијум - некомплетно одстрањивање тумора, 
захваћеност абдоминалних лимфних чворова, руптура тумора, пенетрација 
или имплантација перитонеума, туморски тромби на ресекционим рубовима, 
биопсија тумора пре дефинитивне хирургије; IV стадијум - хематогене мета-
стазе (плућа, јетра, кости, мозак) или захваћеност лимфних чворова ван трбу-
ха; и V стадијум - присуство туморa у оба бубрега (4).

На основу присуства анаплазије у ПХ налазу и њене дистрибуције (фо-
кална/дифузна), Вилмсов тумор се дели на оне са ниским, средњим и високим 
ризиком. Прецизно одређивање стадијума тумора је предуслов за адекватну 
терапију која ће бити довољно интензивна за узнапредовалу болест, а у раним 
стадијумима поштедети дете непотребне токсичности цитостатске терапије. 
Зато је неопходно да се прецизно одреди стадијум болести, као и ПХ налаз 
(раздвајање фокалне од дифузне анаплазије). У одређивању стадијума болести 
и лечењу деце веома је важна улога дечјег хирурга, који има тежак задатак да 
овај веома трошан тумор извади у целини (5).

За разлику од већине центара у Сједињеним Америчким Државама, у 
којима се одмах приступа оперативном лечењу Вилмсовог тумора, у већини 
европских центара, укључујући и Србију, лечење се спроводи према протоко-
лу европског удружења педијатријске онкологије (Société international oncologie 
pediatrique - SIOP). По овом протоколу предвиђена је иницијална преоператив-
на хемиотерапија (без претходне биопсије) за сву децу код које се на основу 
ултразвучног и/или ЦТ налаза сумња на Вилмсов тумор. Циљ преоперативне 
хемиотерапије је смањење туморске масе и формирање тзв. псеудокапсуле, а по-
том следи хируршко лечење (нефректомија) (5). Постоперативна хемиотерапија 
и евентуално радиотерапија се примењују у зависности од стадијума болести и 
ПХ налаза. За Вилмсов тумор кључно је избећи непотребно агресиван приступ, 
тако да је употреба зрачне терапије индикована само за узнапредовалу болест 
и патохистолошку слику дифузне анаплазије. Радиотерапија у овом случају 
неизоставно захвата кости карлице и зглоба кука, узрокујући застој раста и 
појаву озбиљног инвалидитета. Најтежа касна компликација радиотерапије је 
секундарни малигнитет у пољу зрачења.

Укупно преживљавање деце оболеле од Вилмсовог тумора је око 85% - у 
прва два стадијума преко 90%, а у IV стадијуму око 70%.

У Универзитетској дечјој клиници у Београду у протеклих 8 година, у перио-
ду од јануара 2006. године до децембра 2013. године, лечено је 24 деце оболеле од 
Вилмсовог тумора. Осмогодишњом анализом је обухваћено 23 деце оболеле од 
Вилмсовог тумора, од којих је 47,8% било женског, а 52,2% мушког пола. Просечан 
узраст у време откривања болести је био 3,4 године (мин. 1 месец; макс. 9 година).  
Најчешћи налази на презентацији били су бол у трбуху (39,1 %) и асимпто-
матска туморска маса (34,8 %), а затим бол у трбуху удружен са повишеном 
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телесном температуром (17,4 %) и хематурија, повраћање и пролив (8,7 %). 
Од укупног броја оболеле деце од Вилмсовог тумора у поменутом периоду, 
иницијални ултразвучни преглед абдомена извршен у другој установи пре до-
ласка у Универзитетску дечју клинику је имало 60,9 % деце. Код 47,8% деце 
тумор је био локализован на десном бубрегу, код 39,1% на левом бубрегу, а 
13% деце је имало билатералну болест. У првом, другом и трећем клиничком 
стадијуму болести је било по 26,1% деце, док је 8,7% деце било у четвртом, а 
13% у петом стадијуму. Када је у питању прогностичка категорија Вилмсовог 
тумора, највећи број деце (78,3%) је било у групи средњег ризика. Од укупног 
процента деце која су имала метастазе (26,1%), 50% деце је имало метастазе 
у плућима, 33% у абдоминалним лимфним чворовима, а 17% и у плућима и 
у јетри. Од укупног броја деце оболеле од Вилмсовог тумора, а која су имала 
измерене вредности ензима неурон-специфичне енолазе (NSE) и лактат дехи-
дрогеназе (LDH) у крви у време откривања болести, сва деца су имала пови-
шен ниво NSE, а 78,9% повишен ниво LDH. Просечно време које је протекло 
од тренутка откривања болести до оперативног захвата износило је 5 недеља. 
Од укупног броја испитиване деце у осмогодишњем периоду, 30,4% деце је у 
складу са протоколом примило зрачну терапију.

Двоје деце je као компликацију развилo хроничну бубрежну болест, од 
којих је једно имало потребу за хемодијализом. Комплетна клиничка ремисија 
је постигнута је код 22/23 деце. Код једног пацијента се јавио локални рецидив. 
После примењене додатне хемиотерапије, и код овог пацијента је постигнута 
комплетна клиничка ремисија.
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13.4. РАБДОМИОСАРКОМИ

гордана Костић
Клиника за дечје интерне болести Клиничког центра у Нишу
Медицински факултет, Универзитет у Нишу

Рабдомиосаркоми су најчешћи тумори меког ткива. Настају од мезенхи мних 
прогенитора мишићног ткива.

еПидемиологија

Ови тумори чине око 5% свих малигних болести код деце. Најчешћи су 
код деце млађе од 5 година. Однос полова je 1:1,4 у корист мушке деце. Инци-
денција показује два врха: између друге и пете године старости и други током 
адолесценције. Овај тумор може бити локализован на различитим местима, 
али се најчешће налази на глави и врату (35-40%), урогениталним органима 
(22%), екстремитетима (18%). Ретроперитонелне и друге локализације су ређе 
заступљене, а у корелацији су са узрастом детета и типом тумора. 

Патогенеза и класиФикација

Рабдомиосаркоми настају од прогениторних мезенхимних ћелија. 
Одређивање специфичних хитолошких типова је важно за терапију и прогно-
зу. Најзначанији хистолошки типови су:

Ембрионални рабдомиосарком•	  – Ћелије су сличне ембрионалним ћелија-
ма. То је најчешћи тип код млађе деце и заступљен је са 60%. Предилек-
циона места за овај тип тумора су на глави и врату, као и на генитоури-
нарном тракту. 
Ботриоидни тип•	  је варијанта ембрионалног рабдомиосаркома грозда-
стог изгледа, а локализован је у вагини и мокраћној бешици. 
Плеоморфни рабдомиосарком•	  је ентитет типичан за одрасле пацијенте, а 
захвата мишиће на екстремитетима. 
Алвеоларни рабдомиосарком•	  – Ћелије овог облика су сличне ембрионал-
ним ћелијама плућа. Заступљен је са 15%. Јавља се код старије деце и адо-
лесцената, а локализован је на трупу и ектремитетима. Биолошка слика 
је агресивнија, а прогноза је неповољна.
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Дефинитивна хистолошка дијагноза поставља се имунохистохемијским 
методама, применом антитела за скелетне мишиће (дезмин, актин, мио-Д), као 
и електронском микроскопијом (1).

генетика

Клиничка испитивања показују удруженост рабдомиосаркома и наследних 
синдрома. Са овим туморима се повезују следећи синдроми: Li-Fraumeni, Beckwith-
Wiedemann, Costello, Noonan и нeурофиброматоза. Генске аберације код рабдоми-
осаркома укључују мутације тумор-супресор гена TP53, транслокације хромозома 
2 и 13 или 1 и 13, и абнормалности хромозома 11p15, на коме се налази ген за ло-
кални фактор раста - IGF2. Веома је изражена експресија гена за овај фактор раста. 
То је резултат губитка хетерозиготности, губитка мајчинског алела и дупликације 
очевог алела. Овај малигнитет код деце условљен је генетским и епигенетским 
алтерацијама. Пренатална експозиција мајке токсичним материјама, старост мајке, 
изложеност радиоактивним материјама су могући епигенетски фактори.

клиничка слика

Симптоматологија зависи од локализације тумора који компресијом може 
компромитовати функцију органа. Tуморска маса може бити болна и безбол-
на. У табели 1 су приказани најчешћи симтоми рабдомиосаркома. 

Tабелa 1. Клинички симптоми рабдомиосаркома

Локализација Симптоми

Глава и врат Асимптоматска маса, подсећа на увећани лимфни нодус

Орбита Проптоза, окуларна парализа, увећање ока

Назофарикс Назални говор, епистакса, ринореја, бол, дисфагија, парализа нерва.

Средње ухо Хронични отитис, полипоидна маса, хеморагија

Ларинкс Промуклост и иритирајући кашаљ

Труп Најчешће асимптоматски

Билијарни тракт Хепатомегалија и жутица

Ретроперитонеум Бол, асцитес, опструкција гастроинтестиналног и уринарног тракта

Мокраћна бешика Хематурија, ретенција урина, затвор, абдоминалана маса.

Женске гениталије Полипоидна вагинална формација, нодус на вулви

Мушке гениталије Болна скротална маса

Екстремитети Болна туморска маса са лимфним нодусима
McDowell HP: Update on childhood rhabdomyosarcoma. Arch Dis Child 2003; 88:354–357.
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Абдоминална локализација укључује туморе у ретроперитонеуму, абдоми-
налном зиду, билијарном тракту. Генитоуринарне туморске лезије захватају 
мокраћну бешику, простату, перинеум, вагину, цервикс, утерус и паратестику-
ларно меко ткиво. Паратестикуларни тумори су чести код старије деце и адо-
лесцената (2).

дијагноза

Рана дијагноза рабдомиосаркома је у корелацији са успешним лечењем и 
прогнозом болести. На основу анамнестичких података и клиничког прегледа 
постављамо сумњу на ову болест. Радиолошке методе, магнетска резонанција и 
компјутеризована томографија показују локализацију и раширеност примар-
ног тумора. Скен костију и рендген плућа могу открити удаљене метастазе. 
Биопсија или комплетна ресекција са патохистолошким налазом омогућава де-
финитивну дијагнозу. Веома је важно дијагностику допунити цитогенетским 
налазима. 

Стадијуми
Клиничке групе (I-III локализована болест). •	

Група I – Тумор комплетно операбилан -
Група II - Микроскопски резидуални тумор са или без лимфних нодуса. -
Група III – Велики резидуални тумор -
Група IV - Удаљене метастазе -

Тумор, нодуси, метастазе (TNM) систем•	
Тумор – На примарном месту (T1) ван примарног места (T2) -
Лимфни нодуси – нема нодуса (N0), регионалне жлезде (N1), непозна- -
то (NX)
Метастазе - Нема (M0), присутне у време дијагнозе (M1) -

РМС стадијуми према локализацији•	
Стадијум 1 – Орбита, глава, врат (не параменингеално) генитоуринар- -
ни тракт (не бешика)
Стадијум 2 – друге локализације N0 или NX -
Стадијум 3 - друге локализације, N1 тумор мањи од 5 cm или N0 или  -
NX тумор већи од 5 cm
Стадијум 4 – Било која локализација са метастазама. -

Пацијенти ниског ризика са ембрионалном хистологијом •	
Стадијум 1-3 у групи I-II (или III локализација у орбити) -
Стадијум 1 у групи III -

Интермедијарни ризик са ембрионалном хистологијом•	
Стадијум 2-3 у клиничкој групи III (без локализације у орбити) -
Стадијум 4 у клиничкој групи IV пацијенти узраста од 1 - 14 година (3) -
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лечење

Пацијенти са комплетно ресектабилним тумором имају добру прогнозу, 
али многи рабдомиосаркоми не могу се комплетно оперисати. Иницијално 
је неопходно учинити биопсију тумора. Лечење зависи од стадијума болести. 
Многи пацијенти примају преоперативну хемиотерапију која редукује величи-
ну тумора, а затим олакшава операцију. У зависности од стадијума, примењује 
се хемиотерапија и радиотерапија. 

Прогноза

Прогностички фактори су стадијум, хистолошки налаз и локализација ту-
мора. Деца са ресектабилним тумором имају преживљавање 80–90%. Пре жи-
вљавање код нересектабилних тумора са повољном локализацијом износи 70%. 
Пацијенти са дисеминованом болешћу имаjу неповољну прогнозу. Старија 
деца, у односу на млађу, такође имају мање повољну прогнозу. Код излечених 
пацијената је неопходно пратити удаљене последице примењене терапије (4).
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13.5. ТУМОРИ ГЕРМИНАТИВНИХ ЋЕЛИЈА
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Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

Тумори герминативних ћелија су ретки и представљају комплексну и хе-
терогену групу тумора који могу да садрже патохистолошке компоненте и бе-
нигних и малигних тумора.

еПидемиологија и Патогенеза

Ови тумори чине око 7% свих малигнитетa у деце и младих млађих од 20 
година. Може се говорити о два врха инциденције. Први врх је у узрасту до 
друге године и последица је високе инциденције сакрококцигеалних тумора. 
Након тога инциденција се смањује до другог врха, који је у периоду између 8 и 
12 година за девојчице, односно 11 и 14 година за дечаке. Овај други врх је по-
следица повећане инциденције тумора оваријума, односно тестиса.

Упркос њиховој хетерогености, претпоставља се да сви потичу од примор-
дијалне герминативне ћелије и од целомског епитела. Током нормалне мигра-
ције, од герминативног епитела настају гонаде, а ако ћелије током миграције за-
остану и малигно алтеришу, тумори се екстрагонадно могу јавити дуж средње 
линије тела укључујући супраселарну регију, пинеалну регију, врат, медијасти-
нум, ретроперитонеални простор и сакрококцигеалну регију (1).

класиФикација

Ови тумори могу бити бенигни или малигни, мада некада исти тумор може 
да садржи патохистолошке компоненте и бенигних и малигних тумора.

Према хистопатолошкој слици деле се на следеће врсте тумора:
Герминоми1. 
дисгермином јајника -
семином тестиса -

Тератоми2. 
зрели -
незрели -
малигни (тератом + један или више малигих елемената) -
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Ембрионални карциноми3. 
Ендодермални синусни тумор4. 
Хориокарцином5. 

клиничка слика

Клиничка слика тумора герминативних ћелија превасходно зависи од ло-
кализације. Најчешће је у питању палпабилна маса или компресивни ефекат 
туморске масе. Интракранијални тумори се често манифестују дефицитом 
хормона предњег и задњег режња хипофизе. У табели 1 приказане су учеста-
лост и симптоматологија према локализацији тумора (2).

табела 1. Карактеристике тумора герминативних ћелија према локализацији

Место Узраст Хистологија Симптоми Учесталост

Екстрагонадно

Сакрококцигеал-
на регија

Одојчад и мала 
деца

50-60% зрели
 5-15% незрели
10-30% малигни

Палпабилна 
маса, болови у 
леђима, уринар-
не инфекције, 
слабост и губи-
так сензибили-
тета на доњим 
есктремитетима

35%

Медијастинум Адолесцентии 
старија деца

60% зрели
40% малигни

Кашаљ, визинг 4%

Интракрани-
јално

Адолесценти и
старија деца

50-60% герми-
номи

Испади у видном 
пољу, дијабетес 
инсипидус, хи-
попитуитаризам

5%

Остало
(глава и врат, ре-
троперитонеум, 
трбушни зид )

Одојчад
Мала деца

50-60% зрели
20-30% незрели
10-20% малигни

У зависности од 
локализације

10%

Гонаде

Оваријум Рана 
адолесценција

60-65% зрели
 5-10% незрели
15-30% малигни

Бол у трбуху, 
крварење

25%

Тестис Одојчад, адолес-
центи

15-20% зрели
80-85% малигни

Палпабилна 
маса

15%
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дијагноза и одређивање стадијУма тУмора

Дијагностички поступак се започиње клиничким прегледом, након чега 
следи преглед примарне локализације помоћу КТ или МР ради евалуације ра-
ширености болести. Рендгенографија грудног коша је потребна ради утврђи-
вања присуства метастаза, а сцинтиграфија скелета ради евалуације удаљених 
метастаза.

Од користи је и одређивање туморских маркера, које луче поједини тумори 
у зависности од њихове хистолошке диференцијације. Од туморских маркера 
се користе:

алфа-фетопротеин •	 (AFP), koји је повишен код ембрионалних карцинома 
и ендодермалних синусних тумора (енг. yolk sac),
бета-хумани хорионски гонадотропин (•	 beta-HCG), који је повишен код 
хориокарцинома, ембрионалног карцинома и герминома,
лактатна дехидрогеназа (•	 LDH), која је у корелацији са туморском масом 
у пацијената са дисгерминомом.

Према препорукама Групе за туморе у деце (Children’s Cancer Group) и Групе 
за педијатријску онкологију (Pediatric Oncology Group), стадијуми екстрагонадних 
тумора порекла герминативних ћелија одређују се као што је наведено у табели 2.

табела 2. Одређивање стадијума болести

Стадијум Опис

I Комплетно ресециран тумор са негативним маргинама уз кокцигектомију за 
сакрококцигеалну локализацију

II Микроскопски остаци тумора

III Велика резидуална маса или само биoпсија уз захваћеност лимфних чворова

IV Удаљене метастазе

тераПија и Прогноза

Индиковано је комплетно хируршко одстрањење тумора, а уколико је то 
немогуће, препоручује се преоперативна хемиотерапија, а затим, када се тумор 
смањи, хируршка интервенција, како би се избегле мутилантне операције.

За тератоме, и зреле и незреле, као и за туморе који се могу комплетно од-
странити, хирургија је једина терапија. 

Хемиотерапија је резервисана за туморе који се не могу комплетно хи-
руршки одстранити, а у тим случајевима се примењују протоколи базирани на 
цисплатину. 
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Пре делотворне хемиотерапије, деца са екстракранијалним малигним ту-
морима герминативних ћелија ималa су трогодишње стопе преживљавања од 
15% до 20%. Хемиотерапија базирана на цисплатинy је значајно побољшала ис-
ход за децу са екстракранијалним туморима, тако да је садашња стопа прежи-
вљавања преко 80% (3).
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14.1. МОГУЋНОСТИ ПОБОЉШАЊА КВАЛИТЕТА 
ЛЕЧЕЊА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ С ТИПОМ 1 
ДИЈАБЕТЕСА МЕЛИТУСА

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

Основни циљеви лечења типа 1 дијабетеса мелитуса (Т1ДМ) у детињству и 
адолесценцији обухватају: трајно одсуство симптома болести, превенцију дија-
бе тесне кетоацидозe (ДКА) и хипогликемија, нормалан раст и полно сазревање 
уз спречавање гојазности, нормалан емоционални развој, задовољавајући квали-
тет живота усклађен с ограничењима која условљавају природа и начин лечења, 
превенцију или рано откривање хроничних компликација и удружених болести 
(тироидне болести, целијакија и психогени поремећаји исхране).

У тексту је разматран утицај неких од главних чинилаца квалитета мета-
боличке контроле који обухватају: 1. едукацију деце и родитеља, 2. режим ин-
сулинске терапије, врста и типова инсулина, 3. надзор гликемијске контроле и 
4. доступност „терапијског тима“. Истакнуте су предности савремених аналога 
инсулина као и савремених режима и технолошких достигнућа у начину при-
мене инсулина.

Поред интернационалних искустава, изнета су и искуства о квалитету ле-
чења у нашој земљи, а на основу искустава Института за здравствену заштиту 
мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ као једног од већих центара за лечење 
деце са Т1ДМ.

значај доБре гликемијске контроле

Лоша метаболичка контрола је доказан чинилац ризика акутних и хронич-
них компликација Т1ДМ (1). Касне компликације развија више од 50% особа с 
Т1ДМ с почетком у детињству после просечног трајања болести од 12 година. 
Интензивна инсулинска терапија (више инјекција у току дана или континуира-
на супкутана инфузија инсулина) у поређењу са конвенционалном терапијом 
смањује ризик од настанка и прогресије компликација дијабетеса (1). Подаци 
из бројних опсервационих студија, као и сопствена искуства показују да зна-
чајан број педијатријских болесника не успева да постигне жељене циљеве ме-
таболичке (гликемијске) контроле (2).
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eдУкацијa деце, родитеља и Породице

Едукација је камен темељац успешног лечења ДМ, односно постизања оп-
тималне метаболичке контроле (3). Адекватна примена терапијских мера у 
свакодневним кућним условима захтева трајну и интензивну едукацију и кон-
тинуирану потпору од стране свих чланова терапијског тима (4), усклађену с 
узрастом, психолошком и емоционалном зрелошћу, способношћу разумевања 
и прихватања препорука, како деце тако и њихових родитеља. Један од пре-
дуслова успешне едукације, поред мотивације деце и родитеља, јесте и пози-
тивна мотивација едукатора. Неуспех едукације најчешће резултује недовољ-
ним знањима и лошом метаболичком контролом.

Упркос наведеним ставовима, питање реалне користи едукације у лечењу 
дијабетеса још увек рађа контроверзне одговоре. Наиме, резултати више пси-
холошко-едукационих интервентних студија указују да едукација има мали 
или осредњи користан ефекат на гликемијску контролу, а нешто већи ефекат у 
погледу исхода психолошког развоја оболеле деце (4). У сваком случају, резул-
тати код деце су бољи него код одраслих, посебно када је едукација интегриса-
на у свакодневно лечење дијабетеса (4). Основни принципи успешне едукације 
обухватају приступ усредсређен на болесника уз обавезно учешће родитеља, 
самосталну примену усвојених принципа и разрешавање проблема, постизање 
задатих циљева гликемијске контроле уз унапређење свести о сопственим спо-
собностима (4).

тимски ПристУП У лечењУ дијаБетеса

Обавезни чланови тима су педијатар-ендокринолог (или педијатар еду-
кован у области дијабетеса), медицинска сестра едукатор специјализована за 
дијабетес, дијететичар (нутрициониста), социјални радник и психолог (по пот-
реби и психијатар). Општи циљеви тима стручњака су свеобухватна здравстве-
на заштита, почетна и трајна едукација и психосоцијална подршка породици 
оболелог детета (4).

Специфични задаци тима обухватају одржавање добре или побољшање 
метаболичке контроле, мањи број хоспитализација услед акутних комплика-
ција и постизање бољих изгледе у погледу исхода дијабетеса са превенцијом, 
односно мањом учесталошћу касних компликација и бољим квалитетом жи-
вота (4).
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Утицаj режима инсУлинске тераПије

Терапија инсулином резултује успехом само ако је део свеобухватног 
приступа у лечењу ДМ који обухвата мере у исхрани, физичку активност, еду-
кацију, поступак у току интеркурентних болести и психосоцијалну подршку.

Општи резултати DCCT студије, посебно у групи адолесцената, несумњи-
во су доказали да је примена инсулина у више инјекција током дана повезана са 
бољом гликемијском контролом, што је потврђено у бројним каснијим истра-
живањима (1). Међутим, резултати појединачних студија показују да само по-
већавање броја инјекција не доводи обавезно до побољшања гликемијске кон-
троле. Позната Хвидоре студија (1995–1998. год.) показала је незадовољавајућу 
метаболичку контролу код бројних адолесцената без обзира на примењени 
инсулински режим (HbA1c <7,6% само код 17,5%), погоршање метаболичке 
контроле (HbA1c у 1995. год. - 8,7%, а у 1998. год. - 8,9%) при чему је погор-
шање наступило чак и у групи деце која је са две прешла на четири или више 
инјекција у току дана (2). Истовремено пораст броја инјекција био је праћен 
повећањем доза инсулина и нежељеним порастом индекса телесне масе – пре-
тежно код девојака.

У свету стално расте примена инсулина путем спољашње инсулинске пум-
пе која је, уз адекватну едукацију и потпору, прихватљива и за малу децу и одој-
чад (5). Интензивна инсулинска терапија се комбинује са сензорима за глукозу 
који омогућују праћење гликемије у реалном времену (6). Примена оба метода 
повезана је са значајним побољшањем HbA1c у поређењу са конвенционалним 
начинима примене инсулина, односно надзора глукозе у крви.

врсте и тиПови инсУлина

У нашој земљи лечење деце са Т1ДМ се почиње хуманим инсулинима. Ко-
рист од брзоделујућих аналога инсулина огледа се, пре свега, смањеном учеста-
лошћу хипогликемија док данас још нема доказа у погледу побољшања HbA1c. 
Базални (дугоделујући) аналози показују знатно предвидљивије деловање са 
мање варијација у активности током дана у поређењу с изофан инсулином. 
При томе, детемир има најмању варијабилност код једне особе. Ефекти ба-
залних аналога у погледу побољшање HbA1c су контроверзни, али је доказана 
ефикасност у смањивању стопе хипогликемија. Активност гларгина траје до 24 
часа, док активност детемира, у зависности од примењене дозе, траје између 
6 и 23 часа (7, 8). Потребне су нове рандомизоване контролисане студије које 
треба да установе сигурност и ефикасност нових аналога и нових начина при-
мене инсулина у педијатријској популацији.
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трајни надзор гликемијске контроле

Надзор гликемијске контроле обухвата свакодневно мерење глукозе у капи-
ларној крви код куће и периодичну дугорочнију процену просечних гликемија 
путем мерење HbA1c. Основни циљеви мерења гликемија су увид у тачност и 
прецизност постигнуте гликемијске контроле са циљем њеног побољшања и по-
стављања реалнијих терапијских циљева (9). Посредни циљеви су превенција 
акутних (хипогликемије и ДКА) и хроничних микроваскуларних и макроваску-
ларних компликација (10). Код деце је посебно важан значај у погледу умањивања 
негативних ефеката хипогликемија и хипергликемија на когнитивни развој.

Високи нивои HbA1c имају предиктивни значај за настанак дугорочних 
микроваскуларних и макроваскуларних компликација (9). Премда је у DCCT 
студији просечно нижи HbA1c у групи болесника на интензивној терапији оз-
начен као показатељ нижег ризика микроваскуларних компликација, иста гру-
па болесника је имала знатно чешће хипогликемије од болесника на конвен-
ционалном инсулинском режиму. Осим тога, код особа са нижим HbA1c није 
умањен ризик ретинопатије.

Хемоглобин А1с има ограничен значај као показатељ просечне концентрације 
глукозе у крви. Дати ниво HbA1c од 7,0% одговара просечној гликемији (мерења 
обављена 7 пута у току дана) од 10,7 ммол/л у групи конвенционално лечених, а 
просечној гликемији од 9,0 ммол/л код интензивно лечених болесника (9).

У савременим препорукама за лечење дијабетеса код деце изложено је више 
различитих циљних нивоа HbA1c. Тежи се постизању што је могућег нижег ни-
воа HbA1c без пораста ризика од хипогликемија. Као оптималан степен метабо-
личке контроле ИСПАД (International Society for Paediatric Diabetes) препоручује 
трајно одржавање HbA1c испод 7,5% (58 mmol/mol) у свим узрасним групама.

анализа чинилаца метаБоличке контроле код деце 
и адолесцената с тиПом 1 дијаБетеса мелитУса 

лечених У инститУтУ за здравственУ заштитУ 
мајке и детета срБије „др вУкан чУПић“

Главни циљ истраживања је процена квалитета лечења, посебно квалитета 
метаболичке контроле, деце и адолесцената с Т1ДМ на основу анализе: облика 
и обухвата едукације, доступности чланова „терапијског тима“, режима инсу-
линске терапије, могућности надзора гликемијске контроле. Резултати из 2013. 
године су поређени с резултатима сличног истраживања из 2009. године.

Анализа режима инсулинске терапије из 2013 године показује да је знатно 
већи број испитаника (92%) на режиму интензивније инсулинске терапије са 
4-5 инјекција инсулина у односу на 2009. годину (70%), а да знатно већи број 
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испитаника добија аналоге инсулина у односу на хумане инсулине (80% пре-
ма 44%), док је број испитаника на инсулинској пумпи приближно једнак (3% 
према 4%). Квалитет метаболичке контроле је значајно поправљен- просечан 
HbA1c из 2009. године је 8,5 ± 1,6%, а 2013. године 7,8 ± 1,0 при чему је побољ-
шање регистровано у свим узрасним групама. Учесталост тешких хипоглике-
мија (број епизода/100 болесника/годину) је нешто већа 2013. (9%) у односу на 
2009. годину (7,6%).

Главни претпостављени чиниоци побољшања метаболичке контроле су: већи 
број испитаника на режиму са 4-5 инјекција, већи број деце на аналозима инсу-
лина (увођење аналога у терапију обавезно је обухватало додатну едукацију у по-
гледу примене корекционих доза и израчунавања инсулинско-угљенохидратног 
односа), значајан помак у погледу трајне едукације сталним ангажовањeм меди-
цинске сестре - едукатора и могућношћу бољег контакта телефоном родитеља и 
лекара, односно медицинских сестара. Састав и доступност „терапијског тима“ и 
могућности надзора гликемијске контроле су неизмењени и испуњавају усвојене 
интернационалне стандарде лечењa деце и омладине са Т1ДМ.
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14.2. САВРЕМЕНИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ 
ХИПЕРТИРОИДИЗМА КОД ДЕЦЕ И 
АДОЛЕСЦЕНАТА

Силвија Сајић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

деФиниција

Хипертироидизам је поремећај који се одликује убрзаним метаболизмом 
бројних телесних ткива, а настаје као резултат високих концентрација тиро-
идних хормона у крвотоку. Основни механизми у настанку овог поремећаја 
обухватају хиперфункцију тироидних фоликулских ћелија са повећаном син-
тезом и секрецијом тироксина (Т4) и тријодтиронина (Т3), затим деструкцију 
фоликулских ћелија са ослобађањем већ синтетисаних тироидних хормона или 
егзогени унос тироидних хормона или јодида.

етиологија хиПертироидизма У 
детињствУ и асдолесценцији

Код преко 95% деце и адолесцената узрок хипертироидизма је дифузна 
токсична струма- Грејвсова болест (ГБ). ГБ је имуногенетски поремећај који 
се клинички одликује тиреомегалијом, хипертироидизмом и инфилтративном 
офталмопатијом. Код око 60% болесника у породици постоје друге особе с ау-
тоимунским тироидним болестима. Генетске студије указују да је болест поли-
генског карактера при чему већина генетичих чинилаца делује у процесу иму-
норегулације. Болест се ретко јавља пре 5. године живота, инциденција расте са 
узрастом (0,1-3,0/100000) и врхунац достиже у пубертету и адолесценцији. Код 
девојчица је 5-6 пута чешћа у односу на дечаке (1,3,4).

Грејвсова болест детињства је ретка, а у у неонаталном периоду транзитор-
на (у око 2% неонатуса трудница оболелих од ГБ). Аутоимунски тироидитис 
код Хашимотове болести најчешће узрокује пролазни, блажи хипертироиди-
зам. Токсични аденом, токсична мултинодозна струма, хиперфункционални 
папиларни или фоликуларни карцином, ретки су у детињству, као и Мек Кјун- 
Олбрајтов синдром (1,4). 
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етиоПатогенеза грејвсове Болести

Увећање тимуса, спленомегалија, лимфаденопатија, инфилтрација тиро-
идеје и ретрорбиталних ткива лимфоцитима и плазма ћелијама и перифер-
на лимфоцитоза су добро познати налази у ГБ. Претпостављени поремећај у 
функцији Т супресорних ћелија (ЦД8+) омогућава експресију Т помажућих 
ћелија (ЦД4+) сензибилисаних на антиген тироидног-стимулишућег хормона 
(TСХ). Плазма ћелије продукују стимулишућа антитела усмерена на тиреотро-
пински рецептор. Под стимулацијом тих антитела тироидна жлезда почиње да 
функционише аутономно, ван контроле повратне спреге хипофиза-тироидна 
жлезда. Синтеза и секреција тироидних хормона је повећана а секреција ТСХ 
супримирана (1,3).

оФталмоПатија У грејвсовој Болести

Проузрокована је антителима против антигена заједничких за тироидну 
жлезду и мишиће ока. Та антитела стимулишу у везивном ткиву орбите син-
тезу гликозаминогликана, хидрофилних макромолекула, чије нагомилавање 
проузрокује увећање екстраокуларних мишића орбите и околног масног ткива. 
Блаже је изражена коде деце него код одраслих.

дијагноза

Нивои тироксина, тријодтиронина, слободног Т4 и слободног Т3 су по-
вишени. Секреција ТСХ, процењена сензитивним методама, у потпуности је 
супримирана. Код готово 90% болесника са новодијагностикованом ГБ могу 
се доказати антитела усмерена на тиреотропински рецептор. Њихово ишчеза-
вање предсказује трајну ремисију болести. 

клиничка слика

Струма постоји код 99%; тахикадија, нервоза и хипертензија - 80%; егзоф-
талмус, тремор, повећан апетит - 60%; шум над тироидеом, појачано знојење, 
хиперактивност, шум на срцу (МВ) - 45%; палпитације, неподношење топлоте 
- 30%; замор, главобоље, дијареја - 15%. Симптоми трају 5-8 месеци. 

Очни знаци су чешћи, али мање изражени него код одраслих. Обично се 
јављају широко отворене риме окули - „буљаве очи“ (око 85%). Налаз се по-
бољшава са лечењем. Инфилтративна офталмопатија (аутоимунски феномен): 
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егзофталмос (50 - 75 %). Бол у оку, диплопија, хемоза и офталмоплегија су рет-
ке. Због непрепознате дијагнозе деца се упућују кардиологу, гастроентерологу 
(дијареја и губитак у тежини), психијатру и психологу (измењено понашање и 
слаба концентрација) (1,3,4).

тераПија

Већина педијатријских ендокринолога препоручује медикаментну терапију 
: метимазол (тиастат) и пропилтиоурацил (ПТУ) . Оба једињења инхибишу ин-
корпорацију већ прихваћеног неорганског јодида у органско једињење. Такође 
могу да смање нивое антитела на тиротропински рецептор директно утичући 
на интратироидну аутоимуност. ПТУ, у већој мери него метимазол, инхибише 
екстратироидну конверзију Т4 у Т3, што може да буде предност у лечењу не-
онаталне тиреотоксикозе. За разлику од метимазола, ПТУ је чврсто везан за 
протеине и има мању способност проласка кроз плаценту, односно млеко. Из 
тих разлога, ПТУ је лек који има предност у лечењу хипертироидизма код труд-
ница и дојиља. Такође су описане чешће ембриопатије (атрезија хоана) током 
примене тиастата.

Почетна доза метимазола износи 0,2-1,0 мг/кг/дан једанпут или два пута 
дневно. Клинички одговор наступа у року од 1 до 3 недеље, адекватна контрола 
се постиже унутар 1-3 месеца. Дневна доза лека се постепено смањује до коли-
чина које су неопходне за одржавање еутироидног статуса. Токсичне реакције 
се јављају при примени оба лека, већином су благе, али неке могу да угрозе 
живот. Новија искуства указују да су те реакције мање учестале код болесни-
ка лечених метимазолом. Транзиторна леукопенија је честа појава. Она није 
предзнак агранулоцитозе и обично није разлог за прекидање терапије. Тран-
зиторна уртикаријална оспа је честа, она се третира краткотрајним прекидом 
терапије. Увођење алтернативног антитироидног лека се више не препоручује 
због унакрсних нежељених ефеката. Најтеже реакције су хиперсензитивне 
природе и укључују агранулоцитозу, хепатитис, инсуфицијенцију јетре, синд-
ром сличан лупусу, гломерулонефритис и васкулитис који захвата кожу и друге 
органе. Такве болеснике је најбоље лечити дефинитивним методама- тирои-
дектомијом или применом радиоактивног јода.

Минор нежељени ефекти терапије се јављају првих недеља терапије у виду 
раша, мучнине, главобоље, благог пораста ензима јетре (6-30%). Мајор ефекти 
обухватају агранулоцитозу (мање од 500/ccm), неутропенију (0,3%), хепатитис, 
васкулитис, изузетно апластичну анемију и нефротски синдром. Нежељени 
ефекти су чешћи и озбиљнији код мале деце, која су осетљивија на лек. Превен-
ција појединих нежељених ефеката се постиже писменим упозорењем роди-
тељима како би их препознали. У случају повишене температуре и гушобоље, 
жутице, привремено прекинути лек и хитно учинити преглед крвне слике и 
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хепатограм. У случају неутропеније укинути антитироидни лек и применити 
гранулоцитни фактор раста, а код агранулоцитозне сепсе дати антибиотике 
против псеудомонаса. Најновије препоруке издате од стране Америчке тиро-
идне асоцијације из 2009. године, доводе у питање безбедност примене ПТУ 
код деце због његове хепатотоксичности. ПТУ није више лек првог избора у 
терапији Грејвсове болести детињства. Контроле слободног тироксина (FT4) 
се препоручују на 4 -8 недеља, до постизања еутироидног стања, потом на 8-12 
недеља, током прве године.

Доза лека се смањује за 30-50%, кад се достигне еутироидно стање. Већина 
студија указује да је проценат ремисија у трајању од 2 године релативно мали 
(испод 30%), док је проценат релапса код деце висок ( и до 75% после 6 месеци 
од прекида лечења). Због мале комплијансе, могућности нежељених деловања 
и малог процента трајне ремисије, све се чешће код деце разматра дефинитив-
но лечење хипертироидизма радиоактивним јодом (Америка и Канада, често 
и прва линија терапије код старијих од 10 година) или хируршким путем (нај-
чешће скоро тотална тироидектомија)(1,2,3,4).

Прогноза

Код неких болесника је неопходно да се медикаментна терапија спроводи 
две, чак и до 5 година. Уколико се појави релапс, он обично настаје унутар 3-6 
месеци после престанка терапије. Офталмопатија се повлачи постепено и об-
ично независно од хипертироидизма.

Ремисија се постиже након две године код 25% оболелих, за сваке наредне 
две године у још 25%. Теже је постићи ремисију код дечака и млађих. Боља 
прогноза је код постојања мање струме и већег индекса телесне масе (BMI), 
нижих вредности слободног тријодтиронина ( FТ3) и FТ4, као и смањења ан-
титела на рецептор.

Операција, односно субтотална тироидектомија је индикована када болес-
ник није спреман да дуготрајно узима лекове или када се адекватном медика-
ментном терапијом не постиже трајна ремисија, односно када се развију токси-
чне реакције код деце са великом струмом и малигном офталмопатијом и тиро-
идним нодусима. Тироидектомија се предузима само после увођења болесника 
у еутироидно стање. Субтотална тироидектомија захтева трајну супституцију 
тироксином да би се TSH одржао на доњој граници нормале. Могуће компли-
кације су ожиљак, бол, пролазна хипокалцемија, (2-15%), зависно од центра. 
Изузетно ретко се јављају трајни хипопаратироидизам и пареза гласница. Сто-
га је неопходно да оперативни захват врше специјализовани ендокрини хирур-
зи са великим искуством (2,3,4,5).
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тераПија радиоактивним јодом (131ј)

Терапија је једноставна и јефтина. Најважније је одабрати праву дозу у циљу 
аблације тироидеје и постизања хипотиреозе. Доза за адолесценте је зависна 
од величине тироидеје, мали број болесаника ће захтевати другу дозу. Ћелије 
тироидеје преузимају радиоактивни јод. Када се 131Ј нађе у ћелији, емитује бета 
честице и уништава ту ћелију, као и оне у околини. Пошто тироидне ћелије 
имају огроман афинитет за јод, долази до селективне аблације ткива штитасте 
жлезде. Дугорочно (36 година) праћење 116 болесника узраста 3-19 година је 
охрабрујуће: без нежељених ефеката и смртних случајева. Регистроване су нор-
малне трудноће и здраво потомство без карцинома тироидеје. Претходне пуб-
ликације о појави тумора тироидеје односиле су се на болеснике лечене малом 
дозом радиоактивног јода. Успех терапије се мери увођењем у хипотироидно 
стање, те је потребна трајна супституција левотироксином. Ипак је потребан 
опрез код млађе деце. Не препоручује се млађима од 5 година, због појачане 
неопластичне активности тироидеје у том узрасту (4,5).

закљУчак

Најчешћи вид хипертироидизма код деце је ГБ. Потребне су честе контроле 
(на 4-8, касније на 8-12 недеља). У случају повишене температуре, жутице, пре-
кинути терапију и проконтролисати крвну слику и хепатограм. ПТУ није више 
лек првог избора због хепатотоксичности. Постајемо све отворенији према де-
финитивној терапији радиоактивним јодом и тироидектомијом, после чега је 
неопходна трајна супституција тироксином.
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14.3. ХИРЗУТИЗАМ - ЕСТЕТСКИ ПРОБЛЕМ  
ИЛИ БОЛЕСТ?

Саша Живић, Сандра Станковић
Клиника за дечје интерне болести Клиничког центра у Нишу
Медицински факултет, Универзитет у Нишу

Хирзутизам представља најчешћу клиничку манифестацију хиперандро-
генизма – чак 60-80% пацијенткиња са хиперандрогенизмом има манифестни 
хирзутизам! Преваленција хирзутизма варира између 2% и 8%, зависно од 
етничке припадности као и квалитета критеријума процене. Само се у САД 
годишње троши око 1,5 милијарди долара за лечење хирзутизма.Има вели-
ки ендокринолошки, репродуктивни и психолошки значај. Мада се често до-
живљава као искључиво естетски проблем, у основи хирзутизма најчешће 
се налазе озбиљни поремећаји у осовини хипоталамус/хипофиза-адренална 
жлезда-оваријум.

деФиниција

Хирзутизам подразумева ексцесивно присуство терминалних длака у ан-
дроген-зависним зонама жена по мушком типу (1). Терминалне су оне длаке 
које су дужине веће од 1цм, дебље, пигментисане, увијене око уздужне осо-
вине и грубе. Хирзутизам ваља разликовати од хипертрихозе (маљавости). 
Велуси (маље) су длаке краће од 1цм, танке и непигментисане, неувијене око 
уздужне осовине и меке, ван андроген-зависних зона тела. Хипертрихоза 
може бити фамилијарна или удружена са анорексијом, тироидном дисфунк-
цијом или коришћењем неких медикамената (циклоспорин, фенитоин, ми-
ноксидил).

етиологија

Хирзутизам може бити хиперандогенемијски или конституционални.
Хиперандрогенизми у етиопатогенетском смислу могу имати тројако по-

рекло: оваријално, адренално и централно - хипоталамо-хипофизно (2). Нај-
чешћи оваријални узрок хиперандрогенизма је синдром полицистичних јајни-
ка (ПЦОс), много ређе то могу бити неки ензимски дефицити или тумори. Око 
90% свих хиперандрогенизама последица су синдрома полицистичних јајника 
(3). Главни адренални разлог је конгенитална адренална хиперплазија (КАХ 
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- 3%), а рариретни Кушингов синдром или тумори надбубрега. И неки поре-
мећаји хипоталамусно-хипофизне регије могу бити одговорни за хиперандро-
генизам – типични представник је хиперпролактинемија.

Хиперандрогенизам може бити и јатрогени – бројни лекови имају одређе-
ни андрогени потенцијал: сам тестостерон, даназол или орална контрацепција 
са андрогеним потенцијалом прогестерона (норгестрел, левоноргестрел) имају 
јасан механизам деловања, док је много мање јасно андрогено деловање ме-
токлопрамида, метилдопе или фенитоина.

Идиопатски хирзутизам је последица или повећане активности 5α-ре ду-
к тазе (што условљава повећање нивоа дихидротестостерона у периферним 
тки ви ма уз нормални серумски тестостерони слободни тестостерон) или пак 
по ве ћане осетљивости рецептора пилосебацеалног апарата на нормалне цир-
кулишуће концентрације андрогена. Дакле, само у овом ентитету хирзутизам 
је искључиво естетски проблем.

клиничка слика

Клиничка презентација хиперандрогенизма широко варира и зависи од 
узрока и узраста пацијента. Док ће препубертетско излагање вишку андроге-
на довести до превременог развоја стидне и пазушне длакавости (прематурна 
пубарха или прематурна адренарха) у адолесценцији ће хиперандрогенизам 
довести до хирзутизма, поремећаја менструалног циклуса најчешће по типу 
олигоменореје или аменореје, развоја акни или губитка косе. 

Поред пубичне и аксиларне косматости, андрогени утичу и на раст дла-
ка на лицу, врату, предњој страни грудног коша (деколтеу), у пределу дојки, 
горњем пубичном троуглу, унутрашњој страни бутина, перинеуму, леђима и 
глутеалном пределу. Раст длака је у функцији деловања андрогена на фоликул 
длаке – зависиће једнако од нивоа андрогена али и од осетљивости фоликула 
(рецептора) на андрогене (4). Магнитуда клиничке експресије хиперандроге-
низма често није у корелацији са нивоом циркулишућих андрогена.

Преко андрогених рецептора у дермалним папилама тестостерон (Т) и ди-
хидротестостерон (ДХТ) увећавају величину фоликула длаке, убрзо чинећи од 
велуса терминалне длаке. У хирзутних је примећена повећана активност типа 
2 5ά-редуктазе у фоликулу длаке. У неких постоји веома мала осетљивост ре-
цептора - зато се и хирзутизам јавља у ПЦОс са учесталошћу од око 66% а не 
100%. Аналогно, некада и жене са нормалном концентрацијом циркулишућих 
андрогена могу бити хирзутне - идиопатски хирзутизам. У тим случајевима 
постоје нормални циклуси и овулација, а појачана длакавост је последица или 
повећане активности 5α-редуктазе или повећане осетљивости рецептора пи-
лосебацеалног апарата на нормалне циркулишуће концентрације андрогена. 
На идиопатски хирзутизам отпада 20% од укупног.
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дијагноза

Клинички се дијагноза поставља проценом екстензивности терминалних 
длака у андроген-зависним зонама лица и тела жене, по Ferriman-Gallwey-у. 
Бодује се присутност длака на 9 места на телу (науснице, зулуфи, груди, горњи 
и доњи део леђа, горњи и доњи део абдомена, рамена и бутине) оценама од 0 до 
4, у зависности од екстензије, при чему се збир већи од 8 сматра сигнификант-
ним хирзутизмом. Домети оваквог квантификовања хирзутизма лимитирани 
су његовом арбитрарношћу и субјективношћу.

Лабораторијски је нужно доказати да ли је хирзутизам хиперандрогене-
мијски или не. Није лако квантификовати хиперандрогенизам, нити стандар-
дизовати „референтне вредности“ андрогених хормона (5). Често је лакше рећи 
него документовати „повећани тестостерон“ – „нормалне вредности“ су нере-
тко арбитрарне и у правилу веома широке. Врхунац секреције тестостерона 
настаје средином циклуса и преклапа се са врхунцем у продукцији естрогена. 
Највећи број референтних лабораторија сматра повећаним тестостерон изнад 
80нг/дл (или 2.8нмол/л) и слободни тестостерон изнад 0.8нг/дл односно 3.5пг/
мл (најбоље време за узимање тестостерона је јутро у првих 5 дана менстру-
алног циклуса). Најсигурнија потврда хиперандрогенизма је инверзни однос 
FSH:LH (1:3) средином лутеинске фазе. Дијагноза КАХ поставља се одређи-
вањем нивоа 17-OHP на почетку циклуса са вредностима изнад 3-4 нг/мл (од-
носно 10нмол/л). Хиперпролактинемије се доказују повишеним вредностима 
пролактина по познатим протоколима, као и допунском магнетском резонан-
цијом. Потребно је искључити и хипотиреозу као могући узрок хиперпролак-
тинемије (“синдром преливања”) и хирзутизма.

тераПија

Може се спровести оралном контрацепцијом (ОКС), антиандрогенима 
(АА), аналозима GnRH и физикалним методама.

Орална контрацепција (ОКС) (6) доводи до брзог и дуготрајног пада у ни-
воу циркулишућих андрогена на неколико начина: прогестерон унутар ОКС 
негативном повратном спрегом инхибира секрецију LH а тиме и обара про-
дукцију андрогена у ћелијама теке али и обара продукцију DHEA, вероватно 
механизмом негативне повратне спреге преко глукокортикоидних рецептора, 
док естроген унутар ОКС повећава синтезу носећег глобулина за полне хормо-
не (SHBG) редукујући тиме нивое дејствујућег слободног тестостерона. ОКС 
може бити монофазна и вишефазна. У пракси најчешће коришћени препарати 
су Yasmin, Jeanin, Diane 35, Cilest, Novynette, Cycloprogynova, Qlaira, Cyclocur.
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Велики је број препарата са снажним антиандрогеним ефектима, било 
преко блокаде синтезе андрогена, било преко блокаде њихових рецептора, а 
најпознатији су ципротерон ацетат (Androcur) и спиронолактон (Aldactone), а 
најачи и са потенцијално већим штетним ефектима флутамид (Flutasin).

Дугоделујући синтетски агонисти GnRH (диферелин) супримирају продук-
цију андрогена преко супримирања гонадотропинске (LH) секреције. Ово је 
значајан антиандрогени механизам с обзиром на чињеницу да је хиперандро-
генемија у ПЦОс гонадотропин-зависна. Због дубоког хипоестрогенизма који 
индукује лимитирано је трајање ове терапије, а најбољи резултати се постижу 
ако се агонисти GnRH комбинују са ОКС. Оваква комбинација доводи не само 
до брже и комплетније редукције хирзутизма, него се након прекида агониста 
GnRH а наставка ОКС хирзутизам ређе враћа.

Физикалне методе су потребне је јер се медикаментозном терапијом длаке 
не уклањају тренутно, већ се само спречава њихов даљи раст. Мада је терапија 
ласером једина одобрена од FDA као преферабилни и сигуран начин трајног 
уклањања длаке, неоправдано често користе се и избријавање, депилација, епи-
лација и електролиза (7).
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14.4. САВРЕМЕНИ АСПЕКТИ КАСНОГ ПУБЕРТЕТА
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Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

Касни пубертет је један од најчешћих проблема у клиничкој педијатријској 
ендокринологији. Дефинише се као одсуство увећања тестиса код дечака или 
развоја груди код девојчица са кашњењем за 2-2,5 СД у односу на средњу вред-
ност узраста у коме се пубертет јавља у пупулацији. Уобичајено, код 97% де-
војчица први знаци пубертета се јављају до 13, а код дечака до 14 година. Због 
раније појаве пубертета, нарочито код девојчица (посебно код одређених ет-
ничких група) неки аутори препоручују преиспитивање дефиниције овог ен-
титета. Подаци који се односе на секуларне промене појаве пубертета код деча-
ка су много већа контроверза, са мањом јасноћом дефинисања времена појаве. 
У процени се не користи појава пубичне длакавости, јер је она одраз адреналне 
матурације и може бити независна од хипоталмо-хипофизно-гонадне актива-
ције. Касни пубертет може имати дубље ефекте на психосоцијални статус адо-
лесцената и њихових родитеља. Чешћи је код дечака и обично се виђа у оквиру 
конституционално успореног сазревања (CDGP, Constitutional Delay of Growth 
and Puberty) и током детињства ови дечаци су нижи растом и достижу генет-
ски детерминисану висину са малим одступањем. 

Потребно је утврдити место и етиологију поремећаја, обезбедити психо-
лошку подршку, убрзати раст, иницирати пубертет, омогућити либидо, по-
тенцију и фертилитет. Поремећаји пубертета су често удружени са коштано-
зглобним поремећајима, мишићном атрофијом, анемијом и раније наведеним 
психосоцијалним проблемима везаним за раст. Лекар мора да познаје дијаг-
ностички поступак, и адекватну употребу сексуалних стероида за индукцију 
секундарних сексуалних карактеристика.

етиологија

CDGP је дијагноза која се поставља када се искључе други етиолошки уз-
роци, посебно код девојчица код којих је овај ентитет ређи. Етиологија је непо-
зната, али је од значаја генетски основ, тако да је у 50-80% случајева последица 
генетских фактора, односно породична је карактеристика. Наслеђивање је ау-
тозомно-доминантно, са или без комплетне пенетрације.

Други узроци касног пубертета се сврставају у три основне групе: хиперго-
надотропни хипогонадизам, који се карактерише повећањем лутеинизирајућег 



14. Ендокринологија

267

(LH) и фоликулостимулирајућег (FSH) хормона због изостанка негативне гонад-
не повратне спреге (5-10% код дечака и 25% код девојчица), перманентни хипо-
гонадотропни хипогонадизам карактерише низак ниво LH и FSH хормона као 
последица поремећаја хипоталамуса или хипофизе (10% код дечака и 20% код де-
војчица) и функционални хипогонадотропни хипогонадизам због касне матура-
ције хипоталамо-хипофизно-гонадне осовине условљене системским болестима, 
стањима или ендокринопатијама (20% код дечака и девојчица) (1,2).

дијагноза

Дијагностички поступак укључује детаљно узету породичну и личну анам-
незу о почетку пубертета, постојању хроничних болести (целијакија, тироидна 
болест, анорексија, нутрициони статус, психосоцијални статус и сл.) као и њи-
ховом лечењу. Постојање крипторхизма и/или малог пениса на рођењу, хипо-
смије или аносмије могу упућивати на хипогонадотропни хипогонадизам.

Праћење брзине раста, телесне висине и телесне масе треба да се спроводи 
у одређеним временским интервалима. Код дечака се прати и волумен тестиса 
који, када је изнад 4мл, означава почетак централног пубертета. Код CDGP адре-
нарха и хормонска активност гонада јављају се касније у односу на просек, док се 
код изолованог хипогонадотропног хипогонадизма адренарха јавља у уобичаје-
но доба. Коштана старост обично заостаје за хронолошком, али не значи и дија-
гнозу, јер се може јавити и код хроничних болести, хипогонадотропног хипого-
надизма или оштећења гонада. Одређивање предиктивне висине је један од зна-
чајних дијгностичких поступака (по Bayley Pinneau). Потребна је лабораторијска 
обрада, али није неопходна примена свих тестова код свих пацијената. Оно што 
је неопходно учинити код свих пацијената јесте преглед комплетне крвне слике и 
брзина седиментације, креатинин, електролити, бикарбонати, тироидни статус и 
ниво естрадиола или тестостерона (са циљем разлучивања централних од пери-
ферних узрока хипогонадизма). Ниво IGF1 се може употребљавати у скринингу 
дефицита хормона раста гледано кроз хронолошко доба и коштану старост. Пре-
глед ендокранијума магнетском резонанцијом је индикован када постоје знаци и 
симптоми који упућују на лезије централног нервног система (1,2,3,4).

Не постоји тест којим ће се направити јасна разлика између успореног 
сазревања и идиопатског хипогонадотропног хипогонадизма, те је неопход-
но клиничко праћење. Дијагноза идиопатског хипогонадотропног хипого-
надизма се поставља ако ендогени пубертет не започне до 18. године живо-
та. Постоје генетске анализе које за сада нису у рутинској клиничкој пракси. 
GnRH (Gonadotropin Realising Hormone) тест сам за себе не може да диферен-
цира CDGP од хипогондотропног хипогонадизма. Новија сазнања упућују да 
се одређивањем базалног нивоа инхибина Б може одредити тачнија диферен-
цијација, али је потребно још сазнања да би се тест рутински примењивао (5).
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тераПија

Терапија касног пубертета подразумева експертну дијагностику, опсерва-
цију, познавање и праћење терапије. 

Код дечака се дају мале дозе тестостерона (естри тестостерона). Почиње 
се са месечним дозама од 50мг и.м. 3-6 месеци, па се доза повећава за 25-50мг. 
Доза је обично 100мг месечно (CDGP). Код успореног сазревања, којег прати 
и низак раст, даје се и летрозол, ихибитор ароматазе који спречава конверзију 
андрогена у естрогене, који имају улогу у затварању епифиза. Тиме се пости-
же виши раст, а на нивое тестостерона се не делује (6). Доза тестостерона код 
хипогонадотропног хипогонадизма је 200-250мг сваке 2 недеље (2-4 недеље) уз 
постепено повећање. Алтернативни начин примене тестостерона је трансдер-
мално, преко „пачева“ или гела. Ова терапија не омогућује раст тестиса и спер-
матогенезу, те је у случајевима касног пубертета по типу хипогонадотропног 
хипогонадизма неопходно давање GnRH. Најбољи ефекти се постижу приме-
ном пулсатилне пумпе. У нашим условима терапија је три пута недељно 1500 
ИЈ лутеинизирајућег хормона (LH-Pregnyl) и три пута недељно фоликулости-
мулирајућег хормона (FSH-Menopur) 75 IJ и.м. Слична шема се примењује и 
код девојчица са касним пубертетом хипогонадотропног узрока.

Код девојчица је терапија компликованија и пуна контроверзи. Дају се не-
коњуговани естрогени (Ethinyl Estradiol) у почетној дози 2 микрограма днев-
но, уз постепено повећање за 6-12 месеци на 5 микрограма, да би адултна доза 
била 20 микрограма дневно. Затим се дају 17 бета-естрадиол орално или тран-
сдермално („пач“ или гел). Коњуговани естрогени у виду оралних таблета у 
почетној дози од 0,1625 мг за 24 часа, да би се повећавала доза сваких 6 месеци 
до адултне дозе од 0,625 мг дневно. Medroxiprogestrone acetate (Progestogeni, 
Progestini) уводе се у терапију ако је терапија естрогенима трајала дуже од 12 
месеци или раније, када се запази прво крварење. Доза је 5-10 мг последњих 7 
дана менструалног циклуса (или по другим различитим схемама) (7).

закљУчак

Дијагностички и терапијски методи које примењујемо у нашој свакодневној 
клиничкој пракси битније се не разликују од светских стандарда, ако изузме-
мо генетска испитивања и мали број лабораторијских анализа. Немамо велико 
искуство са летрозолом, ихибитором ароматазе, који је примењен у двадесе-
так случајева лечених у Институту за здравствену заштиту деце и омладине 
Војводине, најмање годину дана. Није добијен статистички значајан пораст у 
завршној висини.
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15.1. СТРАТЕГИЈЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ АНТИМИКРОБНЕ 
РЕЗИСТЕНЦИЈЕ У ОДЕЉЕЊИМА ИНТЕНЗИВНЕ 
НЕГЕ И ТЕРАПИЈЕ

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

Постоји више разлога за појаву антимикробне резистенције: лоше спрове-
дена хигијена у болницама, претерана употреба одређене врсте антибиотика, 
мобилни генетски елементи који могу кодирати механизам бактеријске резис-
тенције. Упркос свим овим, добро познатим чињеницама, сталним опоменама 
на тему проблема резистенције, резистенција на лекове је све већа, нарочито у 
одељењима интензивне неге и терапије (ОИНТ) (1).

Антимикробна резистенција је постала један од значајних узрока мор-
бидитета и морталитета пацијената у ОИНТ. Настала је највећим делом зах-
ваљујући повећаном присуству и активности патогених микроорганизама који 
су резистентни на постојеће антимикробне препарате. Резистенција је настала 
због неиндиковане и неадекватне употребе антимикробних препарата. Тако 
пацијенти у ОИНТ поред своје тешке основне болести због које је и индико-
вано лечење у ОИНТ, бивају изложени великом ризику или од примене лекова 
на које су микроорганизми развили резистенцију (па примењени лекови неће 
деловати) или од колонизације резистентним сојевима микроорганизама који 
су потентни узрочници инфекција везаних за лечење (ИВЛ) (синоними - но-
зокомијалне инфекције, инфекције везане за боравак у болници), које погор-
шавају стање пацијената јер примена антимикробне терапије због микробне 
резистенције нема (уопште или одговарајући) ефекат.

Колонизација коже микроорганизмима који потичу из ОИНТ, колонизација 
ендотрахеалног тубуса (ЕТТ) и појава микроорганизама у назогастричној сон-
ди су неки од могућих извора колонизације пацијената у ОИНТ. Пнеумонија 
удружена са механичком вентилацијом (Ventilator associated pneumonia – ВАП), 
колонизација централних васкуларних катетера, колонизација катетера за дре-
нажу, представљају могуће тешке инфекције које могу настати током боравка у 
ОИНТ. „Бујање“ мултирезистентних патогена у одсуству других микрооргани-
зама (са којима су пре антимикробне терапије били у „равнотежи“), представља 
такође велику опасност за пацијенте ОИНТ (Clostridium difficile, Candida).

Поред поменуте неиндиковане и неадекватне примене антибиотика широ-
ког спектра уопште, која неминовно доводи и до антимикробне резистенције, 
па тиме и резистенције клица у ОИНТ, постоје и други узроци развоја анти-
микробне резистенце у ОИНТ. То су: опсежна примена антибиотика широког 
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спектра у самим ОИНТ, релативно велики број пацијената (са озбиљним стањи-
ма и обољењима) у ОИНТ у односу на простор, мали број медицинског особља 
(посебно медицинских сестара – техничара) и осталог помоћног особља (због 
економских прилика), што повећава могућност трансмисије микроорганизама 
од једне до друге особе, и, на крају присуство хроничних или акутних пацијена-
та којима је неопходна пролонгирана хоспитализација у ОИНТ и који су често 
„подлоге“ за развој мултирезистентних микроорганизама (2).

Све ово је и разлог да свака болница са ОИНТ треба да има разрађену страте-
гију превенције антимикробне резистенције (СПАР) имајући у виду да је могућ-
ност синтезе нових антибиотика у скоријој будућности релативно ограничена.

Савремене СПАР садрже две групе мера.
нефармаколошке стратегије контроле инфекције (протоколи прања 1. 
руку, имплементација протокола специфичних за поједине инфекције 
– као што је метицилин резистентни стафилококус ауреус (МРСА);
стратегије примене антибиотика (краћа примена одговарајућих анти-2. 
биотика, примена антибиотика ужег спектра на основу добијених ре-
зултата микробиолошких култура).

СПАР се могу поделити у две категорије.
специфичне интервенције које имају за циљ да примарно спрече ИВЛ 1. 
(колонизација централних васкуларних катетера и њима узрокована 
бактеријемија, ВАП);
спречавање хоризонталне трансмисије резистентних микроорганиза-2. 
ма применом мера за контролу инфекције (2).

Неопходно је напоменути да је за формирање и спровођење СПАР потребна са-
радња клиничара – лекара који раде у ОИНТ, инфектолога, клиничких фармаколога 
и епидемиолога, који интердисциплинарном сарадњом могу начинити одговарајућу 
стратегију. Управа сваке болничке институције која има у свом саставу ОИНТ треба 
да својим деловањем омогући адекватан простор, број особља и избор антимикроб-
них средстава, чиме може спроводити СПАР који ће дати добре резултате.

Биће наведени основни принципи мера које су садржане у савременим 
СПАР. (Ове мере се наравно не односе ексклузивно на ОИНТ него су при-
мењиве и у осталим деловима болница) (2).

хигијена руку и заштитна одећа: и даље се сматра важном и ефективном 
мером контроле и превенције хоризонталне трансмисије резистентних микро-
организама. Повећан број пацијената и смањен број особља доприносе мањој 
учесталости прања руку. Примена алкохолних раствора елиминише традици-
онално прање руку сапуном и ефикасније смањује број бактеријских колонија 
на рукама особља. Употреба заштитних мантила и рукавица спречава хори-
зонталну трансмисију резистентних микроба. Контроверзни ставови постоје у 
односу на строгу изолацију при појави резистентних микроорганизама.
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протоколи за специфичне инфекције: ово се односи на примену низа 
поступака за спечавање (смањење учесталости) специфичних инфекција – 
ВАП, инфекције узроковане васкуларним катетером. Садрже упутства о стро-
гој примени старилних заштитних мантила, маски, рукавица, паравана при-
ликом пласирања централних васкуларних линија; протокол дренаже „црева“ 
респиратора- спречавање настанка ВАП (3).

протокол скраћења боравка пацијената у оинт: с обзиром да је дужина 
боравка и дужина трајања механичке вентилације директно сразмерна броју 
ИВЛ резистентним микроорганизмима, редукција броја дана у ОИНТ смањује 
и колонизацију овим клицама, смањује примену антимикробних лекова а тиме 
и могућност развоја резистенције на њих. Сва друга одељења у болници треба 
да су оспособљена да приме и наставе лечење пацијената након кратког боравка 
у ОИНТ. Све више се примењује неинвазивна вентилација (НИВ) код пације-
ната у ОИНТ. Овим се смањује број ендотрахеално интубираних пацијената, 
што директно доводи до смањења колонизације ЕТТ и смањења учесталости 
ВАП: смањење броја пријема у ОИНТ је једна од важних мера (1,2).

Спречавање настанка биофилма: биофилм који се ствари на унутрашњости 
пластичних катетера (ЕТТ, уринарног катетера) настаје када се на површину ових 
цеви „населе“ бактерије које продукују биофилм. Биофилмови имају важну уло-
гу у настанку антибиотске резистенције спречавајући улазак антибиотика у бак-
терију због формираног биофилма и индукујући продукцију хемијских материја 
у бактерији које су одговорне за антибиотску резистенцију (данас се употребља-
вају уринарни катетери и централни венски кататери који су направљени тако да 
се на њима не формира бактеријски биофилм). Ово је и разлог што се инвазивни 
мониторинг спроводи што је краће могуће, односно, што се васкуларни кататери 
одстрањују што је пре могуће. Ако постоји потреба за пласирањем оваквих кате-
тера, употребљавају се они који су обложени антимикробним слојем (4)

вакцинација: не постоји вакцина којом би се превенирале инфекције ре-
зистетнтним сојевима микроорганизама у ОИНТ.

протоколи и водичи: протоколи примене антибиотика и водичи за приме-
ну антибиотика су моћно средство против неиндиковане примене антибиотика. 
Придржавање упутстава која дају болнички водичи је у многим земљама резул-
товало смањеној употреби антибиотика и стабилним резистограмима микро-
организама. Ово је нарочито потребно применити у ОИНТ, посебно смањујући 
учесталост погрешне примене и претеране примене антибиотика (1,2).

рестрикција примене антимикробних лекова применом болничких 
формулара: посебно је важна за примену антибиотика широког спектра (нпр. 
карбапенеми) и антибиотика на које се веома брзо развија резистенција (цефа-
лоспорини). Ова мера није потврдила добре резултате, изузев код епидемија 
мултирезистентним сојевима (5)

употреба антибиотика уског спектра: показала се корисном код многих 
обољења – пнеумоније ван болнице, спречавање настанка инфекције изазване 
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Clostridium difficile. Овакав приступ није увек могућ у ОИНТ где пацијенти 
примају више врста антимикробних лекова широког спектра (јер су већ пре 
доласка у ОИНТ примали антимикробне лекове) или се због тежине обољења 
уводи терапија ex juvantibus или на основу искуства и препорука до приспећа 
антибиограма (што се брже култивише микробни агенс, то је краћа примена 
широкоспектралних антимикробних лекова) (5).

Квантификовање микробних култура и процена ризика од инфекције: 
број микробних култура је некада од значаја за процену присуства инфекци-
је. Водичи дијагностике ИВЛ такође треба да јасно дефинишу критеријуме за 
увођење антимикробних лекова (и њихову врсту) (1,2).

Комбиновање антибиотске терапије: овакав приступ антимикробној 
терапије је дао резултате код неких појава бактеријске резистенције, али није 
дао никакве резултате приликом примене у ОИНТ. Неке студије показују пози-
тивне резултате приликом примене монотерапије β лактамским антибиотиком 
у фебрилној неутропенији (по приспећу идентификације микроорганизма и 
резистограма). Нема довољно доказа да се комбиновањем антибиотика пости-
же смањење микробне резистенције (5,6).

рутинска примена и циклична промена антибиотика: неколико валид-
них студија је показало добре резултате применом цикличне промене антиби-
отика који се дају, а, такође и „повлачење“ одређених антибиотика из употребе 
доводи до престанка или смањења учесталости антимикробне резистенције. 
Тако се добијају моћни антимикробни лекови којима се могу лечити потоње 
инфекције изазване мултирезистентним микроорганизмима (5).

Смањење дужине трајања примене антимикробних лекова: краћа приме-
на антибиотика везана је за смањење настанка мултирезистентних микробних 
сојева. Бољи лабораторијски показатељи постојања инфекције омогућавају ин-
диковани прекид антимикробног лечења. Студије показују да је 7-8 дана трајања 
антибиотске терапије довољно за лечење ВАП (без бактеријемије). Савремени 
приступ лечењу сепсе и нозокомијалне пнеумоније препоручује прекид анти-
биотске терапије након 48-72h ако су микробиолошке културе негативне.

оптимизација фармакокинетских и фармакодинамских принципа: оп-
тимизација режима примене антибиотика и контрола њихових нивоа дају 
могућност клиничару да изабере одговарајући режим и дозу антимикробног 
препарата (5,6).

Резултати примене свих ових мера зависе и од врсте пацијената, узраста 
пацијената у ОИНТ (типа ОИНТ). Препознавање хоспиталне флоре, посебно 
микробне флоре у ОИНТ, праћење резистограма, скупљање података о њима и 
интерхоспитална сарадња су од велике важности за рано и ефикасно сузбијање 
развоја резистентних сојева. Индикована примена антимикробне терапије ван 
болница, а посебно у њима, уз избегавање примене антимикробних лекова на 
које се брзо развија резистенција (цефалоспорини) треба да буде стратешки 
приступ у свим протоколима који се тичу примене антимиктобних лекова.
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15.2. ГРАМ-НЕГАТИВНА СЕПСА И ИЗБОР 
АНТИБИОТИКА

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

До пре неколико деценија грам-негативна сепса је била ретка клиничка 
дијагноза, а данас је најзначајнија инфективна болест код хоспитализованих 
пацијената. Упркос све већем знању о патофизиолошким механизмима сепсе и 
побољшању антимикробне терапије, морталитет од грам-негативне сепсе је и 
даље веома висок, нарочито уколико дође до развоја шока. Многе терапијске 
методе су током низа година покушане да се примене у терапији сепсе и ње-
них компликација, али нису дале очекиване резултате. У новије време, откриће 
третмана заснованог на моноклонским антителима на ендотоксин, заједно са 
истовременим дејством на патофизиолошки процес, повећало је наду да ће 
доћи до значајне редукције смртног исхода од грам-негативне сепсе (1).

Морталитет од сепсе изазване грам-негативним бактеријама је 20-60% од 
свих смртних исхода од сепсе. Код пацијената који развију шок морталитет је 
и до 90%.

Најчешћи узрочници грам-негативних сепси су Escherichia coli, Klebsiella spp, 
Enterobacter spp, Pseudomonas aeruгiniosa, Serratia spp, Proteus spp, Acinetobacter 
baumanii (1, 2).

Фактори ризика

Најзначајнији фактори ризика за развој грам-негативне сепсе су учестала 
примена антибиотика широког спектра, имуносупресивна терапија (хемоте-
рапија, радиотерапија, стероиди), инвазивне процедуре и медицинске проте-
зе (операције, васкуларни и катетери за мокраћну бешику, протезе, уређаји 
за инхалаторну терапију), пенетрантне ране, опекотине и друге трауме, ана-
томске опструкције, интестиналне улцерације, узраст (стари људи и превре-
мено рођена новорођенчад и новорођенчад са малом телесном тежином на 
рођењу, мала деца) и прогресивне болести (малигнитети, дијабетес, СИДА и 
друге хроничне болести). Терапеутска средства могу бити извор инфекције, а 
такође и продужују живот критично оболелих пацијената који су веома осе-
тљиви на инфекције (1).
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Патогенеза

У патофизиолошком смислу развој грам-негативне сепсе укључује серију 
ефеката усмерених на компоненту бактеријског ћелијског зида - ендотоксин. Ен-
дотоксин грам- негативних бактерија је липополисахарид (ЛПС) присутан је у 
спољашњој мембрани бактерија. Субјединица ЛПС, липид А, је токсична компо-
нента, док О-специфични ланац није укључен у токсичне ефекте. Давање малих 
доза ендотоксина животињама доводи до поремећаја њихове хемодинамике, те-
лесне температуре, хемостазног механизма, целуларног и хуморалног имунитета 
и других значајних физиолошких параметара, а веће дозе су леталне. Ендотоксин 
доводи до ослобађања различитих ендогених медијатора који утичу на многе 
биохемијске реакције. Цитокини су најзначајнији фактори који се ослобађају у 
сепси, а најважнији су тумор некроза фактор и интерлеукин -1 (1).

тераПија

Рано давање адекватних антибиотика је значајно за ефективно лечење сепсе 
(вероватноћа преживљавања код септичног шока се смањује за 8% за сваки сат 
кашњења адекватне антибиотске терапије). На овај начин се смањује могућ-
ност развоја шока и морталитет чак за 50%. Адекватна терапија подразуме-
ва примену бар једног антибиотика који је in vitro активан против узрочника 
сепсе. Пошто резултати хемокултура (био- и антибиограм) нису доступни 48h 
до 72h и зато што више од 50% смртног исхода узрокованог Грам-негативном 
сепсом наступа унутар 2 дана од почетка болести, важно је што пре започети 
емпиријску терапију парентералним антибиотицима широког спектра. Након 
пристизања резултата биограма и антибиограма модификује се терапија пре-
ма резултатима (деескалациона терапија!). Избог антибиотика зависи од места 
инфекције, да ли је инфекција болничка, основне болести, могућег токсичног 
ефекта лека и резистенције лекова (3, 4).

Грам-негативни микроорганизми су у великом броју резистентни на често 
коришћене антибиотике (трећа генерација цефалоспорина, аминогликозиди, 
карбапенеми, флуорохинолони). 

Из групе аминогликозида најчешће се препоручују гентамицин и тобрами-
цин, а у случају резистенције на њих амикацин и нетилмицин. Монотерапија са 
аминогликозидима је неадекватна за све инфекције, осим инфекција уринарног 
тракта. Важно је пратити ниво гентамицина и тобрамицина у серуму због њи-
хове ототоксичности и нефротоксичности. За нозокомијалне инфекције пре-
поручује се примена цефалоспорина, а код пацијената са могућом инфекцијом 
Pseudomonas aeruginosum, као и код оних са неутропенијом, опекотинама или 
инфекцијом респираторног тракта индиковано је давање антипсеудомонасних 
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пеницилина као што су мезлоцилин, пиперацилин, тикарцилин или азлоцилин. 
Могу се давати у комбинацији са цефалоспоринима или аминогликозидима. У 
случају резистенције на цефалоспорине и пеницилине даје се имипенем у ком-
бинацији са аминогликозидима. Колистин (полимиксин Е) се препоручује као 
иницијална терапија за лечење инфекција изазваних Pseudomonas aeruginosum, 
Acinetobacter baumannii i Stenotrophomonasom. Најчешће се примењује у комби-
нацији са другим антибиотицима (најчешће са карбапенемима, тигециклином, 
рифампицином или фосфомицином). Тигециклин се даје у случају инфекције 
бактеријама из рода Enterobacteriaceae, Acinetobacter i Stenotrophomonas spp. Не 
делује на Pseudomonas и Proteus (5).

Још увек не постоји консензус да ли је за лечење грам-негативне сепсе ефи-
касније применити монотерапију или комбиновану антибиотску терапију. 
Разлози због који неки аутори препоручује комбинацију два антибиотика су: 
шири антибактеријски спектар, честе полимикробне инфекције и могућ анти-
бактеријски синергизам између два антибиотика. Такође, комбинација леко-
ва може да смањи и степен резистенције тако што лек елиминише секундарну 
бактеријску популацију која је резистентна на један, али не и на други анти-
биотик. Коришћење тројне антибиотске терапије и комбинација бактерицид-
них и бактериостатских антибиотика се избегава. На другој страни, нежељена 
дејства коришћења комбиноване емпиријске антибиотске терапије су повећан 
ризик за испољавање токсичности лекова, поскупљење третмана и суперин-
фекције са чак резистентнијим бактеријама или гљивицама.

Већина студија указује да када се ради о грам-негативној бактеријемији 
комбинација антиинфективне терапије не доводи до смањења морталитета, а 
може се у већој мери испољити нефротоксичност лекова. Међутим у случају 
бактеријемије изазаване Pseudomonas aeruгinosom преживљавање пацијената 
је веће (чак за 50%) у случају коришћења комбиноване антибиотске терапије. 
Исто важи и за сепсу изазвану мултирезистентним грам-негативним бактерија-
ма (најчешће су Pseudomonas aeruгinosa и Acinetobacter baumannii). In vitro је 
доказано постојање значајне синергије против Pseudomonas aeruginosa са ком-
бинацијом аминогликозид-бета лактамски антибиотици. Значајно мања in vitro 
синергија је доказана за комбинацију бета лактами-флуорохинолони (6, 7). 

Препоручује се да свака јединица интензивне неге евалуира узрочнике ин-
фекција и њихову осетљивост на антибиотике у циљу изналажења најадекват-
није емпиријске терапије за нозокомијалну сепсу.

Превенција резистенције Бактерија на антиБиотике

Да би се смањио број инфекција са мултирезистентним бактеријама важно је 
имати адекватне протоколе лечења инфекција, избегавати непотребну употре-
бу антибиотика, диференцирати колонизацију од стварне инфекције, адекватно 
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дозирати антибиотике и прекинути лечење антибитицима када се симптоми бо-
лести повуку. Веома је важна и контрола инфекција – хигијена руку и друге мере 
превенције преношења патогеног агенса из околине на пацијента (1).

закљУчак

Рана адекватна антибиотска терапија смањује морталитет код пацијената 
са грам негативном сепсом.

In vitro студије показују да се бактерицидна активност бета лактама може 
повећати додавањем аминогликозида (доказано и у проспективним студија-
ма). Опрез због нежељених дејстава аминогликозида!

У случају сепсе изазавне Pseudomonas aeruginosom и другим мултирезис-
тентним грам-негативним бактеријама препоручује се комбинација антибио-
тика (бета лактами-аминогликозиди), док је у другим случајевима врло ефи-
касна и монотерапија бета лактамима.
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15.3. ХОСПИТАЛНЕ ИНФЕКЦИЈЕ У ЈЕДИНИЦИ 
ИНТЕНЗИВНОГ ЛИЈЕЧЕЊА ДЈЕЦЕ

јулије Мештровић
Клиника за дјечје болести Клиничко болничког центра Сплит, Хрватска
Медицински факултет, Универзитет у Сплиту

Увод

Болничке инфекције повећавају побол, смртност и трошкове лијечења ос-
новне болести. Болесници у јединицама интензивног лијечења (ЈИЛ) су посеб-
но осјетљиви на болничке инфекције, због потребе за инвазивним захватима. 
Процјењује се да је преваленција болничких инфекција у Европи 5%, а инци-
денција 7 % (1). Чак 25% болничких инфекција јавља се у ЈИЛ-у, а 80% тих ин-
фекција су сепсе повезане с постављањем интраваскуларних катетера (CRBI, 
од engl. catheter related blood infection), упале плућа повезане с умјетном венти-
лацијом (VAP, од engl. ventilator associated pneumonia) и инфекције мокраћног 
сустава повезане с постављањем уринарног катетера (CAUTI, од engl catheter 
associated urinary tract infection).

сеПсе Повезане с централним венским катетерима

Инциденција CRBI у јединицама интензивног лијечења колеба од 5% до 26% 
у одраслих (2) и од 3% до 20% у дјеце (3). Нетунелирани катетери се најчешће 
контаминирају миграцијом микроорганизама с коже око мјеста инсерције, док 
тунелирани чешће буду контаминирани путом унутарње површине катетера. 
Инфекције везане уз биофилм су један су од највећих изазова сувремене меди-
цине, јер су бактерије унутар биофилма 10-1000 пута резистентније на дјело-
вање антимикробних лијекова. 

Већа стопа крвних инфекција повезаних с васкуларним катетерима јавља 
се при употреби катетера за парентералну прехрану, што је везано не само уз 
високу концентрацију храњивих састојака, већ и дужу упорабу самог катетера. 
Већа стопа крвних инфекција јавља се и код кориштења катетера с вишестру-
ким луменом.

Једна од најважнијих превентивних мјера прије руковања катетером је опра-
ти руке. Тијеком постављања катетера неопходне су стерилне рукавице, маска, 
капа, стерилни огртач и стерилни прекривач. Кожа болесника се дезинфицира 
антисептиком (клорхексидин-глуконат, јодна тинктура) (4). Мјесто пункције 
покрива се стерилном газом или стерилним полупропусним полиуретанским 
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покровом. Васкуларни катетери се уклањају чим за њих нема више потребе. 
Рутинска измјена централних венских катетера и артеријских катетера се не 
препоручује. За све пацијенте старије од 2 мјесеца на јединици интензивног 
лијечења препоруча се свакодневно купање препаратима клорхексидина. 
Централни венски катетери импрегнирани антисептиком или антимикроб-
ним лијеком препоручују се у посебним и јасно дефинираним околностима за 
одрасле пацијенте, а у досадашњим истраживањима показали су се сигурним и 
дају обећавајуће резултате и у дјеце.

Инфекција везана уз ЦВК се доказује изолацијом истог микроорганизма из 
лумена катетера и из крви из периферне вене, у болесника који има клиничке 
знакове сепсе. Кад се инфекција докаже, катетер се вади и започиње лијечење 
антибиотицима.

У таблицама 1, 2 и 3 приказујемо доб и број катетера дјеце, затим компли-
кације везане уз централне венске катетере, као и изолиране узрочнике сепси у 
болесника који су лијечени у Јединици интензивног лијечења дјеце Клинике за 
педијатрију КБЦ-а Сплит у раздобљу од 2002. до 2006. године.

таблица 1. Добне скупине дјеце с централним венским катетерима (ЦВК)

Добна скупина Број болесника Број постављених ЦВК (%)

0-28 дана 122 151 (42.9)

1 то ≤12 мјесеца 59 65 (18.5)

1 то ≤6 година 51 61 (17.3)

6 то ≤12 година 28 30 (8.5)

12 то ≤18 година 40 45 (12.8)

Укупно 300 352 (100)

таблица 2. Компликације везане уз постављене централне венске катетере 
(ЦВК)

Компликације Број (%)

Оклузија 15 (4,3)

Малпозиција 19 (5,4)

Инфекција 14 (4,0)

Пнеумоторакс 3 (0,9)

Извлачење 13 (3,7)

Оштећење 2 (0,6)

Укупно 66 (18,8)
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таблица 3. Узрочници сепси везаних уз централне венске катетере 

Узрочник Укупно

Staphylococcus aureus 1

Koagulaza негативни Staphylococcus 3

Candida albicans 1

Klebsiella pneumoniae 2

 Staphylococcus epidermidis 6

Остали грам негативни узрочници 1

Укупно 14

ПнеУмоније Повезане с механичком вентилацијом

Превенција ВАП-а усмјерена је на три главна циља: спречавање аспи-
рације секрета, деконтаминације или модулације састава орофарингеалне 
флоре и избјегавање употребе контаминиране опреме. Добра едукација ме-
дицинског особља опет је једна од најважнијих мјера превенције, нарочито 
хигијена руку и употреба рукавица (5). Ендотрахејски тубус, као и трахео-
стома, ентерална, јејунална, орогастрична или назогастрична сонда требају 
бити одстрањени чим се за то створе клиничке индикације. Кад год је могуће, 
препоруча се користити неинвазивну вентилацију. Потребно је пажљиво 
размотрити индикације и избјећи непотребну интубацију. Аспирација пове-
зана с прехраном преко сонде се спрјечава уздигнутом главом под кутом од 
30-450. Положај сонде за храњење је потребно рутински провјеравати. Оро-
фарингеална колонизација се спрјечава или модулира чишћењем и деконта-
минацијом антисептичким средствима. У оквиру превенције је и избјегавање 
давања H2 блокатора и блокатора протонске пумпе, осим за болеснике који 
имају високи ризик настанка стрес улкуса или стрес гастритиса (6). Могућ-
ност контаминације опреме за стројну вентилацију покушава се смањити 
поступцима стерилизације и дезинфекције, а дијелови који се поновно упо-
требљавају и требају испирање након кемијске дезинфекције испиру се у сте-
рилној или филтрираној води. Унутарњи дијелови респиратора не стерили-
зирају се и не дезинфицирају рутински. Спојеви за вентилацију се мијењају 
само ако су видљиво онечишћени или механички неисправни. Периодично 
треба уклањати кондензат из цијеви механичког вентилатора.
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инФекције мокраћног сУстава Повезане 
с Уринарним катетерима

Катетеризацију мокраћног мјехура треба радити само код јасне индика-
ције, а катетер је потребно уклонити што је прије могуће. Постављање катетера 
је често непримјерено, а често се постојање катетера и заборави. Преваленција 
асимптоматске бактериурије је 15% у болесника који имају постављен уринар-
ни катетер мање од 30 дана и 90% у болесника катетеризираних дуже од 30 дана 
(7). Међу најважнијим мјерама превенције CAUTI су темељна правила хигије-
не, међу којима је најважнија хигијена руку непосредно прије и након руко-
вања с катетером (8, 9). Треба осигурати да катетером рукује само увјежбано 
особље, чланови обитељи или сами пацијенти, ако су упознати и увјежбани. 
Дренажни сустав треба одржавати добро затвореним. Након постављања ка-
тетера, стручно одржавање затвореног сустава може смањити укупни ризик 
настанка инфекције за 25% тијеком 2 тједна катетеризације.

закљУчак

Хоспиталне инфекције су важан клинички показатељ квалитете његе у је-
диницама интензивног лијечења. Најчешће хоспиталне инфекције у јединица-
ма интензивног лијечења могу се успјешно сузбијати суставним провођењем 
смјерница утемељених на клиничким доказима и трајном едукацијом меди-
цинског особља, чиме се значајно смањује побол, смртност и финанцијско 
оптерећење болничких трошкова. Превенција инфекција утјече и на смањење 
појаве резистентних микроорганизама, јер нема селективног притиска употре-
бом антибиотске терапије. Едукација медицинског особља сматра се једном 
од одлучујућих мјера превенције хоспиталних инфекција. Учинак превенције 
треба трајно надзирати, а истодобно процјењивати могуће нове поступке пре-
венције и усвајати их на темељу клиничких доказа.
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15.4. СТАФИЛОКОКНА СЕПСА, ГДЕ СМО  
И ШТА ДАЉЕ

александар Сајковски
Клиничка болница Аџибадем Систина, Скопље, Македонија

Сепса као системски инфламациони одговор веома је значајно клиничко 
стање, с обзиром да 15-20% деце која су примљена на третман у јединицу интен-
зивне терапије као примарну дијагнозу имају инфективну болест, а осталих 5% 
може добити сепсу у току њиховог третмана на овим одељењима. Овај проценат 
расте на 30-35% ако су то новорођенчад или прематурно новорођена деца.

Сепса и септички шок синдром су значајни због чињенице да је ово стање 
удружено са високим степеном морталитета (4-5 пута већи у односу на друге 
болести), дуготрајним лечењем, апликацијом респираторне подршке (15 пута 
веће у односу на друге болести) и огромним финансијским трошковима (два 
пута већи у односу на друге болести). У САД се годишње лечи око 800.000 па-
цијената са тешком сепсом, уз више од 270.000 смртних исхода (што је више 
у односу на акутни инфаркт миокарда, пнеумоније и мождане ударе). Сепса 
и септички шок синдром су међу првих десет узрока смртног исхода у пе-
дијатријској али и у адултној популацији.

вирУленција и Патогенеза Болести 
Узроковане staPhyloCoCCus aureus-ом

Staphylococcus aureus има велики број целуларних и екстрацелуларних фак-
тора који су значајни у патогенези болести коју они узрокују. Staphylococcus 
aureus продуцира велики број адхезивних фактора као што су: клампинг фак-
тор, фибриноген везујући фактор, фибронектин везујући протеин А и протеин 
Б, колаген везујући протеин и друге. Staphylococcus aureus се може везати за ла-
минин, витронектин, еластин и тромбосподин, иако и до данас нису нађени гени 
и протеини који су одговорни за ову његову активност. Велики је број студија 
доказао да су ове његове способности важне у колонизацији ткива домаћина и за 
везивање за неке стране објекте као што су катетери и пластични сетови.

У борби са домаћином стафилококе су развиле неколико стратегијских ак-
ција. Тако, протеин А се везује са Fc фракцијом IgG антитела чиме се блокира 
опсонизација. Стафилококна В8 протеаза има могућност инактивације IgG ан-
титела, а у сарадњи са другим протеазама врши деградацију антимикробних 
пептида. Ентеротоксини А – Е, токсични шок синдром токсин 1 и ексфолијатив-
ни (епидермолитични токсин) А и Б су група токсина са тзв. суперантигенским 
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карактеристикама, и везују се са хистокомпатибилним комплексима класе II про-
теина инактивирајући специфичне поткласе T-ћелија. Стафилокок продукује и 
липолитичне материје (ефекат липазе) које се супротстављају целом низу масних 
киселина које продукује дечији организам и који играју улогу сурфактанта у од-
брани организма. Леукоцидин и γ-хемолизин су два екстрацелуларна протеина 
којима стафилококи развијају леукоцитолитичну активност.

С друге стране, стафилокок продукује и факторе који промовишу њего-
ву ткивну инвазивност, као што су α-токсин, β-хемолизин, хијалуронидаза и 
хијалуронска липаза. 

eПидемиологија инФекција ПроУзрокованих 
staPhyloCoCCus aureus-ом

Квантитативне студије су показале да је само 10 бактерија довољно за коло-
низацију умбиликуса код 50% новорођене деце, а само 250 стафилокока дају исти 
ефект на слузници носа. Колонизација стафилококом код новорођенчади у 85% 
случаја резултат је преношења са руку медицинског особља, а само 15% аероге-
ним путем (1). Колонизација коже је присутна и у узрасту од 12 месеци.

Инфекције стафилококом чак имају и одређен циклични епидемијски ка-
рактер. Разлог томе је још увек непознат. На пример, сојеви 80/81 су били про-
блем 50-тих и 60-тих година прошлог века, данас се појављују спорадично. У 
САД данас су главни проблем сојеви стафилокока који продукују ексфолија-
тивни токсин. Посебан проблем је ширење тешких стафилококних инфекција 
веома вирулентним и лако преносивим метицилин резистентним стафило-
коком (Meticillin Resistent Staphylococcus Aureus -MRSA). Спорадични пораст 
броја пацијената са тешким формама инфекција изазваних MRSA у целом све-
ту указује на појаву нових сојева који попримају карактер епидемичне форме 
(Epidemic MRSA – EMRSA) (2). 

токсични шок синдром ПроУзрокован 
staPhyloCoCCus aureus- oм

Токсични шок синдром (Toxic Shock Syndrome - TSS) је узрокован токси-
ном TSST-1 или ендотоксином који продукује Staphylococcus aureus. TSS се пре 
1980. године јављао најчешће али и не ексклузивно код девојака и одраслих 
жена у менструалној фази (везано за употребу вагиналних тампона). Болест се 
карактерише наглом појавом високе фебрилности, дијарејом, шок синдромом, 
хиперемијом мукозних мембрана, дифузним макуларним еритематозним ра-
шом уз десквамацију коже стопала и шака. Губитак течности и шок синдром су 
главни узроци смртног исхода у овој инфекцији.
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Последњих двадесетак година је описана појава TSS код препубертетских 
девојчица, постменопаузалних жена и код мушкараца. Улазна врата су још увек 
непозната. Овај синдром се јавља и код новорођенчади и одојчади у једини-
цама интензивне неге. Често се дефинитивна дијагноза поставља обдукцијом. 
Код ових пацијената хемокултура може остати негативна, а код деце код којих 
је позитивна изоловане су стафилококе које продукују ендотоксин- С.

сеПса

Сепса узрокована Staphylococcus aureus-ом је ређа у односу на неке друге 
узрочнике, са клиничком сликом која варира у односу на узраст.Она се може 
развити у року од неколико дана, али код неке деце и као фулминантна инфек-
ција са фаталним исходом у року од само неколико сати.

новорођенчад

Презентација сепсе код новорођенчади је увек неспецифична, и тешко ју 
је разликовати у односу на нека друга неинфективна обољења. Респираторни 
дистрес, терморегулациона нестабилност (хипотермија је чешћа у односу на 
хипертермију), гастроинтестинални симтоми, као што је абдоминална дистен-
зија и дијареја, синдром варијабилне гликемије најчешћи су налази код ново-
рођенчади. Тешко је идентификовати улазна врата, а код 25% деце се развија и 
менингитис.

Рана неонатална сепса (у прва три дана живота) протиче под сликом брзо 
прогресивног респираторног дистреса, пулмоналне хипертензије, хипоксије, 
тешког шок синдрома и често дисеминоване интраваскуларне коагулације. Код 
неке деце се истовремено развија и менингитис. Касна сепса је чешће узроко-
вана Streptococcus-ом из групе Б, а Staphylococcus-om je најчешће хоспитално 
аквирирана. Клинички синдром иде са истовременим развојем сепсе и менин-
гитиса, супуративним артритисом, остеомијелитисом и појавом других број-
них гнојних инфектиних мекоткивних промена.

деца узраста 3 месеца до 5 година

Код ове деце се најчешће јавља хипертермија, тахикардија, тахипнеја, лоша 
периферна перфузија, анемија са неутрофилијом и неутропенијом, тромбоци-
топенија, дисеминована интраваскуларна коагулација (ДИК). Могући су и не-
уролошки поремећаји, поремећај свести, конвулзије, петехијални раш , гастро-
интестинални симптоми. Код неке деце се може јавити екстремна леукоцитоза, 
хипертермија и септични шок и хемолитично-уремички синдром (ХУС).
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деца старија од 5 година

Код деце овог узраста најчешћи узрочници сепсе су менигогок и стафилкок. 
Тешка сепса је јавља изненада и чешће код претходно здраве деце, без посебних 
фактора ризика.Улазна врата инфекције остају често непозната, али патогно-
монично је да се јавља код младих спортиста. Синдром тешке стафилококне 
сепсе је нешто чешћи код мушке деце, а смртни исход, према подацима из раз-
них студија креће се од 20-42%. Код ове деце може се видети и тежак ТСС са 
сликом високе фебрилности, еритематозно-макулозног раша, кожне десквама-
ције и хипотензије.

Глобално, у свим узрасним категоријама испољи се анемија због хемолизе 
услед ДИК-а. Честе су неутрофилија и неутропенија. Укупни број леукоцита је 
ретко нормалан. Са прогресијом сепсе пада и број тромбоцита. (Необична је 
појава да код кутаних хеморагија није присутна и тромбоцитопенија). Пара-
лелно са снижењем броја тромбоцита расте и протромбинско време, парцијал-
но тромбопластинско време и фибрин деградациони продукти.

третман инФекција Узрокованих 
staPhyloCoCCus aureus-ом

Терапеутски прилаз инфекцијама узрокованим Staphylococcus aureus-ом 
зависи од његових специјалних карактеристика: способности перзистенције у 
организму и поред активације одбрамбених механизама домаћина, способно-
сти формирања дубоких ткивних апсцеса и резистенције на антибиотике. Ка-
узалну терапију представља правилан избор антибиотика и хирушки третман 
када је то потребно. Третман пацијената оболелих од сепсе у јединици интен-
зивне терапије подразумева одржавање виталних функција и специфичан 
антибактеријски третман. Код нестабилних пацијената потребан је посебан 
клинички прилаз пре почетка антибиотске терапије, с обзиром да убрзо после 
апликације истих може доћи до погоршања клиничке слике због нагле лизе бак-
терија и развојем последичне ендотоксемије и ослобаћања цитокина и фактора 
туморске некрозе (Tumor Necrosis Factor – TNF) - ТНФ. Зато је важно одреди-
ти скорове ризика. Постоје тзв. општи скорови, као што су PRISM - Pediatric 
Risk of Mortality, P-MODS - Pediatric Multiple Organ Dysfunction Score и PELOD 
Score -Pediatric Logistic Organ Dysfunction, или специјализовани скорови, као 
што су CRIB I и CRIB II -Clinical Risk Index for Babies), GMSPS Score - Glasgow 
Meningococcal Septicaemia Prognostic Score, Rotterdam Score - Meningococcal 
Septic Shock in Ghildren, Paediatric Coma Scale- PCS.

У односу на антибиотски третман значајно је да око 95% изолата Staphyloco-
ccus aureus-а продукују β-лактамазу. То је серинска протеаза која хидролизује 
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β-лактамски прстен и представља основ за развој резистенције на пеницилин. 
Као додатак овоме, у високом проценту изолата налази се и Mec A ген који коди-
ра рenicillin binding protein 2A (PBP2A) и узрокује резистенцију на метицилин 
и све друге пеницилиназа- резистентне пеницилине (нафцилин, оксацилин) и 
на цефалоспорине. У више лабораторија су изоловани сојеви Staphylococcus 
aureus-а који показују мању осетљивост или резистенцију на ванкомицин (ми-
нимална инхибиторна концентрација је од 8µg/мл). Механизам ове резистен-
ције је још увек непознат и разлог је за забринутост у одељењима интензивне 
терапије.

Код инфекција које не угрожавају живот, а изолати Staphylococcus aureus-
а реагују на пеницилин, који је тада лек избора, посебно у новорођенчади и 
одојчади. Кад се у изолатима детектује β-лактамска активност, предност имају 
полусинтетски пеницилини. Ванкомицин треба да остане у резерви и да се 
користи код инфекција узроковани МРСА. Триметоприм сулфометоксазол, 
клиндамицин и флуорохинолони су антибиотици који имају позитиван ефект 
у лечењу стафилококних инфекција али су са ограниченом употребом у де-
чијем узрасту. Други антибиотици који се могу употребити си гентамицин, 
амикацин, рифампицин, хлорамфеникол и тетрациклини (3).

Употреба пеницилина је дискутабилна у стањима када изолати Staphylo-
coccus aureus-а показују метицилинску резистенцију. У тим случајима показују 
резистенцију на све пеницилине и цефалоспорине. Онда је први избор ван-
комицин у комбинацији са гентамицином/амикацином или рифампицином. 
Дозе ових антибиотика код новорођенчади се израчунавају према посткон-
цепцијском узрасту. Оптимално дозирање подразумева примену апликатив-
них доза према оптималним серумским концентрацијама (4). Највише вршне 
концентрације ванкомицина треба да су између 20-40 µg/мл, а никако нижи од 
10 µg/мл. За гентамицин највиша концентрација је 4-8 µg/мл, али не треба да 
јенижа од 2 µg/мл (5).

Због све већег развоја резистентних сојева Staphylococcus aureus-а на ве-
лики број рутински примењених антибиотика, код тежих облика инфекција 
последњих година се примењује имипенем, а у неким студијама и дротрекогин 
алфа. Имипенем се даје деци са сепсом у дози од 15 мг/кг у 6-12 часовним ин-
тервалима, али не и код деце са менингитисом, због његовог слабог продора 
у централни нервни систем. Дротрекогин алфа (Ксигрис) као рекомбинантна 
форма хуманог активираног протеина Ц се давао са надом на позитивне ефек-
те, али је након неколико великих студија повучен, пошто није дао жељене ре-
зултате. Последњих година полажу се велике наде у примену даптомицина, као 
липопептидног антибиотика у третману тешких инфекција узрокованих грам 
позитивним бактеријама, а посебно стафилококама. Даје се у дози од 4 мг/кг 
једном дневно (6).
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16.1. ЗНАЧАЈ УЛТРАЗВУКА У ДИЈАГНОСТИЦИ 
АКУТНОГ АПЕНДИЦИТИСА

Слободан гребелдингер, бранка радојчић
Клиника за дечју хирургију, Институт за здравствену заштиту деце и 
омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

Дијагноза акутног апендицитиса поставља се на основу клиничке слике, 
клиничког прегледа, лабораторијских анализа и допунским методима, као што 
су ултрасонографски преглед, радиолошке претраге (нативни снимак абдоме-
на, компјутеризована томографија), перитонеална аспирација и лапароскопска 
експлорација (1).

Ултрасонографски преглед је суверени имиџинг метод у дијагностици акут-
ног апендицитиса код педијатријских пацијената презентованих са болом у 
десном доњем квадранту абдомена (2). Бројне студије потврдиле су да је ултра-
сонографија валидна метода у дијагностици акутног апендицитиса, посебно у 
развојном добу. Ултрасонографски преглед се препоручује код свих пацијената 
са сумњом на акутни апендицитис, јер је јефтин, брз, нешкодљив и не захтева 
посебну припрему пацијента. Усавршавањем ултразвучних апарата и акумули-
рањем искуства испитивача прецизирају се критеријуми за детекцију и разли-
ковање нормалног од инфламираног црвуљка. Међутим, ови критеријуми имају 
ограничену сензитивност и специфичност. Употребом компресивне технике и 
doppler сонографије, а посебно колор doppler сонографије повећава се детекта-
билост инфламираног црвуљка и сензитивност метода. Ултрасонографски пре-
глед у дијагностици акутног апендицитиса у већини серија има одличну специ-
фичност од преко 90%, али варијабилну сензитивност (50-92%). Гојазност, мете-
оризам, покрети током прегледа, иритација перитонеума, ексцесивно изражено 
поткожно масно ткиво, развијена мускулатура предњег трбушног зида, као и 
ретроцекална позиција црвуљка могу утицати на резултат прегледа. Нормалан 
црвуљак делује неухватљив, међутим он мора бити ултрасонографски визуали-
зован да би се искључило постојање акутног апендицитиса.

Опште прихваћени ултрасонографски критеријуми акутне упале црвуљка 
су директни - тест компресибилности, спољашњи дијаметар црвуљка, задебљан 
зид црвуљка, и индиректни - присуство хиперехогених садржаја у близини зида 
црвуљка (ангажован оментум, фибринске наслаге, масивне прираслице), ане-
хогени ограничени садржај (течност) у близини црвуљка; налаз апендиколита 
у лумену црвуљка, неперисталтичност црвуљка, присуство гнојних колекција, 
присуство слободне течности у перитонеалној дупљи ретровезикално или у 
Морисоновом шпагу.
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Уса вр ша ва њем тех ни ке и пред но сти ма ко је пру жа у од но су на дру ге ра ди о-
ло шке ме то де пре гле да, ул тра со но гра фи ја, након дужег времена оспоравања и 
клиничког доказивања, постала је најчешће коришћена дијагностичка метода 
у клиничком раду. Ул тра со но граф ска ди јаг но сти ка акут ног апен ди ци ти са уве-
де на је у ру тин ску при ме ну. Ка ко по се бан ди јаг но стич ки про блем ка да је реч 
о акут ном апен ди ци ти су пред ста вља ју де ца, ул тра со но гра фи ја је ов де обез бе-
ди ла се би ме сто у ал го рит му пре гле да. Акут ни апен ди ци тис у то ку труд но ће 
та ко ђе зах те ва ул тра со но граф ску ди јаг но сти ку (3).

соноанатомија и техника Прегледа

Ди јаг но сти ка акут ног апен ди ци ти са вр ши се ехо ско пи ма ти па real-ti me, 
иако у по след њих не ко ли ко го ди на мно ги ауто ри ин си сти ра ју на ехо ско пи ма 
са ко лор до плер ефек том. Ра ни је је по сто јао став да оп ти мал не мо гућ но сти за 
ул тра со но граф ски пре глед апен дик са пру жа сек тор ска сон да од 3,5 до 5 МHz. 
Ме ђу тим, са вре ме ни став је да се при ли ком пре гле да ко ри сте ли не ар не и кон-
век сне сон де исте фре квен ци је. При ли ком пре гле да па ци јент ле жи на ле ђи ма 
са ис пру же ним но га ма (4).

Прву студију која утемељује ултрасонографске критеријуме у дијагностици 
акутног апендицитиса извео је Пулеaр (Puylaert) 1986. године. Он је дао 
опис ултрасонографског изгледа нормалног црвуљка као „слепо затворене 
луминалне структуре трослојног зида“ (5). Бројне потоње студије потврдиле су 
да је ултрасонографија валидан метод у дијагностици акутног апендицитиса, 
посебно у развојном добу (6). Пре глед тре ба оба ви ти пре да ва ња ма те ри ја ла за 
ла бо ра то риј ске ана ли зе, јер пре глед олак ша ва пу на мо краћ на бе ши ка. Преглед 
за по чи ње по ста вља њем сон де у иле о це кал ну ре ги ју, ори јен ти са не у лон ги ту ди-
нал ној рав ни. По сте пе ним по ла га ним по ме ра њем сон де те жи се уочи ти це кум, а 
по том, окре ћу ћи сон ду по сте пе но у са ги тал ну ра ван, тра жи ти нај по год ни ји пре-
сек апен дик са за ди јаг но сти ку. Осим це ку ма, као тач ке ори јен та ци је мо гу по слу-
жи ти и или јач на кри ста и бо дља, псо ас, као и или јач ни крв ни су до ви. Мо гу ће су 
и ати пич не ло ка ли за ци је апен дик са па и о то ме тре ба во ди ти ра чу на при ли ком 
пре гле да. Апен дикс се на со но гра му ви ди у раз ли чи тим пре се ци ма, али је увек с 
тан ким хи пе ре хо ге ним де лом ко ји од го ва ра му ко зи и дво стру ко ши рим хи по е-
хо ге ним де лом ко ји од го ва ра му склу лар ном сло ју. Ши ри на лу ме на за ви си од уз-
ра ста па ци јен та и обич но не пре ла зи 6, мак си мал но 8 мм. Ин фла ми ран апен дикс 
се да ле ко лак ше ви зу а ли зу је од не ин фла ми ра ног. 
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Степен компресибилности

Нај стал ни ји и нај спе ци фич ни ји кри те ри јум је сте сте пен ком пре си бил но-
сти апен дик са. Уко ли ко је апен дикс не ин фла ми ран, по сте пе ним бла гим при ти-
ска њем сон де ка ње му гу би се ње гов лу мен, а ви зу а ли за ци ја по ста је кри тич на. 
Код ин фла ми ра ног апен дик са сте пен не ком пре си бил но сти ди рект но је про-
пор ци о на лан сте пе ну ин фла ма ци је. Ка да је апен дикс не ком пре си би лан тест се 
де фи ни ше као по зи ти ван и обр ну то. На лаз мо же би ти и из ме ђу ова ква два ја-
сна ста ња, па се де фи ни ше као оте жа но ком пре си би лан апен дикс. Ул тра звуч на 
ди јаг но сти ка се у ве ли ком бро ју кри те ри ју ма осла ња на оп струк ци ју лу ме на 
као нај че шћу ети о ло ги ју апен ди ци ти са; сто га је у пот пу но сти ја сно за што се 
овом кри те ри ју му при пи су је нај ве ћи зна чај (7). 

Ширина лумена црвуљка

Је ди ни квантитативни (мер љив) кри те ри јум за про це ну за па ље ња црвуљка 
је сте ши ри на лу ме на. Гра нич не вред но сти је те шко од ре ди ти и си гур но су раз-
ли чи те у раз ли чи том уз ра сту. Ме ђу тим, ши ри на лу ме на ве ћа од 8 мм мо же се 
сма тра ти сиг ни фи кант ном. Ја сно је да се и овај кри те ри јум за сни ва на оп струк-
ци ји лу ме на у ети о ло ги ји апен ди ци ти са. Због то га је и ов де мо гу ћа ди јаг но стич-
ка гре шка код пер фо ри ра ног црвуљка. Резултати изведене студије на нашем 
узорку указују да за процену инфламираности црвуљка значајну информацију 
даје попречни дијаметар црвуљка. Важна карактеристика је повећани дијаме-
тар црвуљка ≥ 7 мм. Податак је подвргнут тестирању дијагностичког значаја и 
показао је максималну позитивну предиктивну вредност (1,000) и високу сен-
зитивност (0,941) (8,9). 

дебљина зида црвуљка

За де бљао хи пе ре хо ге ни део зи да апен дик са у ства ри пред ста вља едем му ко-
зе апен дик са. Иако не ки ауто ри по ку ша ва ју да де фи ни шу мер љи ве вред но сти 
за про це ну од пре ко 2 мм, тач ност ме ре ња ул тра звуч них апа ра та не до зво ља ва 
по ста вља ње ова ко пре ци зних кри те ри ју ма. 

хиперехогени садржаји у близини црвуљка

Хи пе ре хо ге ни са др жа ји у бли зи ни зи да апен дик са мо гу би ти раз ли чи тог 
по ре кла. Нај че шће је то ан га жо ван омен тум, фи брин ске на сла ге, ма да то мо гу 
би ти и ма сив не при ра сли це код хро нич ног апен ди ци ти са. Периапендикуларни 
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ин фил трат при ка зу је ова кав на лаз. Кар ци ноид апен дик са та ко ђе да је хи пе ре-
хо ге ну фор ма ци ју у пре де лу апен дик са. 

анехогени садржаји у близини црвуљка

На лаз ане хо ге них огра ни че них са др жа ја (теч ност) у бли зи ни зи да апен дик-
са та ко ђе мо же ука зи ва ти на ње го ву упа лу. То су обич но се ро зне на ку пи не у 
ло жи апен дик са про у зро ко ва не за па ље њем. 

налаз апендиколита 

По ја ва апен ди ко ли та пра ће на оп струк ци јом лу ме на или за де бља њем зи да, 
од но сно при су ством прет ход но опи са них со но граф ских зна ко ва ин фла ма ци је 
мо же указивати на апен ди ци ти с. По сто ји ди ле ма да ли при су ство апен ди ко ли-
та без ових зна ко ва „го во ри у при лог“ хро нич ног апен ди ци ти са, јер он ствара 
хро нич ну ири та ци ју, или је апен диколит са мо тран зи тор на по ја ва, јер се он 
пе ри стал ти ком апен дик са мо же ева ку и са ти у цекум. 

неперисталтичност црвуљка

Апе ри стал тич ност црвуљка је те шко уоч љи ва. Не ка да ипак до би је мо ја сну 
сли ку апен дик са ко ји има сна жну пе ри стал ти ку и ја сну сонографску сли ку не-
ин фла ми ра но сти. 

гнојне колекције
Гној не ко лек ци је у пре де лу апен дик са има ју ја сну ул тра звуч ну сли ку. Појава 

гно ја ука зу је на раз ви је ни за па љењ ски про цес, пе ри а пен ди ку лар ни ап сцес или 
на пер фо ра ци ју апен дик са. При су ство сло бод не теч но сти ре тро ве зи кал но или 
у Мо ри со но вом шпа гу мо же би ти знак раз ви је ног за па љењ ског про це са са екс-
у да ци јом, мо же ука зи ва ти на пер фо ра ци ју апен дик са.

присуство гаса у црвуљку

Присуство гаса у црвуљку намеће се као нови ултрасонографски критеријум. 
У физиолошким условима постоји несметана комуникација лумена црвуљка и 
цекума, те се регургитацијом садржаја у њему налази мала количина гаса. Нај-
чешћи узрок акутне инфламације је опструкција лумена црвуљка и последична 
интралуминална ресорпција гаса, што се може детектовати ултрасонографски. 
Додатно објашњење присуства интралуминалног гаса код акутне инфламације 
црвуљка је умножавање микроорганизама који продукују гасове. 
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ултразвучни градус

Више аутора покушало је да успостави корелацију између ултрасоно граф-
ског и патохистолошког налаза код акутног апендицитиса. Канеко и сарадници 
су на основу десетогодишњег искуства потврдили да ултрасонографски пре-
глед може идентификовати акутни апендицитис у дечјем узрасту уз високу 
сен зи тивност методе. Критеријум за инфламацију црвуљка је дијаметар зида 
црвуљка већи од 6 мм. Канеко је утврдио ултразвучне критеријуме за процену 
степена инфламације црвуљка (Табела 1). (10). Зид црвуљка, посматрајући 
од унутра пут споља, ултрасонографски садржи четири слоја: хипоехогени, 
ехогени, хипоехогени и ехогени. Унутрашњи ехогени слој хистолошки одговара 
субмукози. Порастом степена инфламације изглед субмукозног слоја се мења 
што је у корелацији са патохистолошким налазом.

табела 1. Канекова класификација корелације ултрасонографског и патохи-
сто лошког налаза

Ултрасонографска 
класификација

Изглед субмукозе 
(унутрашњу ехогени слој)

Патохистолошки налаз

Градус I Танак и гладак, раван. Катарални

Градус II Задебљао и гладак. Флегмонозни

Градус III Задебљао и нераван или танак 
и испрекидан.

Флегмоно-гангренозни 
апендицитис

Градус IV Неуједначен са аморфним 
унутрашњим структурама.

Гангренозни апендицитис

ограничења УлтрасонограФске дијагностике

Ограничења ултрасонографске дијагностике су гојазност пацијента, изра-
жен метеоризам као и постојање прираслица од претходних операција или 
патолошких стања. Ретроцекална позиција апендикса је тешка за визуализацију 
па и у случају када је успешна, сигурност прегледа је мања. Чак и ка да то успе мо, 
апендикс се при ка зу је са мо де лом, што ума њу је си гур ност ди јаг но сти ке. Ниједан 
од ултрасонографских критеријума нема довољну високу сензитивност и 
специфичност да би самостално био довољан у постављању дијагнозе. Упркос 
напретку у имиџинг технологијама, истраживање у САД су показала да се 
инциденција негативних апендектомија није променила. С друге стране, Apple-
gates објављује резултате студије да је број негативних апендектомија након 
употребе ултрасонографије већи него код деце која нису имала УЗ преглед 
(11). Упркос бројним студијама које су потврдиле дијагностичку тачност 



300

Слободан Гребелдингер, Бранка Радојчић

ултрасонографије и компјутеризоване томографије у дијагностици акутног 
апендицитиса, ове имиџинг технике остале су допунске помоћне методе 
приликом доношења хируршке одлуке. 
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16.2. ХИДРОНЕФРОЗА - САВРЕМЕНИ ПРИСТУП 
ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ ХИДРОНЕФРОЗЕ 
УЗРОКОВАНЕ УРЕТЕРОПИЈЕЛИЧНОМ 
СТЕНОЗОМ

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

Увод

Хидронефроза представља дилатацију пијелокаликсног (ПК) система бу-
брега. Најчешћи узрок хидронефрозе је стеноза уретеропијеличног сегмента. 
Хидронефрозе се, пре свега, деле на оне које се открију пренатално и оне које се 
открију после рођења. Осим тога, разликују се симптоматске и несимптоматске 
хидронефрозе. Симптоми који се могу јавити су: бол, инфекција, хематурија и 
појава камена изнад места сужења. 

дилеме

Код симптоматске хидронефрозе неопходно је оперативно лечење, док у 
случају асимптоматске хидронефрозе изазване стенозом уретеропијеличног 
сегмента још увек постоји дилема о начину лечења. Неопходно је проценити 
да ли постоји повећана резистенција протока урина (опструкција тока урина) 
кроз место стенозе, тј. да ли је дошло до повећања притиска изнад места стено-
зе. Када се процењује да ли постоје елементи опструкције, а не само дилатације, 
потребно је узети у обзир да ли се ради о акутном, субакутном или хроничном 
поремећају с обзиром да долази до различитих промена у гломерулској фил-
трацији, протоку крви, као и промена у интрапијеличном притиску и протоку 
у зависности од времена протеклог од настанка опструкције. Организам поку-
шава да направи баланс између протока урина, сужења, протока крви кроз бу-
брег, дилатације ПК система и притиска (такозвани „притисак/проток/дилата-
ција зависан“ концепт). С обзиром да не постоји неинвазивни начин процене 
притиска у ПК систему, ризик за оштећење бубрежног ткива процењује се на 
основу индиректних параметара. Параметри су: степен дилатације ПК систе-
ма, степен смањења сепаратне бубрежне функције који се утврђује на нуклеар-
но-сцинтиграфским прегледима, као и брзина елиминације урина из ПК сис-
тема која се утврђује динамском сцинтиграфијом. Брзина елиминације из ПК 
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система зависи од количине продукције урина, стенозе, али и од еластичности 
и облика пијелона који се мења у току различитог степена дилатације пијело-
на, као и од уродинамике горњег уротракта (перисталтика уретера, притисак у 
уретеру и мокраћној бешици и тд.). Ове параметре такође није могуће мерити 
и контролисати у свакодневној клиничкој пракси, тако да се интерпретацијом 
резултата брзине елиминације урина у току динамске сцинтиграфије не може 
донети сасвим поуздана одлука о адекватном начину лечења. 

Интравенска пијелографија нам не може помоћи у доношењу одлуке о на-
чину лечења, тако да је њена примена код деце у свету и код нас (на Универзи-
тетској дечјој клиници) скоро избачена из употребе код ових пацијената. 

Постнатално Праћење Пацијената с хидронеФрозом

Уколико је дилатација ПК система преко 30 mm обострано - по стаби-1. 
лизацији пацијента ради се микциона цисто-уретрографија (МЦУГ), 
након чега се одређује даљи план лечења.
Уколико је дилатација ПК система преко 30 mm једнострано – планира 2. 
се оперативно лечење у узрасту од месец дана. Претходно је ултразвуч-
ним прегледом искључено да постоји дилатација уретера.
Уколико је дилатација ПК система од 10-30 mm пре рођења, трећег дана 3. 
живота ради се ултразвучни преглед. Уколико се ултразвучним прегле-
дом потврди дилатација ПК система од 10-30 mm, преглед треба поно-
вити за месец дана, а уколико је дилатација преко 30 mm планира се 
операција у узрасту од месец дана. 
Уколико се на контролном ултразвучном прегледу у узрасту од месец 4. 
дана утврди да се дилатација проширила, потребно је спровести сле-
деће дијаностичке процедуре:

МЦУГ- уколико нисмо сигурни да је уретер широк мање од 7 mm; •	
MAG-3 renal scan•	  – сцинтиграфска метода којом се процењује се-
паратна бубрежна функција и време елиминиције контраста из ПК 
система, тј. Т ½:

Уколико се ПК систем празни у току динамске сцинтиграфије, па- -
цијент се и даље прати; 
Уколико постоји еквивокална крива (15-30 минута) и опструктив- -
на крива, важна је процена сепаратне бубрежне функције (СБФ) 
и то: 
Уколико је СБФ испод 35% - индикована је операција;. -
Уколико је СБФ између 35-45 % - пацијенте пратимо на 3 месеца;  -
Уколико је СБФ изнад 45% - пацијенте пратимо на 6 месеци.  -
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ризик од неФроПатских Промена код хидронеФрозе

Циљ лечења хидронефрозе је да се препозна ризик и превенира даље 
оштећење бубрега. 

Ризик од нефропатских промена код хидронефроза, у зависности од дила-
тације ПК система, је следећи:

Уколико је дилатација до 10 mm – ризик постоји код 10% пацијената.1. 
Уколико је дилатација до 15 mm - ризик постоји код 40% пацијената.2. 
Уколико је дилатација преко 20 mm - ризик постоји код 80% пацијената.3. 

Применом приказаног концепта и протокола значајно је смањен број па-
цијената који су раније лечени оперативно. Савременим концептом постиг-
нуто је да се оперишу само они пацијенти код којих се не оствари равнотежа 
између продукције урина и његовог транспорта кроз пијелоуретерни сегмент 
и код којих се очекује погоршање и даље оштећење бубрега. 

даљи развој дијагностике

У блиској будућности можемо очекивати клиничку примену „биoмеханич-
ких фактора опструкције“: маркера тубулске дисфункције у опструкцији (β2- 
microglobulin, N-aceтyl-β-glucosaminidase и др), фактора раста и вазоактивних 
супстанци, који за сада имају само експерименталну примену. Очекујемо да ће 
се раном детекцијом ових фактора неинвазивно и на време поставити индика-
ција за операцију. 
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16.3. МЕДИЦИНСКА ФОТОГРАФИЈА. МОЖЕ ЛИ 
БИТИ ПРОБЛЕМ?

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

Верујући да ће фотографија играти значајну улогу у дијагностици и третману 
пацијената, Jean-Martin Sharcot, Duchenne-ов студент, је 1878. године уводи фо-
тографију у клиничку праксу. Већ 1893. Londe, Sharcot-ов ученик, је публиковао 
књигу “La Photographie medicale” (1). Медицинске фотографије у часописима и ме-
дицинским уџбеницима појачавају и привлаче пажњу. „Суве“ странице, без слика, 
нису пожељне и тешко се читају, па уредници форсирају објављивање илустра-
ција. Јасно је да су клиничке фотографије важне за медицинску едукацију. Била 
је стандардна медицинска пракса у већини уџбеника и чак већини престижних 
часописа, објављивање слика са нагим одраслим особама или децом које је могуће 
идентификовати (2). Међутим, клиничке фотографије су до скоро схватане као 
једносмеран процес. Клиничари убирају „корист“, а мало се посвећује пажње осо-
би на фотографији. Пацијент се посматра као занимљив случај или необичан на-
лаз, а не као жива особа са својим осећањима (3). Већина доктора није свесна да би 
сагласност за фотографисање морала да се добије, као и за сваку другу процедуру. 
Такође се поставља питање како ми можемо знати када и како је легитимно корис-
тити фотографију? Нема довољно података који би говорили о утицају фотогра-
фисања на пацијента и његову породицу (3). Ово се нарочито односи на пацијенте 
са поремећајем сексуалне диференцијације који се класично фотографишу наги.

УПотреБа клиничке ФотограФије

Клиничке фотографије се могу искористити због едукација, публиковања 
и као неопходни део историје болести. Клиничке фотографије су уобичајене 
у неким специјалностима као што су дерматологија, ортопедија, онкологија и 
пластична хирургија, где могу бити важан део медицинског третмана. У дер-
матологији, на пример, може се пратити прогресија кожне болести. Код ин-
терсексуалних пацијената може бити корисно имати фотографију гениталија 
пре операције, што омогућава компарацију различитих клиничара и разних 
специјалности. Постоје разлози и за форензичку фотографију која је неопход-
на код сумње на намерно повређивање или сексуално злостављање. Међутим, 
највећи број медицинских фотографија се добија због публикација у часописи-
ма и уџбеницима, као и за едукациона и конференцијска предавања. 
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тиПови клиничке ФотограФије

Клиничка фотографија може захватати мали део или већи регион тела. Поне-
кад је потребна фотографија целог тела без одеће. Фотографија може показивати 
клиничке карактеристике или илустровати хируршку технику. Фотографија се 
може направити под анестезијом у операционој сали или док је пацијент будан 
на болничком одељењу или у одељењу за медицинску фотографију, које имају 
неке болнице. Фотографије се могу направити од стране медицинског фотографа 
или од стране клиничара његовом сопственом камером, што је са појавом диги-
талних камера постало врло лако и примамљиво. Могу са користити и специјал-
не технике, као нпр. офталмолошка флуоресцеинска ангиографија. Исто тако 
фотографије могу бити корисне у планирању краниофацијалне хирургије. 

Особе различито реагују на захтев за фотографисање и објашњење потоње 
употребе тих слика. На то утиче болест (стање) пацијента, његова старост, сре-
дина у којој се слика, поље тела које се фотографише и наравно емпатија и сен-
зибилитет фотографа. Јасно је претпоставити да ће фотографисање интимних 
регија, дојки, гениталија или голог целог тела вероватније узроковати психо-
лошки дистрес. Чак и са пажљивим и сензибилним фотографом у овим слу-
чајевима клиничко фотографисање може бити некомфорно, недостојанствено 
и деградирајуће искуство са пацијентове тачке гледишта (3).

The General medical council наводи да као лекар морате на првом месту 
да бринете о здрављу пацијента, да водите рачуна о његовом достојанству и 
приватности, да респектујете и штитите поверљиве информације, да слуша-
те пацијента и респектујете његове погледе (4). Повратне информације из две 
британске интерсекс клинике осветљавају велику забринутост због могућих 
удаљених психолошких последица које се приписују клиничкој фотографији. 
Да ли фотографисање интерсексуалног пацијента компромитује дужност ле-
кара да лечи пацијента? Из нашег искуства са овим пацијентима, као и на осно-
ву повратних информација од удружења пацијената са синдромом андрогене 
неосетљивости (androgen insensitivity syndrome, AIS), научили смо да се много 
адултних интерсексуалаца осећају као наказе, са ниским самопоштовањем. 
Као факторе који појачавају њихова негативна осећања они наводе генитал-
не хируршке интервенције, поновљене вагиналне прегледе у току детињства 
и адолесценције, клиничко фотографисање, прегледе пред много студената и 
специјализаната, конфузију због ограничених или неконзистентних информа-
ција које добијају од лекара (3). Заиста се поставља питање да ли код девојчи-
ца са нормалним гениталијама и 46,XY кариотипом (complete AIS) има смисла 
правити клиничку фотографију, јер ће сликање голе особе показати нормалну 
здраву девојчицу. Једна од фотографисаних особа, која је на интернету нашла 
своју фотографију, оставши шокирана није видела не види смисао те фотогра-
фије, осим „приказивање наказе другим медицинским професионалцима“. 
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Друга особа се сећа да је била веома љута када су је у тинејџерским годинама 
сликали без одеће, да је имала сузе у очима и да јој није нико рекао зашто се 
то ради (3).

Време је да се критички евалуира улога медицинске фотографије и према 
принципима добре клиничке праксе дефинише начин добијања и чувања клинич-
ких фотографија. Водичи за добијање сагласности и заштиту података морају бити 
широко коришћени и на располагању. Такође постаје јасно да медицинска фо-
тографија није „неутрални акт“ и може имати штетне ефекте на пацијенте којима 
доктори помажу. Који је то узраст када су деца способна да сама дају сагласност за 
фотографисање? Како сачувати клиничке фотографије да не доспеју на педофилске 
порнографске сајтове? Тешко је сачувати фотографије да се копирају и позајмљују. 
Стандардна је пракса на неким интернационалним конференцијама да се копирају 
сви слајдови, често без дозволе презентера и без могућности даље контроле.

актУелни стандарди доБре клиничке 
Праксе за медицинскУ ФотограФијУ

Водичи о томе шта чини добру праксу за прављење и чување клиничких 
слика могу бити добијени из више извора укључујући The General medical 
council, Institute of Medical Ilustrations и International Committee of Medical Journal 
Editors (5). Свака болничка управа треба да развије протоколе и јасну форму 
сагласности за клиничку фотографију, са потписом за сагласност за сваку мо-
гућу употребу фотографије. 

Сугерисани стандарди добре праксе за прављење медицинских слика су:
Пре фотографисања мора да се тражи и добије пуна сагласност за фо-1. 
тографисање; 
Информативна сагласност за сваку употребу слике мора бити добијена 2. 
од пацијента или старатеља; 
Сагласност може бити повучена у било које време; 3. 
Идеално је да фотографисање обави школовани медицински фотограф; 4. 
Фотограф мора све време да поштује права и достојанство пацијента; 5. 
Све слике треба чувати у сигурним условима са контролисаним присту-6. 
пом, најбоље у одељењу за илустрације (када постоји) под јединстве-
ним идентификационим бројем за сваког пацијента; 
Комплетна анонимност није могућа, па је зато важно фотографисати 7. 
што је могуће мањи део тела; 
Повез или траке преко очију не заштићују анонимност и не треба да се 8. 
користе. Само када је неопходно фотогафише се лице пацијента;
Фотографисање гениталија и других осетљивих регија код деце и ин-9. 
терсексуалних пацијената треба да се ураде у условима опште анесте-
зије због интеревенције или испитивања; 



16. Дечја хирургија

307

Сликање целог тела без одеће код деце и одраслих узрокује озбиљне 10. 
психолошке секвеле и не треба да се ради; 
Потребна су објективна истраживања о удаљеном утицају медицинске 11. 
фотографије на пацијенте; 
Могући су проблеми и законске последице ако се не поштују ова правила.12. 

закљУчак

Фотографисање пацијената без потпуне сагласности информисаног па-
цијента је неетично и може имати озбиљне последице. Медицински часописи 
увек захтевају писану сагласност за фотографије које могу идентификовати 
пацијента, али формат те сагласности није прецизно дефинисан, нити је јасно 
која фотографија захтева сагласност. Један од модела је следећи.

САГЛАСНОСТ ПАЦИЈЕНТА ЗА МЕДИЦИНСКУ ФОТОГРАФИЈУ (6)

Име пацијента ________________________________________________________
Датум _______________________
Уколико је пацијент мали или неспособан да да сагласност - старатељ
____________________________________________________________________

Сагласан сам да се ја, или моје дете, (или особа чији сам ја старатељ) фотографишу. Раз-
умем информацију да се та медицинска фотографија коже користити у историји болести, у 
едукационе циљеве, или за публикацију у медицинским уџбеницима или часописима. Прис-
танком нећу за то бити плаћен. Одбијање неће имати утицаја на лечење. Уколико имам нека 
питања или желим да повучем сагласност могу да контактирам

Особа ____________________________ бр. телефона ________________________

Потписивањем ове форме потврђујем да ми је ова сагласност објашњена.

1. Сагласан сам да се ове фотографије користе у медицинским публикацијама, укључујући 
медицинске часописе, уџбенике и електронске публикације. Разумем да слике могу бити виђе-
не и од опште популације. Ове фотографије ће бити коришћене без имена, али је могуће да ме 
неко препозна. Слажем се да се слике приказују у едукационе сврхе и у историји болести.

Потпис ____________________________ Сведок ____________________________

2. Слажем се да се моје фотографије користе у едукационе сврхе и у историји болести, али 
не и за медицинске публикације:

Потпис ____________________________ Сведок ____________________________

3. Сагласан сам да се моје фотографије користе само у историји болести:
Потпис ____________________________ Сведок ____________________________
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16.4. НЕКАРДИЈАЛНЕ УРОЂЕНЕ МАНЕ И 
ПЕДИЈАТРИЈСКА КАРДИОХИРУРГИЈА  
– ДА ЛИ И КАДА ОПЕРИСАТИ?

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

У свакодневном раду са децом са урођеним срчаним манама чије лечење 
захтева хируршко решавање, примећује се повећана, како укупна превален-
ција ових конгениталних аномалија, тако и повишена инциденција удруже-
ности кардијалних и некардијалних аномалија. И поред чињенице да је највећи 
број урођених срчаних мана спорадичан, изолован и несиндромски, сматра се 
да око четвртине болесника са урођеном маном срца има и неку некардијал-
ну аномалију. Присуство некардијалне мане представља могућност постојања 
неке хромозомске или генетске абнормалности. 

Паралелни развој педијатријске кардиохирургије и педијатријске карди-
ологије, перинаталне, неонаталне и феталне медицине је значајно повећао сто-
пу преживљавања новорођене деце са урођеним срчаним манама. 

основи генетике и емБриологије Урођених срчаних 
мана и УдрУжености са некардијалним манама

инциденција и преваленција урођених срчаних мана

Урођене срчане мане (УСМ) представљају групу малформација која обух-
вата између 0,5% и 1% укупног броја урођених хуманих аномалија. Различите 
вредности преваленције које се појављују у литератури зависе од различитих 
критеријума и процената пренатално дијагностикованих случајева (1,2). У 
земљама са високим животним стандардом, региструју се и структурне мане 
које не морају давати клиничке симптоме (бикуспидна аортна валвула, перзис-
тентна лева горња шупља вена) и мане које имају тенденцију спонтане регре-
сије и које се у старијем животном добу не дијагностикују (спонтано затварање 
перзистентног форамена овале, вентрикуларног септалног дефекта). Уколико 
би се овим бројкама додали и резултати са обдукција мртворођених беба, ин-
циденција и преваленција би сигурно биле још веће (2). 
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генетска основа урођених срчаних мана и некардијалних аномалија

Свакодневни клинички рад са болесницима са УСМ и њиховим родитељи-
ма најчешће не подразумева задирање у основу настанка ових аномалија. У 
случајевима када се јави комбинација урођених кардијалних и некардијалних 
мана као и генетских синдрома, ово питање постаје веома актуелно, наро-
чито у светлу приоритета лечења, прогнозе болести и квалитета живота пе-
дијатријског болесника. Генетска испитивања у домену настанка УСМ у по-
следње две деценије су веома напредовала. Након дугогодишњег становишта 
да се већина УСМ јавља изоловано, прихваћена је теорија да је узрок настанка 
извесних УСМ мулитифакторијалан – идентификовани су посебни генетски и 
негенетски, тзв. еколошки фактори.

Класични менделовски начин преношења УСМ код неких породица је 
познат, јавља се код неких једонставнијих УСМ (атријални септални дефект 
– АСД, перзистентни артеријски канал – ДАП). Научно су потврђене дијаг-
ностичке методе које УСМ повезују са генетским поремећајима са микроделе-
цијама и тзв. „single gene“ поремећајима, односно хромозомским аномалијама: 
синдроми Едвардс (Edwards syndrome), Tарнер (Turner syndrome), Ди Ђорђо 
(diGeorge syndrome), Нунанов синдром (Noonan syndrome), Вилијамс (Williams 
syndrome), Холт Орамов синдром (Holt – Oram syndrome), Чарџ (CHARGE 
syndrome), Пјер Робен (Pierre Robin syndrome), Марфанов синдром (Marphan 
syndrome) и многи други. Јасне патогномичне генетске везе су постављене из-
међу Дауновог синдрома и УСМ које имају основу у ембриолошком поремећају 
тзв. „ендокардних јастучића“, мана типа парцијалног и комплетног атрио-вен-
трикуларног канала (75% деце са овим манама има Даунов синдром) (3). Коно-
трункалне аномалије (тетралогија Фало, транспозиција великих крвних судова 
срца) су често удружене са агенезијом слезине, једнокоморска срца са полис-
пленијом. Мускулоскелетне мане типа скраћених екстремитета су најчешће 
повезане са септалним дефектима срца. 

Што се тиче негенетских етиолошких фактора УСМ, па самим тим и комби-
нованих урођених мана, они су у највећем броју случајева недовољно убедљи-
ви и везани за матернални морбидитет. Најчешће се помињу шећерна болест 
(дијабетес), прележана рубеола, фенилектонурија, системски лупус, смањени 
унос фолне киселине, употеба антидепресива, алкохола и марихуане (4). 
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основна Подела УдрУжености некардијалних 
Урођених аномалија са Урођеним срчаним манама

Изоловане некардијалне мане које могу бити удружене са УСМ се најчешће 
деле у седам категорија (1, 2): краниофацијалне аномалије, аномалије слезине, 
малформације гастроинтестиналног тракта, аномалије респираторног тракта, 
аномалије генитоуринарног система, мускулоскелетне аномалије, и, аномалије 
централног нервног система 

У групи краниофацијалних аномалија, најчешће су анофталмија/микроф-
талмија, агенезија/хипоплазија оптичког живца, ниско постављене уши, де-
формитети ушне шкољке, расцепи примарног и секундарног непца, дизмор-
фија лица.

Од гастроинтестиналних аномалија најчешће се срећу аноректалне ано-
малије, дуоденалне или јејуналне атрезије, гастрошизе, малротације црева, Ме-
келов дивертикулум. 

Аномалије слезине се карактеришу поремећајем у броју а не у самој струк-
тури слезине. Полиспленије или аспленија скоро увек се налазе у склопу рота-
ционих аномалија срца и висцералног положаја.

Аномалије респираторног система су у виду сегменталних аномалија плућ-
них лобуса, агенезије или хипоплазије плућних крила као и често удружена 
бронхопулмонална дисплазија. Нису ретке ни трахеалне стенозе, трахеомала-
ције, хипоплазије бронха, урођене елевације хемидијафрагме. Мада спадају у 
домен лечења оториноларинголога, ове аномалије припадају респираторном 
систему – субглотичне стенозе, атрезије хоана.

Генитоуринарне малформације се уочавају као агенезије, хипоплазије, дис-
плазије бубрега, хидронефрозе, дупликатуре уретера, хипоспадије. Гениталне 
аномалије су чешће у оквиру генетских синдрома.

Централни нервни систем даје широки спектар урођених поремећаја: 
аненцефалија, микроцефалија, недостатак корпуса калозума, енцефалоцеле, 
менингоцеле и мијеломениноцеле, лисенцефалија.

У аномалије мускулоскелетног система које се јављају са урођеним срчаним 
манама су деформитети горњих и доњих екстремитета, како по дужини тако и 
по деформисаним облицима, деформације или абнормалан број ребара, хеми-
вертебре, дислокације зглобова. Чести су и спојени или прекобронји прсти на 
шакама и/или стопалима. 
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кардиохирУргија Урођених мана срца са УдрУженим 
некардијалним манама – индикације, редоследи 

хирУршких интервенција, етичке дилеме

индикације за хитне хируршке интервенције

Суштина успешног лечења деце са УСМ и придруженим манама некардијал-
ног типа је постављање правовремене индикације за хируршки захват једне и/
или друге аномалије. Највећи број придружених некардијалних аномалија не 
захтева хитно хируршко лечење, а присуство генетских синдрома у највећем 
броју случајева нема битне упливе на индикације за хитне хируршке интервен-
ције. Скоро све хитне кардиохируршке интервенције су везане на новорође-
начки период. Срећом, број УСМ чије је лечење немогуће одложити бар за 24 
или 48 часова, или је немогуће применити хитну палијативну интервентну кар-
диолошку процедуру је све мањи. Хитно кардиохируршко лечење се углавном 
односи на болеснике са опструктивним болестима типа тоталног аномалног 
ушћа плућних вена и опструктивне болести леве стране срца које не реагују на 
фармаколошку терапију или код којих се не може извршити балон дилатација 
стенозе. У ери рутинске примене простагландина Е1 (Простин) и могућности 
да се код цијаногених и других дуктус зависних мана (коарктација аорте), про-
ходни артеријски канал одржи отвореним, постоји довољно времена да се на-
прави оперативни план. Најчешћа хитна хируршка стања у односу на ургентно 
решавање урођених срчаних мана представљају урођене аномалије гастроин-
тестиналног тракта. Приликом одређивања приоритета врсте хирургије треба 
обратити нарочиту пажњу на то да ли се ради о цијаногеној или ацијаногеној 
мани, односно да ли ће степен хипоксије (уколико се ради о цијаногеној мани) 
утицати на постоперативни ток и зарастања рана некардијалне аномалије. 
Уколико се не ради о екстремној хипоксији која захтева примену системско 
пулмоналног шанта, приоритет имају гастроинтестиналне операције. Постоји 
нерешена дилема око приоритета операције коарктације и хитних неонаталних 
гастроинтестиналних операција. Уколико је дуктус отворен, дете има одгова-
рајућу диурезу, сматрамо да треба прво оперисати гастроинтестиналну опера-
цију а затим коарктацију. Срећом, те су удружености неонаталне коарктације 
и ових аномалија ретке. 

Сви остале врсте хируршких захвата аномалија некардијалног порекла, доз-
вољавају елективно одређивање времена операција према важећим стандардима 
педијатријске хирургије. Евентуално, аномалије централног нервног система где 
је хидроцефалус потенцијално угрожавајуће стање, уградња вентрикуло – пери-
тонеалног шанта код малог детета ће бити индикована пре операције срца.

Од краниофацијалних аномалија треба истаћи правилан редослед операција 
примарног и секундарног расцепа непца и урођене срчане мане које су најчешће 
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цијаногене. Уколико постоји значајна хипоксија, препоручљиво је прво обезбе-
дити адекватну сатурацију детета путем ране комплетне корекције или систем-
ско пулмоналног шанта. 

Урођене аномалије респираторног система су често узроковане компре-
сијом васкуларних или срчаних структура на дисајне органе још in utero. Опе-
рација на срцу отклања или ублажава, ређе потпуно а чешће делимично, кли-
ничке симптоме. Група тзв. васкуларних прстенова која се састоји од разли-
читих анатомских варијација гранања аорте и плућне артерије и следствених 
компресија на трахеју и бронхе, најчешћи је узрок раних одојачких кардиохи-
руршких интервенција. Решавање атрезије хоана или ев. трахеостома због дру-
гих врста опструкција се најчешће изводе пре кардиохируршке интервенције 
да би се обезбедила одговарајућа проходност дисајних путева. 

Генитоуринарне аномалије нису ретке у склопу УСМ, али скоро да не 
постоји толико хитно нефролошко – уролошко стање које захтева приоритет у 
односу на кардиохируршку интервенцију. Као и код УСМ, опструктивна стања 
представљају први ред хитности. Високо развијена технологија вантелесног 
крвотока, постојање оксигенатора који су прилагођени и најмањим болесни-
цима као и технике ултрафилтрације приликом извођења кардиохируршких 
интервенција су значајно смањила опасност оштећења бубрега чак и када су 
они недостајући или измењени.

Одсуство или аномалије броја и величине слезине нема никаквог утицаја 
на индикације за кардиохируршку интервенцију. Мускулоскелетне аномалије 
се најчешће оперишу елективно и након решавања УСМ. 

генетски синдроми и Педијатријска кардиохирУргија

Најчешћи генетски синдром који се среће комбинован са УСМ је Даунов 
синдром. Сматра се да 40% до 50% деце са Дауновим синдромом има неку 
придружену УСМ (атрио вентрикуларни канал, вентрикуларни септалним 
дефект, атриовентрикуларног канал са тетралогијом Фало). Даунов синдром 
се не сматра додатним фактором ризика у педијатријској кардиохирургији 
(осим код операција комплетних атриовентрикуларних канала), мада је по-
зната је чињеница да плућна васкуларна болест наступа раније код ове деце. 
Стога је кардиохируршка интервенција индикована код већине дефеката у 
првих 6 месеци живота (5,6).

Болесници код којих се срећу структурни поремећаји зидова крвних судо-
ва су на првом месту они са Марфановим синдромом (Marfan syndrome). Ови 
болесници имају поремећај протеина фибрилин 1 а синдром се наслеђује ауто-
зомно доминантно. Најчешће се срећу болесници са аномалијама митралног 
и аортног залиска док су касније у животу анеуризме и дисекције аорте нај-
чешћа стања која захтевају хируршку интервенцију. Следећи по учесталости су 
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Тарнеров синдром и Вилијамсов синдром. Учесталост УСМ код ових синдрома 
је између 35% (Тарнер) и 80% (Вилијамсов синдром). За Вилијамсов синдром је 
патогномична УСМ суправалвуларна аортна стеноза, а код Тарнеровог синд-
рома се најчешће виђа коарктација аорте. У кардиохирургији ових срчаних 
аномалија потребно је имати на уму повећан ризик од настанка интраопера-
тивних компликација типа крварења и дехисценције анастомоза као и чешћа 
појава постоперативних рекоарктација и рестеноза. 

Постоје ретки синдроми код којих је животни век ограничен као што је 
Едвардсов синдром (тризомија 18), Патау синдром (тризомија 13). Код деце 
са овим поремећајима, кардиохируршке интервенције се најчешће не изводе 
због лоше животне прогнозе. Алагилов синдром (Alagille syndrome) за кога се 
најчешће везују УСМ типа стенозе плућне артерије и тетралогија Фало, је често 
удружен и са билијарном атрезијом, тако да се лечење ових болесника про-
цењује индивидуално (6). 

искУства слУжБе за кардиохирУргијУ инститУта за 
здравственУ заштитУ мајке и детета срБије „др вУкан чУПић“

У нашој серији болесника у Институту, најчешћа удружено стање пред-
ставља Даунов синдром, што је подударно са резултатима других центара. 
У последњих 10 година овај генетски синдром се среће у распону од 7% до 
15% од укупног броја наших болесника, а најчешћа УСМ је комплетан атри-
овентрикуларни канал. Ови болесници немају већи број компликација или 
виши морталитет од болесника без Дауновог синдрома. Следећи најчешћи 
генетски синдром је Вилијамсов синдром, док се спорадично јављају следећи 
синдроми: Тарнеров, Холт Орамов, и Клипел Феил синдром. Оперисали смо 
и појединачне случајеве са ретким генетским синдромима као што су Кабу-
ки синдром, Картагенеров синдром, Рубинштајн Тејби синдром (Rubinstein 
Taybi syndrome), Денди Вокер синдром (Dandy Walker syndrome). Код једне 
болеснице атријалним миксомом –тумором срца смо установили ретку ге-
нетску аномалију тзв. Карнејев комплекс (Carney complex) који се јавио као 
de novo поремећај у тој фамилији (7). Аномалије централног нервног система, 
краниофацијалне аномалије су најчешће аномалије изолованих система ор-
гана (2% до 6%) а затим следе аномалије генитоуринарног система и анорек-
талне аномалије (2% до 5%). Скоро у истом проценту се јављају и мускулос-
келетне аномалије (1% до 5%). Најчешће појединачне аномалије су примарни 
и секундарни расцепи непца, полидактилије, атрезије хоана, мироцефалија. 
Атрезија ануса је најчешћа аноректална аномалија а хидронефроза бубрега и 
хипоспадије најчешће генитоуринарне аномалије. По нашим подацима ано-
малије генитоуринарног система су нешто ређе него што су пријављиване 
осамдесетих година прошлог века (8). 
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Став кардиолошко – кардиохируршког тима Института у односу на придру-
жене аномалије је следећи: конзилијарно се разматрају сви случајеви пре преду-
зимања оперативног захвата. Што се тиче честих генетских синдрома као што је 
Даунов синдром или синдрома који су „уобичајни“ за УСМ али нису чести (Ви-
лијамсов синдром) не сазивају се посебни конзилијуми. Преоперативна припре-
ма се прилагођава клиничком стању и прави уз учешће анестезиолога и педијатра 
одређене специјалности. Преоперативни разговор обављају кардиохирурзи и 
анестезиолози где се родитељи/старатељи обавештавају о типу оперативног захва-
та као и процењеним оперативним ризицима и након чега се узима писмени прис-
танак. Уколико се ради о ретком или неуобичајном генетском синдрому, на кар-
диолошко кардиохируршки састанак се позивају и лекари других специјалности а 
породици се приступа конзилијарно, где се осветљавају сви аспекти лечења детета 
а не само кардиохируршки. Код изузетно дубиозних прогноза, родитељима оста-
вљамо могућност да одбију оперативни захват. Код болесника са изузетно ограни-
ченим животним веком не предузимамо оперативне захвате. Што се тиче изолова-
них аномалија других органских система, прави се оперативни план са редоследом 
хируршких интервенција са којима се благовремено породица обавештава.

Конзилијуми за феталне аномалије се одржавају у Институту већ низ го-
дина. Након постављања дијагнозе од стране педијатријског кардиолога, кар-
диохируршки тим се позива на конзилијуме кад год је потребно упознати по-
родицу са могућностима лечења или савета за прекидање трудноће, а поготову 
уколико се ради о удруженим аномалијама више система органа. 

литератУра

Gucer S, Ince T, Kale G, et al. Noncardiac malformations in congenital heart 1. 
disease: A retrospective analysis of 305 pediatric autopsies. Turkish J Pediatr 
2005; 47:159-66.
Miller A, Riehle-Colarusso T, Alverson CJ, et al. Congenital heart defects and 2. 
major structural nonacardiac anomalies, Atlanta, Georgia, 1968 to 2005. J Pediatr 
2011; 159:70-8.
Pierpont ME, Basson CT, Benson DW Jr, et al. American Heart Association 3. 
Congenital Cardiac Defects Committee, Council on Cardiovascular Disease 
in the Young. Genetic basis for congenital heart defects: current knowledge: a 
scientific statement from the American Heart Association Congenital Cardiac 
Defects Committee, Council on Cardiovascular Disease in the Young: endorsed 
by the American Academy of Pediatrics. Circulation 2007; 115:3015-38. 
Pierpont ME, Basson CT, Benson Jr DW, et al. Genetic basis for Congenital Heart 4. 
Defects: Current Knowledge. Circulation 2007; 115:3015-38.
Huhta J, Kersti K. Enviromental origins of congenital heart disease: The heart – 5. 
placenta connection. Semin Fetal Neonatal Med 2013; 18:245-50.



316

Мила Стајевић

Reller MD, Morris CD. Is Downs syndrome a risk for poor outcome after repair 6. 
of congenital heart defects. J Pediatr 1998; 132:738-41.
Formigiari R, Michielon G, Digillio MC, et al. Genetic syndromes and congenital 7. 
heart defects: how is surgical management affected. Eur J Cardiothorac Surg 
2009; 35:606-14. 
 Stajevic M, Vukomanovic V, Kuburovic V, et al. Early recurrent left atrial myxoma 8. 
in a teenager with de novo mutation of Carney complex. Indian J Hum Genet 
2011; 17:108-10.



17.
Оториноларингологија

Модератор:
Проф. др Предраг Станковић





17. Оториноларингологија

319

17.1. САВРЕМЕНИ ПРИНЦИПИ ЛЕЧЕЊА АКУТНИХ И 
РЕКУРЕНТНИХ УПАЛА СРЕДЊЕГ УВА У ДЕЧЈЕМ 
УЗРАСТУ

Љиљана влашки
Клиника за болести ува, грла и носа, Клинички центар Војводине, Нови Сад
Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

Отитис медија акута (ОМА) је најчешће бактеријско обољење у дојеначком 
и раном дечјем узрасту. Готово сва деца имају најмање једну епизоду ОМА, а око 
1/3 деце две или више епизода у узрасту до 3. године живота. У узрасту до 2. го-
дине 70% деце има једну или више епизода ОМА. Пик инциденције ОМА је од 3. 
до 18. месеца, при чему је најосетљивији период од 6. до 11. месеца живота. Дру-
ги, мањи пик је од 4. до 7. године живота, а након тог периода, у периоду ницања 
сталних зуба, тзв. друге дентиције, долази до рапидног пада инциденције ОМА. 
У Европи, годишња инциденција ОМА је 268 епизода на 1000 деце. Стога ОМА 
има значајан медицински, социјални и економски ефекат. Захтева често пона-
вљане прегледе лекара, преписивање аналгетика, антипиретика и, у зависности 
од земље, антибиотика ( преко 80% у Италији и око 40% у Немачкој) (1,2).

деФиниција

ОМА је нагло настала упала слузнице средњег ува са трајањем упалног про-
цеса до 3 седмице. По правилу настаје ринофаринксним путем, а узрочници су 
вируси, бактерије или је у питању вирусно-бактеријска инфекција. Најчешће 
изоловани вирусни узрочници, у око 20% ОМА, су респираторно синцицијал-
ни вирус (РСВ), а потом следе вурус инфлуенце, параинфлуенце, аденовирус, 
као и цитомегало вирус (ЦМВ). U 25% ОМА доказана је вирусно-бактеријска 
коинфекција што објашњава изостанак успеха антибактеријске терапије код 
ове деце. Према готово свим студијама издвојили су се бактеријски узрочници 
стрептококус пнеумоније, хемофилус инфлуенце и мораксела катаралис у про-
центуалном односу 35%, 25% и 15%, респективно. 

Клинички облици ОМА су спорадични ОМА, који подразумева појаву вре-
менски удаљених епизода ОМА, са интервалом између две епизоде дужим од 
3 месеца и без заостајања садржаја у просторима средњег ува и рекурентни 
ОМА, који се дефинише у случајевима када се јаве три епизоде ОМА у року од 6 
месеци или четири епизоде ОМА у року од 12 месеци, са заостајањем садржаја 
у просторима средњег ува између понављајућих егзацербација упалног проце-
са (15-30% деце) (3).
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клиничка слика

У клиничкој слици ОМА доминира локална симптоматологија у смислу 
бола у уву и наглувости, а од општих симптома издвајају се повишена телесна 
температура, плачљивост, раздражљивост и губитак апетита, уз знаке рино-
фаринксне инфекције. Код деце до годину дана може се јавити повраћање и/
или пролив. Бол у уву се често описује као специфичан симптом за ОМА. Као 
такав се може проценити код деце након навршене друге године живота, али 
га је као симптом тешко проценити код деце млађе од две године, те се у овом 
узрасту исти процењује на основу узнемирености, плачљивости, одбијања хра-
не и буђења у току сна. Бол у уву, као симптом ОМА, јавља се у 50-75% деце и 
чешћи је код деце старије од две године (3).

дијагноза

Дијагноза ОМА се поставља на основу хетероанамнезе и/или анамнезе, 
општег стања детета, клиничког прегледа и отоскопског налаза. Постављање 
дијагнозе и дистинкција појединих појавних облика упала средњег ува у најра-
нијем животном узрасту може бити тешка, те је златни стандард отомикро-
скопски преглед. Бубна опна је у почетном стадијуму ОМА изражено црвена 
дуж стрије малеарис и рубног дела бубне опне, потом постаје дифузно црвена, 
док је у стадијуму ексудације замућена, жућкасте боје са напињањем као одраз 
присуства гнојног садржаја или присутном перфорацијом и последичном се-
крецијом из средњег ува. Напињање бубне опне је оптимални клинички знак у 
блиској корелацији са бактеријским ОМА (5). 

тераПија

Предуслов адекватне терапије ОМА је правилно постављена дијагноза, а 
укључује: терапију бола, антибиотску терапију, адјувантну терапију уз неоп-
ходно даље морфо-функционално праћење стања средњег ува и примену мера 
превенције. 

тераПија Бола 

Фармакотерапија бола подразумева системску примену аналгетика у одго-
варајућој дози за узраст (орална примена парацетамола или ибупрофена). 
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антиБиотска тераПија 

Присутне су широке варијације у погледу примене антибиотика у терапији 
ОМА, како у фреквентности примене, времену започињања примене, тако и у 
дужини терапије. Према стратегији одложеног увођења антибиотске терапије, 
исти се не укључују у терапију ОМА у првих 48-72 часа, већ се дете прати, и 
на тај начин се редукује употреба антибиотика, редукују се нежељени ефекти 
антибиотске терапије, редукују се нови сојеви резистентни на антибиотике и 
на крају, редукује се и финансијски ефекат лечења ОМА (6). Препоруке за рану 
примену антибиотика се односе на теже облике ОМА, код деце узраста до две 
године са обостраним ОМА и у случајевима спонтане перфорације бубне опне 
са оторејом. У другим случајевима се може применити режим одложеног укљу-
чења антибиотске терапије и то у случајевима одсуства клиничког побољшања 
или појаве погоршања у року од 48-72 часа, с тим да је неопходна добра са-
радња и упућеност родитеља у праћење детета. Питање процене тежине ОМА 
је за сада без универзалног консензуса о скоровању и базира на позитивном 
отоскопском налазу, телесној температури преко 39°С и знацима израженог 
бола у уву. Избор антибиотика је по правилу емпиријски, на основу знања о 
најчешћим бактеријским узрочницима ОМА.

Антибиотик првог реда у терапији ОМА је амоксицилин, према свим до 
сада објављеним водичима, при чему дозе варирају од 40-50 мг/кг/ТМ до 80-90 
мг/кг/ТМ, подељен у три дозе. Антибиотици другог реда су амоксицилин са 
клавуланском киселином и цефалоспорини друге и треће генерације за перо-
ралну употребу. Трећа линија антибиотика су цефалоспорини треће генера-
ције за парентералну примену. Оптимална дужина терапије је 5 до 10 дана. За 
децу млађу од две године се препоручује антибиотска терапија у трајању од 10 
дана, по истом редоследу [7]. 

адјУвантна тераПија

Примена локалних и системских декогестаната и антихистаминика се не 
препоручује у терапији ОМА. Како је тесна морфо-функционална повезаност 
стања у носу, назофаринксу и средњем уву, ослобађање секрета из носа ирига-
цијом сланим растворима уз аспирацију секрета из носа, може повољно ути-
цати на побољшање функције Еустахијеве тубе и самим тим клиренса средњег 
ува, што потврђиује свакодневна клиничка пракса (прим. аутора). 



322

Љиљана Влашки

тераПија рекУрентног ома 

Конзервативни третман рекурентног ОМА је као код спорадичне форме 
ОМА, уз парацентезу (микрохируршко отварање бубне опне) са инсерцијом 
аерационе цевчице са или без аеденоидектомије, према индикацијама. Уколико 
се епизоде ОМА јаве више од 3 пута у року од 6 месеци или 4-6 пута у року од 
12 месеци дете треба упутити оториноларингологу ради даљег морфо-функци-
оналног праћења и лечења [8].

надзор детета са ома

Терапија ОМА се завршава када се клинички потврди уредан морфо-функ-
ционални статус средњег ува. За узрасну категорију деце до 5 година живота 
примењује се тимпанометрија (уредан налаз је тимпанометријска крива типа 
А), а код деце старије од 5 година уз тимпанометрију треба учинити и тоналну 
аудиометрију. 

Превенција

Како је основни пут настанка ОМА риноген, и зона превенције су превен-
ција вирусних упала горњих респираторних путева, као и превенција назофа-
рингеалне бактеријске колонизације, с једне стране, док су, са друге стране, 
примена мера које би редуковале факторе ризика настанка ОМА (време укљу-
чивања деце у колектив, подстицање дојења, едукација о положају одојчета у 
току исхране, избегавање пасивној изложености дуванском диму и сл.) 
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17.2. ИНХАЛАЦИОНА ТЕРАПИЈА У ПЕДИЈАТРИЈСКОЈ 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈИ

предраг Станковић
Клиника за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију, 
Клинички Центар Србије, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Болести респираторног тракта су на првом месту узрока привремене радне 
неспособности. Запаљењска обољења слузнице оториноларинголошког под-
ручја су у 30% до 40% случајева узрок јављања болесника доктору.

Циљ инхалационе терапије је довођење респираторне слузнице у физио-
лошки оптимално стање. Рационално коришћење медикаментозне терапије 
има своје фармакодинамско и фармакокинетско оправдање у свакодневној 
клиничкој пракси. Могућност примене инхалационе терапије је једноставна и 
не захтева високо технолошку опрему.

Инхалациону терапију треба увек ординирати само у строго индикованим 
случајевима, водећи рачуна о контраиндикацијама и пропратним нузефектима 
лекова у сваком појединачном случају. Таргет ефекат инхалационе терапије по-
казује веома добар антиедематозни, антифламаторни и антиалергијски ефекат.

анатомо-морФолошки асПект

Горњи респираторни органи су, захваљујући веома добро развијеној лим-
фо-хематогеној дренажи, у непосредном односу са коштаним шупљинама гла-
ве, али такође и са доњим аеродигестивним путевима, представљајући на тај 
начин оптималну и јединствену средину за развој и пропагацију инфекције. У 
етиопатогенези пропагације запаљењских процеса, горњи аеродигестивни пу-
теви са средњим увом и параназалним шупљинама су често јединствена среди-
на, испољавајући се кроз различите клиничке ентитете, или као бројне могуће 
компликације. (1).

Почетни део горњих дисајних путева представља носна шупљина, средња 
шупљина главе између неурокранијума и спланхнокранијума. Укупна површи-
на слузнице носа је између 140 и 170цм². Највећи део слузнице носа (више од 
две трећине) прекрива носне шкољке. Слузница носа је веома танка, око 1мм.

Током раног ембрионалног периода (2), респираторни епител из епифаринк-
са мигрира кроз Еустахијеву тубу у бубну дупљу средњег ува, облаже је и чини 
унутрашњи слој бубне опне. Код новорођенчади и мале деце, Еустахијева туба 
је кратка, широка и скоро хоризонатално постављена. Максиларни синус у деце 
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поприма адултни облик тек између пете и шесте године живота. Између четврте 
и шесте године живота присутне су и развијене и остале параназалне шупљине.

Слузница ларинкса је у континуитету са слузницама фаринкса и трахеје и 
хистоморфолошки показује карактеристике и једне и друге. Најважније физич-
ке карактеристике ларинксне мукозе су: еластичност, слојевитост и влажност. 
Узависности од региона, у ларинксу се срећу две врсте епитела: респираторни 
(псеудослојевит, цилиндричан, трепљаст) и плочасто-слојевит епител без оро-
жавања. Између ова два типа епитела налази се транзициона зона. 

Просечна дужина гласница у деце пре пубертета је 7 до 8мм, колико изно-
си и размак између њих у том периоду живота. Уколико се растојање између 
гласница (из бројних разлога) смањи на 3мм настаје акутна респираторна ин-
суфицијенција. (3).

инхалациона тераПија

Инхалациона терапија представља апликацију лека путем аеросола. Аеро-
сол је суспензија чврстих честица или капљица у гасу (4). Терапијски ефекат 
директно зависи од анатомо-функционалних специфичности и степена пато-
лошких промена у носу, ждрелу, ларинксу, трахеји и плућима; од вентилације 
плућа и од тежине опструкције и присуства слузи (5).

Због директног контакта медикамената са великом површином рино-фа-
ринго-ларинго-трахео-бронхијалног стабла и плућних алвеола, инхалациона 
терапија има бројне предности: могуће је ефикасно коришћење мањих доза 
лека; лек веома брзо долази до свих делова респираторног система па се његово 
дејство брзо испољава, већ после неколико минута. 

Брзина терапијског ефекта је скоро еквивалентна сублингвалној или ин-
травенској апликацији лека, ретко су констатоване алергијске реакције, као и 
тегобе од стране дигестивног тракта. Представља комфоран терапијски начин 
за пацијента и има пуно економско оправдање (6).

Горња и средња етажа дисајних путева задрже око 35% инхалираних парти-
кула, док доњи делови дисајних путева задрже око 40% инхалираних честица. 
Око 25% инхалираних честица доспева до бифуркације трахеје (7).

У односу на температуру примењеног аеросола, инхалације се могу поде-
лити на: хладне (испод 35°C), изотермне (од 35°C до 37°C) и топле (до 40°C). 
Медикамент који се примењује у аеросолу требало би да буде приближно изо-
тоничан и неутралног pH.

Самостално или уз друге терапијске модалитете, инхалациона терапија у 
педијатријској оториноларингологији индикована је у отологији, ринологији, 
фарингологији и ларингологији (8).
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18.1. КАРИЈЕС РАНОГ ДЕТИЊСТВА

Мирјана ивановић, јелена Мандић, оливера јовичић
Клиника за дечју и превентивну стоматологију, Београд
Стоматолошки факултет, Универзитет у Београду

Увод

Kаријес зуба је најчешће хронично инфективно обољење у раном детињству. 
Јавља се као последица интеракцијe микроорганизама (већином Streptococcus 
mutans групе) и заслађене хране на површини глеђи (1). S. mutans може пренети 
мајка на бебу током периода одојчета чак и пре појаве зуба. Овај микроорганизам 
користи угљене хидрате као енергенте, метаболишући их ствара киселу средину у 
устима што доводи до деминерализације глеђи зуба и појаве каријеса (2). Каријес 
раног детињства представља појаву једног знака каријеса на било којој површи-
ни зуба током прве 3 године живота (3). Тежак облик каријеса раног детињства, 
циркуларни каријес, је атипичан, прогресиван и брзонапредујући облик каријеса 
млечних зуба. Ова врста каријеса се разликује од уобичајене форме каријеса млеч-
них и сталних зуба по свом изгледу, локализацији, времену када се јавља, току и 
исходу (3, 4). Каријес се јавља на секутићима горње вилице, затим моларима горње 
и доње вилице, а најређе на секутићима доње вилице. Ток и развој каријеса је ка-
рактеристичан за обољење јер зависи од редоследа ницања млечних зуба и вре-
мена трајања каузалних фактора. Представља озбиљан јавноздравствени проблем 
како у развијеним тако и у неразвијеним земљама света (4). Циркуларни каријес 
настаје рано, напредује брзо код деце која су у високом ризику, и обично је нетре-
тиран. Ова врсте каријеса имају дугорочне последице на квалитет живота како 
деце тако и породице и могу имати значајан социјални и економски ефекат.Према 
последњим истраживањима, у Србији око 8,3% деце има циркуларни каријес (5). 
С обзиром на тешкоће у збрињавању ове врсте каријеса, неопходно је указати на 
узроке настанка и начине спречавања појаве, као и савремени приступ у лечењу. 

оПис

У литератури се користе различита имена и термини да се опише појава 
каријеса код веома мале деце. Дефиниције које су прво коришћене, описива-
ле су стања у вези са етиологијом, које су потенцирале навике у исхрани (1). 
Следећи термини су коришћени најчешће: каријес зуба у раном детињству, ка-
ријес раног детињства, каријес као последица употребе флашице, рани каријес 
зуба, каријес дојења, максиларни антериорни каријес, брзонапредујући каријес 
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и још многи (1). Неки од термина указују на узрок каријеса у предшколске 
деце. Најчешћи називи указују на дуготрајну исхрану путем бочице, посебно 
ноћни заслађени напици и оброци. Новији термин који се користи је каријес 
раног детињства (КРД), а дефинише се као појава једне или више каријесних 
(без кавитета или са кавитетима) лезија или изгубљених зуба као последица 
каријеса или зуба с испуном код деце млађе од 72 месеца. Код деце млађе од 3 
године било који знак каријеса на површини зуба указује на КРД. Тешка форма 
каријеса раног детињства (Severe early childhood caries – SECC), се описује као 
атипичан, прогресиван или брзонапредујући облик каријеса (описан посебно 
за сваку узрасну групу):

<3 године - било који знак каријеса на глаткој површини; •	
3 – 5 година - један или више кавитета, извађених зуба, као последица •	
каријеса, или санираних кавитета на глатким површинама зуба горње 
вилице или просечан број оболелих зуба (просечан каријес индекс) 4,5 
или 6 захваћених површина за узраст 3 – 5 година. 

еПидемиологија

Истраживања која су обављена за потребе израде Програма стоматолош-
ке здравствене заштите у Републици Србији су показала да у трећој години 
69,7% прегледане деце има све здраве зубе,а 8,3% има циркуларни каријес (5). 
Распрострањеност КРД није иста у различитим земљама и истраживања пока-
зују ниво од 5% (САД) до 55% (Јужна Кореја) (3).

етиологија

Етиологија каријеса раног детињства је мултифакторијална. КРД је најчешће 
удружен са лошом исхраном и лошим оралнохигијенским навикама (6). S. mutans 
и Streptococcus sorbinus су главни кариогени микроорганизми. Ови ацидофилни 
микроорганизми су способни да у присуству ферментабилних угљених хидрата, 
сахарозе, фруктозе и глукозе проузрокују оштећења и растварање глеђи зуба. 
Истраживања су показала да код деце са КРД, S. mutans редовно прелази 30% све 
бактеријске флоре усне дупље. Вертикална трансмисија S. mutansа, позната као 
трансмисија са мајке на дете, је уочена код великог броја деце са КРД (1). Уочено 
је да присуство каријесних зуба код родитеља, посебно мајке, повећава ризик за 
појаву каријеса код деце. Дуготрајна изложеност кариогеним супстратима (об-
ично заслађеним напицима), исхраном преко бочице и/или чаше са цуцлом у 
току ноћи (ноћни оброци) се наводе као узроци настанка циркуларног карије-
са. Утврђено је да ноћно дојење код детета старијег од годину дана такође ути-
че на појаву каријеса раног детињства. Развоју ове врсте каријеса доприноси и 
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смањено лучење пљувачке током ноћи, а сматра се да утиче и смањен и пуферски 
капацитет пљувачке. Ова врста каријеса је више распрострањена у нижим со-
циоекономским срединама као и код деце чији родитељи имају нижи ниво об-
разовања, као и у неким етничким групама, што указује значај социоекономског 
сатуса као етиолошког фактора (3, 7).

Почетак и Прогресија каријеса раног детињства

Дуготрајне навике ноћног дојења и исхрана путем бочице комбиноване са 
лошом или најчешће неодржавањем оралне хигијене доводе до почетка карије-
са раног детињства. Смањено лучење пљувачке током ноћи поспешује процесе 
деминерализације. У иницијалној фази, КРД се препознаје као сумњива деми-
нерализација глеђи беле боје која брзо напредује у видљиву каријесну лезију 
око ивице гингиве. Први млечни секутићи у горњој вилици су најчешће зах-
ваћени и то раније него други зуби. Лезије се најчешће налазе на лабијалним 
површинама али у неким случајевима и на оралним. Појава лезије у виду беле 
мрље (white spot lesion), односно деминерализације, је на букалним површинама 
горњих секутића, близу ивице гингиве. Очњаци бивају захваћени касније због 
њиховог каснијег ницања. Прогресија процеса од беле мрље, води до појаве 
кавитета на захваћеним зубима и појаве каријеса на првим млечним моларима. 
Затим, процес захвата дистооклузалне површине првих и оклузалне површине 
других млечних молара. Млечни секутићи и очњаци у доњој вилици обично 
нису захваћени, због доброг протока пљувачке (присуство сублингвалних и 
субмандибуларних пљувачних жлезда) у том делу, као и протективног ефек-
та језика у процесу самочишћења. Прогресија процеса доводи до захватања и 
оштећења великог дела зуба и захватања пулпе, губитка виталитета зуба и ком-
пликација у виду апсцеса. Секутићи у горњој вилици се ломе због ослабљених 
ткива зуба и немогуће их је санирати.

третман каријеса раног детињства

С обзиром на компликације и последице до којих доводи каријес раног де-
тињства, приоритет у третману се даје превенцији овог обољења. Постоје три 
главна превентивна приступа и сва три укључују обуку родитеља и старатeља 
у успостављaњу правилних навика у исхрани, као и одржавању правилне и ре-
довне оралне хигијене.

Превентивне мере обухватају:
Спречавање ране трансмисије кариогених микроорганизама са роди-1. 
теља на децу. Оне су првенствено усмерене на трудницу или мајку но-
ворођенчета.
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Здравствено васпитање у домену оралног здравља у смислу промена у 2. 
знању, ставовима и понашању, поспешивању вредности оралног здравља 
као и успоставњу здравих навика у циљу очувања здравља уста и зуба.
Избегавање лоших навика у исхрани како вештачкој тако и природној. 3. 
У том циљу се саветује следеће: 

Новорођенчад не треба да спавају са бочицом у којој се налазе фер- -
ментабилни угљени хидрати; 
Избегавати ноћне подоје по ницању првог млечног зуба;  -
Увођење употребе чаше пре првог рођендана, односно одвикавање  -
од флашице између 12. и 14. месеца; 
Избегавати учестало конзумирање течности са растворљивим угље- -
ним хидратима путем бочице или чаше са наставком; 
Избегавати конзумирање хране и сокова који садрже растворљиве  -
угљене хидрате између оброка.

Примена флуорида у превенцији и терапији каријеса раног детињства.4. 

С обзиром на високи ризик за настанак каријеса, код деце са КРД се пре-
потручује ендогена примена флуорида и за децу различитог узраста су дате 
препоруке на табели 1. (1, 8).

табела 1. Ендогена употреба флуорида према препорукама савремених протокола

КОНЦЕНТРАЦИЈА ФЛУОРИДА У ВОДИ ЗА ПИЋЕ (ppmF)*

Узраст Мања од 0,3 0,3 – 0,6 Више од 0.6

Од рођења до 6 мес. 0 0 0

6 месеци до 3 год. 0,25 mg 0** 0**

Од 3 године до 6 год. 0,5 mg 0,25 mg 0

Од 6 година до 16 год. 1 mg 0,25 mg 0
*1.0 ppm = 1mg/L i 2.2 mg NaF садржи 1 mg јона флуорида F 
**мала деца чија је исхана искључиво дојењем захтевају додатак од 0,25 mg
Аmerican Dental Association recommendation dosages for fluoride supplementation (3)

У табели 2. су дате препоруке за употребу пасти за зубе са флуоридима са 
одговарајућим концентрацијама а у зависности од узраста детета (1,8).

табела 2. Препоручена концентрација флуорида у пастама за зубе

Старосна група Kонцентрација флуорида Дневна применa Kоличина

6 месеци -године 500 ppm два пута Зрно грашка

2-6 година 1000 (+) ppm два пута Зрно грашка

>6 година 1450 ppm два пута 1-2 cm
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Ресторативни третман обухвата:
Процену могућности сарадње детета и одлуку када ће се третман спрово-1. 
дити коришћењем локалне аналгезије, седације или опште анестезије (3).
Рестаурацију фронталних зуба који се могу санирати течним компо-2. 
зитима или круницама. Рестаурација млечних молара зависно од ве-
личине каријесне лезије и сарадње детета са или композитним мате-
ријалима или гласјономер цементима, пулпетомијом, пулпектомијом и 
применом металних круница.
Екстракција зуба који се не могу санирати3. 
Заливање фисура на новоизниклим првим сталним моларима4. 
Разматрање и праћење клиничких и радиографских промена у интер-5. 
валима од 3 до 6 месеци и константно спровођење интензивних пре-
вентивних мера(3).

Остале мере:
Општа анестезија се све чешће примењује у санирању тешког облика 1. 
каријеса раног детињства.
Губитак секутића у горњој вилици не доводи до губитка простора и не 2. 
захтева чуваре простора, а говор се развија нормално.
Губитак млечних молара може довести до губитка простора и треба 3. 
спровести детаљну анализу, да ли је неопходно урадити чуваре прос-
тора. На то је неопходно обратити пажњу, посебно код губитка другог 
млечног молара, а пре ницања првог сталног молара(2,3).

закљУчак

С обзиром на значај очувања млечних зуба и њихову улогу у правилном 
расту и развоју детета, неопходно је указати на значај примене свих превен-
тивних и профилактичких мера у циљу спречавања настанка каријеса раног 
детињства и очувања здравља млечних зуба, као и санације зуба захваћених 
овом врстом каријеса. 
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18.2. ПОЈАВА ПРЕКОБРОЈНИХ ЗУБА КОД ДЕЦЕ

јелена Мандић, Светлана јовановић
Стоматолошки факултет, Универзитет у Београду

Прекобројни зуби представљају аномалију броја зуба и јављају се као при-
додати у зубном низу са многобројним карактеристикама и варијацијама самог 
прекобројног зуба. Могу спонтано изнићи, тј. нормално бити постављени у 
зубном низу, затим бити делимично задржани у кости (полуимпактирани), као 
и потпуно задржани у кости (импактирани). Прекобројни зуби или хиперо-
донти (мултипли, полидонти) могу бити локализовани у различитим деловима 
вилица и у зависности од локације називају се: мезиоденси (између централних 
секутића), парапремолари (постављени букално или орално у односу на пре-
моларе), парамолари и дистомолари (дистално од трећег молара) (1). 

Дијагноза прекобројних зуба поставља се клиничким прегледом и ренд-
генским снимцима. На постојање прекобројног зуба се посумња ако постоји 
перзистенција млечних зуба или зуб заменик не изникне у периоду кад је већ 
смена требало да буде завршена, затим при појави веће дијастеме медијане (раз-
мак између горњих и доњих секутића) или малпозиције већ изниклих суседних 
зуба. Дефинитивна дијагноза поставља се на основу рендгенског снимка, а није 
реткост да се случајно открију приликом снимања неког другог зуба. Најбоље 
је урадити ортопантомографски снимак вилица на ком се тачно уочава поло-
жај прекобројног зуба, његов однос са другим зубима и анатомским структура-
ма у вилици и евентуална малпонираност. Некада је потребно урадити и више 
различитих мањих снимака , посебно у случајевима кад се зуби интерпонирају, 
да би се одредио његов тачан положај и однос са клицом сталног зуба, јер греш-
ке приликом операције могу бити драстичне и може се уместо прекобројног 
извадити стални зуб (2-4). 

Третман прекобројног зуба је хируршки, а планира се у периоду док стални 
зуби још увек имају потенцијал ницања. У великом броју случајева може се 
сачекати неко време да се зуб појави у вилици и ако постоји таква могућност, 
тада је уклањање прекобројног зуба много једноставније и обавља се као ек-
стракција зуба (3-6). Најчешћи прекобројни зуб је мезиоденс са преваленцијом 
од 0,3 до 3,8% у општој популацији, а трећина свих особа са мезиоденсом има и 
друге прекобројне зубе. Од свих прекобројних зуба, око 80% су мезиоденси, па 
ћемо се из тих разлога фокусирати на хируршку терапију мезиоденса.

Дентоалвеоларна хирургија у дечјој стоматолошкој пракси обухвата чи-
тав низ малих хируршких поремећаја који се прилично разликују од оних код 
одраслих особа Многе од орално хируршких интервенција код деце су јединс-
твене и везане за одређени узрасни период (предмлечни зуби, еруптивне цисте, 
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анкилоглосија, мезиоденси и др.). Дентоалвеоларне хируршке интервенције у 
дечјем узрасту морају бити третиране и тако усклађене да не ометају раст и 
развој вилица и зуба у моменту интервенције (3-6). 

После узимања детаљне анамнезе, клиничког и радиолошког прегледа и по-
стављања дијагнозе, најважније је прецизно одредити локализацију прекоброј-
ног зуба (најчешће је палатинално постављен). Анестезира се предео фронта 
(од очњака са једне до очњака са друге стране вилице). Такође се анестезиона 
игла уводи у назопалатинални канал који се пружа косо, навише и упоље од 
назопалатиналне папиле и анестезира истоимени нерв. После анестезирања, 
скалпелом се пресеца слузокожа и периост. Рез иде од дисталне папиле очњака 
са једне стране, кроз сулкусе зуба у пределу фронта, до очњака са супротне 
стране вилице. Одизање пуне дебљине режња врши се пажљиво распаторијем 
(инструменат-ткивни елеватор) како би се ослободила кост са палатиналне 
стране. Лоцирање мезиоденса је олакшано повлачењем оштре сонде по екс-
понираном палатуму и обично се округлим сврдлом приступи уклањању ко-
штаног ткива испод којег је прекобројни зуб. Све време кост и борер се испи-
рају физиолошким раствором да би се предупредила некроза и секвестрација 
алвеоларне кости. После довољног уклањања кости, погодним инструментом 
(полугом или клештима) уклања се мезиоденс, а затим киретира фоликуларни 
сакус у којем је био мезиоденс. Све оштре коштане гребенове треба заоблити 
и уклонити опиљке кости испирањем физиолошким раствором. Потребно је 
бити максимално опрезан да се не би случајно извадио стални зуб уместо ме-
зиоденса нити оштетио корен сталног зуба. Ако се ипак деси повреда сталног 
зуба, потребно је вратити га што пре у коштано лежиште у правилном поло-
жају јер ће свакако изнићи ако има потенцијал ницања (ако му раст корена није 
завршен). После хируршке екстракције мезиоденса, око ретинираних сталних 
зуба може се ослободити део кости и на тај начин формирати простор да би се 
усмерио и олакшано никао ретинирани зуб (3, 5).

Прекобројни и ретинирани зуби у бочној регији су веома чести. Најчешћи 
импактирани зуби у тој регији су очњаци и премолари, а од прекобројних зуба 
најчешћи су премолари. После узимања анамнезе и клиничког прегледа пра-
ви се рендгенски снимак. Најчешће је довољно направити ортопантомограф-
ски и ретроалвеоларни снимак. У нејасним случајевима може се направити и 
аксијални снимак предњег сегмента горње вилице или два ретроалвеоларна 
снимка уз коришћење феномена паралаксе да би се боље одредио трансвер-
зални положај зуба (3, 5, 6). Хируршки приступ у овој регији је идентичан без 
обзира да ли је у питању прекобројни или импактирани зуб, уз поштовање 
свих принципа планирања мукопериосталног режња. Приступ прекобројном 
зубу зависи од његове локализације. Ако је постављен палатинално, одиже се 
палатинални мукопериостални режањ. Када је зуб удаљен од медијалне ли-
није, може се резом обићи предео инцизалног отвора и рез продужити уназад 
средњом линијом непца . Одизање режња, уклањање кости око зуба, уклањање 
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зуба, дебридман ране и сутуре су исти поступци у свим случајевима. У случају 
да је зуб постављен лабијално или по средини алвеоларног наставка, приступ 
је са лабијалне стране, путем трапезастог режња. Овај режањ обухвата простор 
по два зуба око импактираног, иде гингивалним сулкусом зуба, а вертикални 
део режња шири се у облику трапеза ка форниксу. Даљи третман је исти као и 
у горе описаним случајевима (3, 5).

Прекобројни зуби у доњој бочној регији најчешће су постављени букално 
или централно на алвеоларном гребену, што захтева букални приступ и форми-
рање трапезастог мукопериосталног режња. Прецизна радиографска локализа-
ција зуба и његов однос са суседним зубима и брадним отвором олакшава хи-
руршки поступак Приликом планирања приступа посебно треба водити рачуна 
да се избегне повреда брадног неурона неуроваскуларног снопа који се налази 
између и испод премолара (прецизно се одреди на радиограму). Крунице зуба се 
опкрајају кроз гингивални сулкус до бочног секутића, а потом се вертикални део 
реза спушта са мезијалне стране косо надоле и упоље у форникс. У дисталном 
делу хоризонталног реза, вертикално се рез спушта косо надоле и упоље.

Уколико је прекобројни или импактирани зуб, односно круница, постављен 
лингвално , а није неопходно знатно одизање режња, препоручује се лингвални 
хируршки приступ.

На основу анализе и процене хируга, интервенција се може обавити путем 
класичне хируршке технике, коришћењем термокаутерског ножа или, у новије 
време, употребом софистицираније технике, као што је ласер.

Режањ се мора планирати тако да буде шири и дужи од будућег коштаног 
дефекта да се обезбеди добра видљивост операцијског поља, омогући адеква-
тан приступ, али и да шав лежи на здравом ткиву кости.

Рад у кости подразумева уклањање дела кости, да би се омогућило стварање 
приступа мезиоденсу, или за апликацију инструмента, као и за стварање слобод-
ног простора у који би се потиснуо зуб или патолошка промена. Такође, рад у кос-
ти омогућава корекцију деформитета, уклањање промењених делова кости, као и 
адекватан деганжман ране после хируршке интервенције. У сваком појединачном 
случају, уклањање кости треба да буде добро испланирано и минимално инвазив-
но обављено. Рад у кости се обично врши насадним машинским инструментом 
и карбидним сврдлима, уз константно хлађење кости физиолошким раствором. 
Ређе се користи длето, остеотоми или посебно конструисана клешта за кост.

Сила која се приликом екстракције користи углавном зависи од квалитета 
и компактности алвеоларног наставка. Лакша је екстракција код млађих па-
цијената због коштане растреситости вилица и већег броја лакуна. Лакша је 
екстракција из горње вилице због веће спонгиозности кости, него из доње ви-
лице која је компактније грађе.

Третман ретенције сталног зуба је хируршки, уклањањем фактора ретен-
ције, који је препрека на путу ницања сталног зуба и може бити: прекоброј-
ни зуб, солитарна циста, циста са глеђном перлицом, одонтом, фибром и др. 
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Планирана ерупција ретинираног сталног зуба, после хируршке енуклеације 
мезиоденса, очекује се накасније за 6-12 месеци , уколико стални зуб још увек 
има потенцијал ницања. У ситуацијама где постоји таква могућност, може се 
сачекати да се ретинирани зуб појави у вилици, па је тада постављање зуба 
ортодонтским апаратом у лук много једноставније. Међутим, велики је број 
ретинираних сталних зуба који се не појаве постоперативно после уклањања 
фактора ретенције, а током предвиђеног постоперативног термина. Одложену 
постоперациону ерупцију зуба је у неким случајевима потребно предвидети 
и благовремено пренебрегнути током саме хируршке интервенције уклањања 
фактора ретенције. Обично су ретинирани стални зуби високо постављени у 
виличној кости или су, у неким случајевима, променили смер ницања и побе-
гли у алвеоларну кост. Кад се фактор ретенције уклони, може се око ретини-
раних сталних зуба ослободити део кости у нивоу и око инцизалне ивице и на 
тај начин олакшати ницање, тј. спуштање зуба као кроз тзв. тунел (“тунел пре-
парација”). У случајевима када су ретинирани заметци високо постављени или 
ако ретинирани зуби немају потенцијал ницања, може се на њихове хирурш-
ки ослобођене крунице са букалне стране фиксирати ортодонтска бравица и 
активном ортодонтском вучом помоћу танке жице или ланчића, који излази 
поред ивице режња, фиксирати ретинирани зуб за ортодонтски апарат и тако 
потпомоћи ницање зуба (3, 7).
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