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РЕЦЕНЗИЈA
Педијатријска школа Србије улази у трећу деценију свога постојања, са новом Управом на челу.
Следећи стечена искуства и одредбе Правилника о раду, на 21. семинару
Школе заступљено је 15 основних и 2 уже тематске области. У Зборнику предавања објављено је 55 радова, од којих су, осим радова домаћих аутора, два рада
аутора из Хрватске и по један рад аутора из Велике Британије и Македоније.
Зборник садржи радове из свих главних тематских области педијатрије, као и
радове уз дечје хирургије, фармакологије и радиологије. У Зборнику се налази
и један рад посвећен приказу болесника на клиничком часу из имунологије и
рад са курса/радионице о интерпретацији размаза периферне крви (који се у
току Семинара одржава као посебан курс).
Поред импресивног предавања из области дечје онкологије, Зборник по
тематским областима обухвата следећи број радова: клиничка генетика – 4,
ендокринологија – 5, имунологија – 4, исхрана – 3, социјална педијатрија – 6,
поремећаји метаболизма – 3, неонатологија – 3, дечја хирургија – 4, интензивна
терапија и нега – 3, пулмологија – 2, неурологија – 4, здравствени проблеми
специфични за адолесценцију – 3, гастроентерологија – 3, кардиологија – 2, по
један рад из нефрологије, фармакологије и радиологије. Жао нам је што морамо да констатујемо да се, први пут после 15 година, у Зборнику не налазе сви
радови предвиђени програмом 21. семинара (недостају два рада).
Иако је и у овом Зборнику број радова намењен педијатрима у хоспиталним
установама већи од броја радова за педијатре примарне здравствене заштите,
са задовољством примећујемо да се та разлика смањује, на чему би требало и
даље настојати, у складу са бројношћу лекара и стварним потребама примарне здравствене заштите деце и омладине. Такође морамо да приметимо да су
поједини радови (из социјалне педијатрије, интензивне терапије и неге, ендокринологије, фармакологије, хирургије, исхране, адолесценције, кардиологије,
пулмологије, имунологије и метаболизма) од подједнаког значаја за све нивое
здравствене заштите.
У већини радова изнети ставови су у складу с актуелним научним и стручним сазнањима, а углавном су презентовани јасним и разумљивим језиком
и стилом, уз прихватљив степен коришћења страних речи, израза и скраћеница. Међутим, било би пожељно да радови садрже већи број илустрација и

прегледних табела. У навођењу литературе и даље има грешака које су, с обзиром на академски ниво аутора, тешко разумљиве и прихватљиве, те су у склопу
припреме Зборника за штампу морале бити кориговане.
Сматрамо да су заслужиле да се истакну неке тематске области у којима
се даје заокружени приказ појединих проблема, што ће допринети лакшем и
бржем сналажењу у пракси: социјална педијатрија (палијативно збрињавање),
неонатологија (перинатална асфиксија), интензивна терапија и нега (нека ургентна стања), кардиологија (практична упутства за тумачење ЕКГ, посебно
код спортиста), пулмологија (бактеријске и вирусне пнеумоније код деце),
клиничка фармакологија (рационална употреба антибиотика у педијатрији),
имунологија (све четири теме) и метаболизам (принципи терапије урођених
поремећаја метаболизма и терапија неуролошких поремећаја код урођених болести метаболизма).
Већина радова, али не сви, задовољава стручно-научне стандарде Школе,
успостављане и подизане током претходне две деценије. Неки радови, нарочито аутора с мањим искуством али и неколицине искуснијих, нису на нивоу
који се очекује. Уз активније учешће модератора, чија је дужност да прегледају
и поправљају радове аутора из своје области, ове мањкавости, које се већ низ
година понављају, биле би отклоњене. То важи и за словне и стилско-језичке
грешке и омашке, које постоје у незанемарљивом броју радова, што све указује
да неки модератори не обављају ваљано своје дужности, па су на рецензенте
пале улоге и редактора и лектора и коректора.
На крају треба истаћи да сви ови, и неки други, мањи недостаци У Зборнику
радова, не могу да умање значај Школе као сталног извора актуелних информација и упутстава за успешан рад дечјих лекара.
Желећи да своје досадашње искуство, стечено петнаестогодишњим руковођењем Школом, ставимо у службу њеног сталног побољшања, са задовољством
смо прихватили улогу рецензената Зборника, уз обећање да ћемо се трудити да
на овом задатку будемо на нивоу наших сјајних претходника, професора емеритуса др Невенке Рончевић и научног саветника др Боривоја Марјановића.
Београд, 28. мај 2018. године
					Проф. др Радован Богдановић
					Проф. др Недељко Радловић

Предавање
по позиву

ЗНАЧАЈ СИНДРОМА СА ПРЕДИСПОЗИЦИЈОМ
КА МАЛИГНИТЕТУ У ИЗУЧАВАЊУ РАКА У ДЕЦЕ
Татјана Станковић
Институт за канцер и геномска истраживања, Универзитет у
Бирмингему, Велика Британија
Синдроми изазвани мутацијама у генима који учествују у репарацији
оштећене ДНК или репликацији ДНК представљају ретка урођена обољења
која се у већини случајева наслеђују аутосомно рецесивним путем. Овај приказ
ће се фокусирати на синдроме који су узроковани мутацијама у генима који
регулишу репарацију двоструког прекида ДНК. Ту спадају атаксија-телангиектазија, најмегенски синдром хромозомске нестабилности, Фанконијева анемија и Блумов синдром (1-4). Учесталост ових синдрома варира од 1:40.000
за атаксију-телангиектазију и 1:100.000 за најмегенски синдром хромозомске
нестабилности до око 2000 описаних фамилија са Фанконијевом анемијом и
неколико стотина фамилија са Блумовим синдромом.
Мутирани гени учествују у регулацији одговора на оштећење ДНК, са примарним циљем да омогуће прекид ћелијског циклуса и репарацију ДНК, а уколико је то немогуће, да индукују процес програмиране ћелијске смрти. На тај
начин, функција ових гена је да спрече акумулацију ћелија са оштећеном ДНК.
Иако имају заједничку функцију, гени узрочници синдрома делују на различитим
нивоима ћелијског одговора на оштећење ДНК: док ATM (ген одговоран за атаксију-телангиектазију) и NBN (ген одговоран за најмегенски синдром хромозомске
нестабилности) представљају сензоре оштећења ДНК, група Фанконијевих гена
и BLM (ген одговоран за Блумов синдром) представљају репараторе оштећења
ДНК и директно утичу на поновно спајање прекинутог ланца ДНК (1-4).
Клиничка слика ових синдрома је варијабилна и зависи од типа урођеног
дефекта, односно гена који је мутиран. Упркос варијацијама у клиничкој слици, сви поменути синдроми имају неколико заједничких карактеристика. Пре
свега, сви се карактеришу различитим поремећајима у развоју, хромозомском
нестабилношћу и предиспозицијом ка настанку тумора у дечијем узрасту.
Због тога је необично важно да лекар (педијатар) обрати пажњу на општи
преглед детета и елементе клиничке слике који ће га водити ка дијагнози синдрома. У дијагнози ових синдрома водиља је пре свега општи изглед детета,
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укључујући и фацијалну дисморфију. Тако се, на пример, Фанконијева анемија
и Блумов синдром типично карактеришу малим растом. Пацијенти са најмегенским синдромом хромозомске нестабилности типично имају микроцефалију и
микрогенију (малу деформисану браду) док пацијенти са Фанконијевом анемијом и Блумовим синдромом често имају уско издужено лице. Најзад, дијагноза атаксије-телангиектазије се лако може предочити уочавањем окуларне телангиектазије у дечјем узрасту, уз прогресивну атаксију и губитак специфичних
моторних функција. Изглед коже је такође важан: док пацијенти са Блумовим
синдромом показују осетљивост на излагање сунцу и симптоме сличне лупусу,
деца са Фанконијевом анемијом често имају поља хиперпигментације на кожи.
Потврда дијагнозе захтева специјалне функционалне тестове, углавном
везане за потврђивање хромозомске нестабилности после излагања пацијентових ћелија факторима који изазивају прекиде ДНК и хромозома. Дијагноза
атаксије-телангиектазије се поставља доказивањем успорене репарације хромозома после излагања јонизујућем зрачењу, док се дијагноза Фанконијеве
анемије и Блумовог синдрома потврђује ексцесивним оштећењем хромозома
после излагања митомицину Ц.
Као што је већ истакнуто, сви поменути синдроми показују значајно повишени ризик настанка различитих малигнитета у дечјем узрасту. Атаксијателангиекатазија и најмегенски синдром хромозомске нестабилности повећавају ризик појаве тумора лимфоидног порекла, Фанконијева анемија ризик
појаве апластичне анемије и акутне мијелоидне леукемије, док Блумов синдром показује шири спектар тумора који укључује и акутне леукемије и ембрионалне туморе (1-4).
Постоји више разлога услед којих су поменути синдроми важни за разумевање тумора у деце. Пре свега, ове синдроме узрокују мутације у генима чија
је функција данас добро позната и то знање омогућава разумевање ћелијских
процеса који воде ка развоју леукемија, лимфома и ембрионалних тумора у
општој популацији (5-8).
Други разлог лежи у чињеници да код болесника са препознатим синдромом постоји могућност праћења, те дијагноза тумора може да се постави у
иницијалној фази појаве тумора.
Треће, препознавање синдрома омогућава модификацију антитуморске терапије; уколико се да у пуним дозама, она може да буде токсична, па чак и фатална (9). Важно је додати да су данас на располагању нови облици антитуморске
терапије који не изазивају оштећење ДНК, те су, према томе, мање токсични.
Коначно, познавање егзактне генске мутације у болесника са овим синдромима омогућава превентивна испитивања и откривање асимптоматских чланова породице који имају ризик појаве извесних солидних тумора. Захваљујући
генетичком тестирању у породицама са синдромом хромозомске нестабилности такође је могућа и пренатална дијагноза, те на тај начин и директан утицај на учесталост синдрома.
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1. Социјална педијатрија

1.1. ОСОБЕНОСТИ ПАЛИЈАТИВНОГ
ЗБРИЊАВАЊА У ПЕДИЈАТРИЈИ
Борисав Јанковић1,2, Владислав Вукомановић1,2, Драгана Лозановић1
1
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд
2
Медицински факултет Универзитета у Београду
Захваљујући напретку педијатријске медицине, током протеклих деценија бележи се продужено преживљавање деце са потенцијално смртоносним
обољењима и патолошким стањима услед чега се проблематика сложеног и
комплексног палијативног збрињавања актуелизује и у раном животном добу.
Према Светској здравственој организацији (СЗО) палијативно збрињавање
у педијатрији подразумева активан приступ и свеобухватне поступке усмерене према телесним, психолошким и духовним тешкоћама болесног детета, уз
истовремену свеобухватну подршку и помоћ његовој породици. Палијативно
збрињавање се код деце као мултидисциплинарни, тимски приступ започиње
одмах по постављању дијагнозе болести или патолошких стања која у знатној
мери скраћују трајање и/или могу да угрозе живот (1).
Сходно томе, палијативно збрињавање треба обезбедити током целог трајања
болести, укључујући терминалну фазу, када долази до отказивања животних
функција услед изостанка резултата лечења основног обољења, уз наставак свих
облика подршке породици у циљу превазилажења тешкоћа услед губитка детета.
Особености палијативног збрињавања деце се огледају и у следећим елементима (2):
• Патолошка стања и обољења са индикацијама за палијативни приступ су
по својој природи веома разноврсна, појединачно посматрано могу имати
малу учесталост и углавном се разликују од патологије одраслих особа .
• Трајање палијативног збрињавања је тешко предвидети и може обухватати дужи временски период, укључујући и зрело доба, са понављањем
фаза опоравка и погоршања.
• Палијативно збрињавање треба прилагодити динамици развојних физичких и психичких карактеристика дечјег узраста, што захтева и специфичне вешитине комуникације са децом.
• Оптимална приступачност и доступност сложених и комплексних палијативних поступака подразумевају усмеравање знатних људских и метаријалних ресурса за подршку породици.
• Емотивно и психолошко оптерећење чланова породице, нарочито браће
и сестара, додатно се увећавају када је у питању наследна болест са смртним исходом.
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• Битни елементи палијативног збрињавања у педијатрији су прилагођавање свих поступака узрасту детета, као и обезбеђивање забаве, игре и
одговарајућег образовања.
• Циљеви палијативног збрињавања су очување квалитета живота оболелог детета и његове породице, а нарочита пажња је усмерена према
отклањању бола и других тегоба, уз омогућавања „предаха” члановима
породице (привремено издвајање особа, најчешће родитеља, који су непосредно укључени у палијативно збрињавање), кao и посебна подршка
током жалости у случају смртног исхода.
Педијатријски болесници којима је намењен овај вид здравствене заштите
су веома различити, како по узрасту тако и по природи болести/стања, и могу
се поделити у следеће категорије (3):
• Стања/обољења која угрожавају живот, али где је могуће потпуно излечење (малигна обољења, инсуфицијенција органа и друга)
• Обољења која од најранијег детињства угрожавају живот и која не могу
да се излече, али где је одређеним медицинским интервенцијама могуће
значјно продужење животног века
• Прогресивна обољења за које не постоји лечење (мишићне дистрофије,
ретке метаболичке болести)
• Непрогресивна и неизлечива стања повезана с краћим животним веком
(церебрална парализа, инвалидност као последица повреда)
• Тешки поремећаји код новорођене деце (иреверзибилна оштећења ЦНС;
хромозомске аберације; урођене аномалије; екстремна незрелост) инкопатибилни са преживљавањем.
Палијативно збрињавање деце намењено је узрасту деце до навршених 18
година и као засебан сегмент треба да буду интегрални део сваког националног
здравственог система.

ЛИТЕРАТУРА
1. World Health Organisation. (2002) Palliative care. Доступно на : www.who.int/
cancer/palliative/en/.
2. Himelstein BO, Hilden MJ, Boldt MA et al Pediatric Palliative Care. N Engl J Med
2004;350:1752-62.
3. Уредба о Националном програму за палијативно збрињавање деце у
Републици Србији. Сл. Гласник РС 22/2016.
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1.2. ПОТРЕБЕ ЗА ПАЛИЈАТИВНИМ
ЗБРИЊАВАЊЕМ ДЕЦЕ У СРБИЈИ
Владислав Вукомановић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Половином 2011. године објављени су резултати „Анализе потреба за палијативним збрињавањем у Србији“ (1). Документ је израђен у оквиру пројекта
„Развој палијативног збрињавања у Србији“, а један од постављених циљева
подразумевао је идентификовање и процену броја деце која живе са болешћу
која ограничава трајање и квалитет живота. Закључак радне групе је био да подаци о броју деце и структури обoљења која захтевају палијативно збрињавање
нису доступни.
С обзиром да су подаци о броју, дијагнозама, узрасту, месту становања и
социјалном статусу деце са обољењима и патолошким стањима која ограничавају трајање и/или угрожавају живот од фундаменталног значаја за организовање њиховог одговарајућег палијативног збрињавања, примењена је методологија која је делимично решила проблем овог почетног корака. Процена
потреба за палијативним збрињавањем у Србији била је могућа само на основу екстраполације података из средина са напреднијом здравственом статистиком (2).
У расположивим изворима наводи се да од 10.000 деце и адолесцената, 10
- 16 захтева палијативно збрињавање, док се морталитет тих болесника креће
у распону од 1,2 - 3,6 /10.000 (3). На основу изнетих података, у Србији, са приближно 1,5 милиона деце и адолесцената узраста од 0 - 19 година, може се очекивати да ће индикације за палијативно збрињавање имати 1.500 - 2.400 деце,
од којих сваке године умире 170 – 540 (4). Екстраполација се, такође, могла извршити према подацима Републике Ирске која има приближно исти број деце
и адолесцената. Према тој анализи, потреба за палијативним збрињавањем у
Србији се очекује код 1.700 педијатријских болесника од којих до 400 умире
сваке године (табела 1).
Новорођенчад која чине око 20% од укупног броја деце узраста 0 – 19, тј.
захтевају палијативно збрињавање и 40% педијатријских болесника који умиру
услед неизлечивих болести.
На основу изнетих података процењује се да у Србији индикације за палијативно збрињавање постоје код 1.500 - 1.700 деце узраста 0 - 19 година, од
којих 150 – 200 годишње умире у неонаталном периоду, а 250 - 300 деце у каснијем узрасту (5,6).
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Табела 1. Приказ потреба за палијативним збрињавањем у Ирској са упоредном
проценом за Србију
Показатељ
Број деце и адолесцената
(0-19 година)
Палијативно збрињавање
(број и стопа*)
Умрли
Умрли:
Узроци у домену палијативног збрињавања
(укупно и стопа)
*стопе на 10.000 деце и адолесцената 0-19 година;
‡процена на основу упоредног прегледа,
¶Републички завод за статистику, 2012.

Ирска
≈ 1.300.000

Србија
≈ 1.500.000¶

1.400
(11,2)
491
354
(2,7)

1.700‡
894¶
405‡

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА
У 2/3 земаља у свету недостају одговарајући ресусрси за палијативно
збрињавање, приближно 20% земаља ствара услове за палијативне поступке
код деце, док само мање од 5% националних система обезбеђује палијативно
збрињавање у оквиру педијатријске здравствене заштите.
Међутим, у Србији се деца са индикацијама за палијативну негу још увек
претежно збрињавају у установама терцијарног нивоа и то често у одељењима за интензивно лечење и негу, што је супротно прихваћеним стандардима.
Збрињавање које се пружа деци која болују од неизлечивих болести још увек
није организовано на оптималан начин на секундарном, а нарочито на нивоу
примарне здравствене заштите. Тиме изостаје једна од најважнијих премиса да
се болесном детету омогући да највећи део времена проведе у кућним условима
и у кругу своје породице и пријатеља, чиме би се успоставио континуитет „физичких, емоционалних, социјалних и духовних елемената збрињавања”.
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Београд 2011.
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1.3. СТАНДАРДИ ПАЛИЈАТИВНОГ
ЗБРИЊАВАЊА ДЕЦЕ
Драгана Лозановић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд

УВОД
Европска асоцијација за палијативно збрињавање (EAPC) поставила је
2007. године стандарде за палијативно збрињавање (ПЗ) деце и младих, користећи закључке Интернационалне мултидисциплинарне групе експерата која је у Тренту, 2006. године, анализирала ситуацију у Европи и свету
о правима и начину ПЗ деце (1,2). Асоцијација за палијативно збрињавање
деце (Association for children with life-treatening and terminal conditions and
their families - ACT) донела је повељу ради уједначавања обима и права на
свеобухватни приступ у збрињавању деце ослањајући се на дефиницију ПЗ
Светске здравствена организација (СЗО), коју је проширила. Повељом донетом на састанку у Тренту (IMPaCCT), утврђен је међународни стандард
подршке који је одговарајући за сву децу са стањем које ограничава или угрожава живот, укључујући и њихове породице. Помоћ у имплементацији ових
стандарда пружа и Интернационална мрежа за палијативно збрињавање деце
(International Children’s Palliative Care Network - ICPCN), са циљем побољшања
квалитета живота и неге, лечења и збињавања деце са болестима које ограничавају живот. Ова међународна организација родитеља и деце оболеле од болести за које се организује ПЗ, са представницима преко 80 држава из целог
света, 2015. године доноси повељу у којој утврђује основне, минималне стандарде за ПЗ (1,2). Савет Европе је сугерисао да се национална регулатива за
здравствену заштиту употпуни садржајем обавезног ПЗ и примене препоруке Савета, јер је палијативно збрињавање интегрални део здравственог система (а ови стандарди примењују у свим земљама Европске уније), као и да се
користи дефиниција СЗО за педијатријско ПЗ (3). Стандарди су укључени у
националне стратегије и програме ПЗ деце у највећем броју земаља Европе.
Истраживање Paediatric Nursing Associations of Europe Network (PNAE) током
2016-2017. године, показује да већина земаља није испунила све IMPACCT
стандарде и да постоје значајне варијације у пружању палијативног збрињавања, како због расположивих финансијских извора и локалних капацитета,
тако и због културолошких ставова у вези с учешћем деце и родитеља у комуникацији и доношењу одлука. Половина земаља које су одговориле, имају
националне смернице за ПЗ (4).
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Препоруке Савета су инкорпорисане у Стратегију за палијативно збрињавање у Србији и чине специфичне циљеве и активности које су дефинисали
чланови експертског тима за израду Националног програма за палијативно
збрињавање деце (5). Национални програм за палијативно збрињавање деце
усвојен је од стране Владе Републике Србије априла 2016. године и нормативно
формулисан објављивањем Уредбе о палијативном збрињавању деце у Србији
(6, 7). Тиме се Србија сврстала у европске земље које поштују права деце, укључујући и право на ПЗ.
Базични стандарди за ПЗ деце подразумевају: основне принципе, циљеве, начине, места пружања збрињавања, формирање тимова и успостављање партнерских односа. Са организационог аспекта, стандардизују се јединице и јединство
збрињавања, односно координисано управљање тимског рада, а све ради постизања здравствене заштите и неге прилагођене узрасту и могућностима разумевања детета. Стандарди ПЗ се односе и на: начин комуникације са оболелим и
његовом породицом, доношење одлука у процесу ПЗ, ублажавање и отклањање
тегоба, подршку породици у току лечења и процеса туговања. Поред тога, битни
су и стандарди везани за едукацију здравствених радника и друштва у вези ПЗ,
етички и правни аспекти, образовање оболелих, као и финансирање ПЗ (8).

ПРОЦЕС ЗБРИЊАВАЊА
Палијативно збрињавање се пружа по избору детета или породице у сопственој кући; посебним „хосписима” за децу (издвојени простори ван болничких установа са специјалном наменом за палијативно збрињавање деце), или
наменским болничким просторима (тзв. хоспитални хосписи). Флексибилност,
као значајни елеменат ПЗ, омогућава промену места према потребама или измењеним жељама детета и породице. Поред сваког здравственог радника, обавезу пружања ПЗ имају и здравствени сарадници, пре свега психолози, психотерапеути и социјални радници. Они, као чланови тима за ПЗ, примењују
поступке из сопственог професионалног домена без обзира о којој се болести
или стадијуму болести ради. Постоји обавеза тимског, мултидисциплинарног
приступа, односно координације и консултације са здравственим радницима
који су едуковани за ПЗ (1).

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИЛАГОЂЕНА УЗРАСТУ
И МОГУЋНОСТИМА РАЗУМЕВАЊА ДЕТЕТА
Састав тима здравствених радника и сарадника, као и окружење у којем се
пружа нега и заштита треба да зависе од узраста детета и да уважавају когнитивне и комуникационе способности различитих развојних фаза. При пружању
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здравствене заштите треба имати у виду неколико чињеница. С обзиром да су
родитељи и породица детета кључни за добробит и развој детета, неопходно је
да су активно укључени у све аспекте ПЗ. Комуникација са члановима породице
треба да буде усклађена са културолошким, социјалним и религијским ставовима породице. Адекватна комуникација и сарадња тима за ПЗ и чланова породице
омогућава и задовољење потребе деце за игром и рекреацијом, учењем и разонодом. Оваквим приступом се код деце која нису развила вербалне вештине или
имају когнитивне потешкоће знатно олакшава специфично планирање и координација поступака ПЗ, посебно у односу исказивања нивоа патње и бола.

ЈЕДИНИЦА И ЈЕДИНСТВО ЗБРИЊАВАЊА
Под термином јединица збрињавања подразумевају се дете и породица
која пружа непосредну физичку, психолошку, духовну и социјалну подршку.
Породично окружење не мора нужно да подразумева генетичку сродност чланова породице са оболелим дететом. Пошто се пруже све потребне информације о болести и могућностима лечења, дете и породицу треба укључити у програм ПЗ. Сваком детету је неопходно обезбедити приступачност и доступност
медицинских услуга свих нивоа, као и ангажовање друштва у целини, у облицима прилагођених узрасним, когнитивним и едукативним способностима
детета, уз уважавање актуелног културолошког контекста.

УПРАВЉАЊЕ ЗБРИЊАВАЊЕМ
Породица, односно родитељски дом, треба да буде место пружања ПЗ кад
год је то могуће. У том случају омогућава се сарадња са мултидисциплинарним тимом стручњака задружених за ПЗ деце у самом дому оболелог. За дете
смештено у болници или у хоспису потребно је обезбедити стручно педијатријско особље, адекватно окружењу усмерено на дете, заједно с децом са сличним
развојним потребама. Важно је нагласити да деца не треба да се смештају у
болнице или хосписе за одрасле, већ у установе у којима здравствени радници
и сарадници могу помоћи у испуњавању физичких, емоционалних и развојних
потреба деце, као и њихових породица.

ТИМ И КООРДИНАЦИЈА ПАЛИЈАТИВНОГ ЗБРИЊАВАЊА
Тим за ПЗ треба да буде довољно стручан за испуњавање телесних, психолошких, емоционалних, духовних и социјалних потреба детета и породице.
Основни састав тима чине: лекар, медицинска сестра, социјални радник, дечји
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психотерапеут или психолог, као и свештеник или други духовни саветник.
Стручно педијатријско ПЗ, подршка и савет обезбеђују се детету и породици
24 сата на дан, 365 дана годишње. Тим за збрињавање треба да препозна индивидуалност сваког детета и породице, да уважи њихове вредности, жеље и уверења, осим оних које би дете или родитеља изложили опасности или би били у
супротности са важећим етичким и правним нормама.
Све особе које непосредно учествују у процесу ПЗ, професионалци или
они којима то није професија, треба да добију психосоцијалну подршку и супервизију, по могућству од стручњака из непосредне дететове околине. Свака
породица има право на именованог кључног здравственог радника или сарадника, координатора, који ће породици омогућити изградњу и одржавање одговарајуће мреже за подршку. За координатора ПЗ се одређује један стручњак из
тима који се стара да сви поступци буду у складу са потребама детета и његове
породице. Координатор збрињавања осигурава континуитет и свеобухватност
поступака кроз сарадњу са социјалним службама, старање о обезбеђењу одговарајућих помагала и прилагођавању животног простора, правовременом
пружању духовне потпоре, као и и организовању помоћи у збрињавању ради
одмора – „предаха” чланова породице.

КОМУНИКАЦИЈА И ОДЛУЧИВАЊЕ
Искрен и отворен приступ треба да буде основа сваке комуникације, а она
треба да буде саосећајна, примерена дететовом узрасту и способности разумевања. Родитељи имају вишеструку улогу у ПЗ. Као примарни неговатељи са
једне и део јединице збрињавања уз своју децу, са друге стране, они су партнери
тима за збрињавање и имају централну улогу у збрињавању и доношењу одлука у вези са дететом. Ситуације с високим ризиком конфликта треба предвидети и унапред успоставити поступке за комуникацију, терапијску интервенцију
и етичку консултацију.

УБЛАЖАВАЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ ТЕГОБА
Сваком детету треба омогућити да континуирано, током свих седам дана
у недељи има терапију за ублажавање бола и других тегоба. Истовремено треба ублажавати и откањати психолошке, социјалне и духовне тегобе, уз претходну процену симптома, како би дете могло да добије одговарајући третман.
Примењују се поступци засновани на доказима, прихватљиви за дете и његове родитеље, уз ангажовање мултидисциплинарног тима и применом одговарајућих комуникационих вештина.
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ПОДРШКА ПОРОДИЦИ
Саставни део педијатријског ПЗ, од тренутка постављања дијагнозе, јесте
и збрињавање браће и сестара. Породица треба да буде обавештена о могућностима финансијске подршке и о потреби за набавком и начином коришћења
различитих помагала. Подршка у туговању пружа се целој породици, није временски ограничена и пружа се све док је потребна.

ОДМОР РОДИТЕЉА - НЕГОВАТЕЉА ТОКОМ
ПАЛИЈАТИВНОГ ЗБРИЊАВАЊА
Веома битан предуслов успешног ПЗ је да се у периоду од неколико сати
до неколико дана омогући одмор – „предах” члановима породице укључених у
негу. „Предах” – одмор се омогућује у кући привременом негом од стране особе
изван породице или временски ограниченим смештајем у хоспис. То је флексибилни приступ збрињавању детета ради одмора неговатеља, у сопственој кући
и у окружењу „дома далеко од куће”, уз одговарајуће педијатријско мултидисциплинарно збрињавање.

ТУГОВАЊЕ
Туговање је неизбежан процес, који захтева континуирану подршку у свим
фазама болести, као и током умирања и после смрти, односно „све док је потребно”. Подршка у туговању мора бити доступна родитељима, неговатељима,
али и другима на које су утицале дететова болест и смрт. Та врста подршке је од
нарочитог значаја за браћу и сестре оболелог.

ЕДУКАЦИЈА
Сви стручњаци (медицински радници и сарадници) као и волонтери који
раде на пружању педијатријског ПЗ захтевају одговарајућу едукацију, свеобухватан тренинг и стручну подршку.
Едукација о ПЗ деце треба да буде саставни део националних програма одговарајућих облика средњег, вишег и високог образовања, као и континуиране
последипломске едукације. Сви облици формалне едукације за ПЗ деце треба да
се организују у посебним центрима одговарајућих образовних установа, а сама
едукација да се прилагоди организовању ПЗ у три нивоа сложености (примарни, секундарни и терцијарни ниво пружања здравствене заштите). Први ниво
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подразумева базични палијативни приступ којим се оспособљавају сви здравствени радници и сарадници у примарној педијатријској заштити. Други ниво
обухвата опште палијативно збрињавање које се организује у примарној здравственој заштити или педијатријским одељењима општих болница и здравствених центара (секундарни ниво здравствене заштите). Едукација је намењена
здравственим радницима и сарадницима који у свакодневном раду имају контакте са децом чије здравствено стање захтева палијативни приступ. Трећи ниво
представља специјалистичко збрињавање на секундарном или терцијарном нивоу које пружају посебно едуковане особе које се у свакодневном раду претежно или искључиво баве проблематиком из домена палијативне неге.

ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ ТОКОМ ПАЛИЈАТИВНОГ ЗБРИЊАВАЊА
Неопходно је да сваком детету буде омогућено образовање, као и подршка да
похађа школу, уз рекреацију, игру и бављење уобичајеним дечјим активностима.

ЕТИЧКИ И ПРАВНИ АСПЕКТИ
Сва деца са потребом за ПЗ треба да имају подједнаку приступачност и
доступност здравствене заштите. Сваком детету треба приступати с поштовањем и уважавањем, и омогућити му приватност, ма какве год биле дететове физичке и интелектуалне способности. Посебно треба унапред предвидети
потребе и њихово испуњавање када су у питању деца старијег или школског
узраста и адолесценти. У терминалној фази болести, када је смртни исход неизбежан, ПЗ треба да је усмерена на ублажавање тегоба, уз избегавање поступака
који продужавају фазу умирања. Током ове фазе ПЗ сваком детету омогућити
адекватно ублажавање бола и других симптома, фармаколошким и интегративним методама, 24 сата дневно и сваког дана када је то потребно. Деца не
смеју бити подвргнута лечењу или терапији који им стварају тегобе и муке,
ако им не доносе добробит. Није прихватљив и не подржава се било који облик
еутаназије деце.

ФИНАНСИРАЊЕ
Палијативна заштита захтева универзалну доступност свој деци и родитељима којима је потребна, без обзира на њихово финансијско стање или здравствено осигурање. Зато је потребно је да се на националном нивоу обезбеде средства за адекватно финансирање холистичког, мултидисциплинарног палијативног збрињавања деце у различитим окружењима, укључујући родитељски дом,
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школе, болнице и дечије хосписе. Осим тога, на националном нивоу треба да се
спроводи програм, као и да се осигура довољно средстава за едукацију и обуку
стручњака за ПЗ деце и то по едукационом моделу са три нивоа.

ЗАКЉУЧАК
Уважавање особености и испуњење основних стандарда за палијативно
збрињавање деце и њихових породица, уграђених у националну политику,
омогућавају да све породице и сва деца имају исти обим права и услуга у мери
која им је потребна у континуитету физичких, емоционалних, социјалних и
духовних елемената палијативног збрињавања.
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1.4. ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ ДЕЦЕ У
СРБИЈИ: ОРГАНИЗАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА
Лидија Кривокапић Докмановић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Педијатријско палијативно збрињавање (ППЗ) је активна свеобухватна
брига за дететово телесно и духовно здравље које укључује и давање подршке
породици (1). ППЗ је специфично и разликује се од палијативног збрињавања одраслих. ППЗ треба започети већ у моменту постављања дијагнозе и
наставити га без обзира да ли дете добија куративну терапију или не. Оно
се наставља и неко време након смрти детета у виду подршке породици.
Ефикасно ППЗ подразумева мултидисциплинарни приступ у који су укључени, као минимум, лекари, медицинске сестре, психолози, социјални радници
и породица. ППЗ се може спроводити на свим нивоима здравствене заштите
и у кући детета.
ППЗ је ургентан проблем који још увек није одговарајуће решен у данашњем друштву, па и у нашој земљи (2). Проблем се све више актуализује јер
захваљујући савременим медицинским активностима преживљава све већи
број деце којима је због природе стања болести потребно ППЗ (3). Савремени
приступ подразумева пружање ППЗ у кући детета које је координисано од
стране стручног тима из дома здравља и које укључује повремене хоспитализације у регионалној болници као и повремени боравак у хоспису (4). Данас
се боравак деце и њихових породица у хоспису предлаже у ограниченом
трајању када је породици потребан предах од свакодневних активности око
оболелог детета.
Проблем палијативног збрињавања је препознат као ургентан од стране
Министарства здравља Републике Србије и уз финансијску помоћ Европске
Уније реализован je пројекaт „Развој палијативног збрињавања у Србији“ који
је трајао у периоду од 14.3.2011. године до 13.11.2014. године. Највећи део средстава из овог пројекта био је намењен за едукацију и формирање стручних
тимова при домовима здравња за пружање палијативног збрињавања, док је
мањи део био намењен за набавку возила за тимове при домовима здравља и
опреме за јединице за палијативно збрињавање у болницама, као и за реконструкцију болничких одељења намењеним јединицама за палијативно збрињавање широм Србије. У склопу овог пројекта одржана су два едукативна курса
из области ППЗ, 2013. и 2014. године, које је завршило 90 полазника, укључујући лекаре, медицинске сестре, психологе и социјалне раднике из болница
и социјалних установа за збрињавање деце из разних крајева Србије:
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• Универзитетска дечја клиника, Београд
• Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије ,,Др Вукан Чупић’’,
Београд
• Институт за радиологију и онкологију Србије, Београд
• Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
• Клиникa за Дечје интерне болести, КЦ Ниш
• Клиника за педијатрију КЦ Крагујевац
• Центар за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду
• Дом за децу и омладину ометену у развоју, Ветерник
• ЗЦ Ужице
• ОБ Чачак.
Постојећи програми едукације из ППЗ укључују:
• Едукацију путем интернет курсева (http://www.elearnicpcn.org), такође
омогућену у склопу поменутог пројекта. Доступна су два курса на српском језику: Увод у палијативно збрињавање деце и Процена и контрола
бола код деце: кратак курс који се заснива на новим смерницама СЗО за
контролу перзистентног бола код деце
• Предавања за лекаре на специјализацији из педијатрије која се одржавају
у Универзитетској дечјој клиници у Београду кроз три методске јединице, у виду семинара са темама из ППЗ: Увод у ППЗ, Процена и терапија
бола у ППЗ и Други симптоми осим бола у ППЗ. Ова предавања се редовно одржавају од 2009. године.
• Предавања за лекаре на специјализацији из палијативне медицине кроз
три методске јединице: Разлике између педијатријског палијативног
збрињавања и палијативног згрињавања одраслих, Специфична питања
која се односе на палијативно збрињавање деце са малигним болестима и
Специфична питања која се односе на палијативно збрињавање деце са
ненемалигним болестима.
• Предавања студентима медицине из области ППЗ, организована у виду
изборне наставе из педијатријске хематологије за студенте 10. семестра
и изборне наставе из палијативног збрињавања за студенте 12. семестра.
У склопу пријекта под називом „ Имплементација програма за палијативно
збрињавање деце у Србији“ планирани су програми акредитованих курсева у
виду теоријске и практичне едукације из најзначајнијих тема од практичног
значаја за ППЗ.
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1.5. ПСИХОЛОШКИ АСПЕКТИ ПАЛИЈАТИВНОГ
ЗБРИЊАВАЊА ДЕЦЕ И АДОЛЕСЦЕНАТА
Тамара Кликовац
Одељење за психологију Филозофскoг факултета Универзитета у Београду

ОСНОВНИ КОНЦЕПТИ У ОБЛАСТИ ПАЛИЈАТИВНОГ
ЗБРИЊАВАЊА - КОМПЛЕКСНА ПАТЊА, СВЕОБУХВАТНА
БРИГА, МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ РАД, ЖИВОТНО
ОГРАНИЧАВАЈУЋЕ И УГРОЖАВАЈУЋЕ БОЛЕСТИ
Палијативно збрињавање обухвата период од дијагнозе неизлечиве болести до краја периода жалости због губитка члана породице. У ширем смислу,
палијативно збрињавање може да побољша квалитет живота пацијента и породице који се суочавају са животно угрожавајућом болешћу једног члана, омогућавајући ублажавање симптома и контролу бола, адекватну психо-социјалну, психотерапијску и духовну подршку од момента постављања дијагнозе до
краја живота пацијента, као и психолошку прораду губитка код ожалошћених
чланова породице након смрти ближњег члана породице (1).
Палијативно збрињавање деце и младих представља посебну област која
је блиско повезана са палијативним збрињавањем одраслих и подразумева
активно и свеобухватно збрињавање тела, ума и духа детета уз пружање неопходне психо-социјалне подршке породици. Квалитетна пракса у палијативном збрињавању уопште, а у палијативном збрињавању деце и адолесцената
посебно, базира се на холистичком, свеобухватном и мултидисциплинарном
приступу који подразумева отклањање комплексне патње (физичке, психолошке, социјалне, духовне), како код оболелог детета тако и код чланова породице од момента постављања дијагнозе животно угрожавајуће болести, током
покушаја лечења и ублажавања симптома болести, у терминалној фази и пружањем подршке у процесу туговања породици (2).
Концепт свеобухватне бриге у палијативном збрињавању подразумева да
брига за одојчад, децу, адолесценте и младе одрасле особе, који се суочавају са
ограниченим животним веком, мора да укључује услуге, терапије и лекове који
редукују бол и патњу и обухватају све њихове физичке, социјалне, емотивне,
духовне и развојне потребе као и потребе њихових породица, омогућавајући
најбољи могући квалитет живота.
Мултидисциплинарни приступ у палијативном збрињавању подразумева
добру тимску сарадњу стручњака различитог профила образовања (педијатри
различитих субспецијалности, педијатријске медицинске сестре са додатним
едукацијама за палијативну негу деце, клинички фармаколози, нутриционисти,
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социјални радници, дечији психијатри и психолози, психотерапеути са посебним специјализацијама у области палијативног збрињавања, теолози, тј. посебно едуковани духовни саветници, васпитачи, учитељи, наставници,волонтери).
Палијативно збрињавање деце може се пружати у здравственим установама
терцијарног нивоа, регионалним здравственим установама, посебним установама – тзв. хосписима или код куће – у дому детета, ангажовањем мобилних
тимова за палијативно збрињавање (3).
Важно је нагласити да палијативно збрињавање деце почиње у тренутку
постављања дијагнозе неизлечиве болести и наставља се независно од тога да
ли се дете налази на лечењу или прима специфичну терапију.
У страној литератури у области палијативног збрињавања се прави разлика
између следећих термина: life-limiting illness и life-threatening illness. У слободном
преводу, life-limiting illness - животно ограничавајуће болести јесу све оне болести које доводе до неизбежне преране смрти (на пример Дишенова мускуларна
дистрофија); life-threatening illness – животно претеће или угрожавајуће болести
јесу све оне болести које доводе до преране смрти али је могуће вишегодишње
преживљавање чак и до зрелог доба (на пример, деца лечена од одређених малигних болести у детињству). Термин “терминална болест” или “терминална фаза
болести” описује децу која су у фази умирања. Препорука је да се овај термин
користи само у случају када су деца веома близу крају живота, тј. смрти (1,2,3).

ПСИХОЛОШКИ АСПЕКТИ ПАЛИЈАТИВНОГ
ЗБРИЊАВАЊА ДЕЦЕ И АДОЛЕСЦЕНАТА
Психолошки приступ у палијативном збрињавању деце и младих базира се на:
• поштовању и уважавању дечијих права и потреба уопште, а посебно
тешко оболеле деце;
• на индивидуализованом приступу и концепту психо-социјалне помоћи
и подршке која се планира и организује према индивидуалним потребама сваког детета/адолесцента и породице посебно;
• на развојном приступу, што значи да се све интервенције, укључујући и
комуникацију, планирају и спроводе према узрасту детета/адолесцента
и актуелном развојном нивоу и менталном узрасту (због последица неких неизлечивих болести ментални узраст детета или адолесцента може
бити и значајно испод календарског узраста) (4);
• на обавезном планирању пружања психолошке и психо-социјалне
подршке ужој породици (родитељи, браћа, сестре) и широј породици
оболелог детета или адолесцента (баке, деке, рођаци) у свим фазама
трајања лечења, након лечења а посебно пружање психолошке/психотерапијске подршке након губитка најмлађег члана породице у процесу
туговања (5).
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Превенција професионалног стреса, симптома синдрома изгарања и различитих психо-соматских реакција које се могу јавити код чланова мултидисциплинарног тима, затим оснаживање тимског рада и заједништва у сложеном
и захтевном послу које палијативно збрињавање деце и младих подразумева,
такође представљају важне психолошке аспекте палијативног збрињавања
деце и младих (6).
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1.6. ОТКЛАЊАЊЕ И УБЛАЖАВАЊЕ БОЛА КОД
ПАЛИЈАТИВНОГ ЗБРИЊАВАЊА ДЕЦЕ
Душица Симић1,2, Ивана Будић3,4, Марија Стевић1,2
1
Универзитетска дечја клиника, Београд
2
Meдицински факултет Универзитета у Београду
3
Kлиника за дечију хирургију и ортопедију КЦ Ниш
4
Meдицински факултет Универзитета у Нишу

УВОД
Суштина палијативног збрињавања је ублажавање патње, која произилази
из анксиозности, депресије и бола. Највећи део патње је последица физичког
и емотивног бола, па велики део палијативног збрињавања морамо посветити
управо адекватној аналгезији. Терапија бола код деце захтева мултидисциплинаран приступ (1).

ВРСТЕ БОЛА
Према неурофизиолошким механизмима, бол се дели на ноцицепцијски
и неуропатски. Ноцицепцијски бол обухвата соматски и висцерални бол.
Соматски ноцицепцијски бол је добро локализован, константан, описује се као
туп или оштар и погоршава се кретањем. Висцерални бол је слабије локализован, може бити константан уколико потиче из солидних органа, или интермитентан у виду грчева или колика као последица опструкције шупљих органа.
Неуропатски бол настаје оштећењем сензорног нервног система. Читав спектар осећаја прати ову врсту бола, од мравињања, печења, чупања до осећаја попут удара струје. Дијагноза неуропатског бола се поставља на основу клиничке
слике и симптома алодиније, хипералгезије и појаве спонтаног бола (2).
Пробојни бол представља пролазно појачање сталног или контролисаног
бола. Инцидентни бол је врста пробојног бола, може се превенирати и предвидети, јер је везан за познате стимулусе. Спонтани бол се издваја такође као врста
пробојног бола који се не може превенирати нити предвидети, јер је изазван непознатим стимулусом. Последња врста пробојног бола јесте бол пред крај интервала дозирања лека, што нам говори да је дозу лека неопходно повећати.
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МЕТОДЕ ПРЕПОЗНАВАЊА И ПРОЦЕЊИВАЊА БОЛА
Златни стандард у процени бола је питати дете да ли осећа бол (Self-Reporting),
што код мање деце може бити отежано (3). Дете старије од 2 године јасно указује
на присуство и локализацију бола. Између 3. и 4. године дете може да опише
интензитет бола. Скале бола можемо користити од 4-5 године. Добре квалитативне и квантитативне информације можемо добити у узрасту од 5 година, када
нам дете може показивати на скали лица интензитет бола (Слика 1), док линеарне скале можемо користити успешно у узрасту од 7 година. Већ у узрасту од 8
година дете нам може описати како бол утиче на његове емоције.
Слика 1. Визуелно - аналогна скала за процену бола (ВАС)

Значајан метод у процени је реакција организма на бол, што можемо пратити преко физолошких показатеља (3). Деца нам неретко својим понашањем
указују на постојање проблема, плачем, повлачењем у себе, различитим покретима (подизање ногу), губитком апетита као и променом ритма спавања (3).
Посматрањем израза лица детета, положаја тела који заузима и хода можемо
наслутитити постојање бола. Клинички преглед пацијента и процена општег
утиска који оставља је такође од помоћи.

СКАЛЕ ЗА ПРОЦЕНУ БОЛА
Скала која се најчешће користи код новорођенчади и одојчади, све до узаста од 12 месеци јесте CRIES скала. Састоји се у евалуацији пет критеријума
који су бодовани од 0 до 2: максимални збир је 10, а уколико је збир 5 или више
онда нам указује да је детету неопходна аналгезија (табела 1).
Табела 1. Скала модификована према CRIES скали (плач, захтев за повећањем
примене кисеоника, пораст виталних знакова, експресија, спавање).
КП – крвни притисак.
Критеријум
Плач
Сатурација >95%
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0 бодова
Одсутан
0,21

1 бод
Висок
0,21 до 0,30

2 бода
Неподношљив
>0,30
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Критеријум
0 бодова
1 бод
2 бода
Фреквенца и/или КП (у односу
Пораст једнако или
Без пораста
Пораст до 20%
на преоперативне вредности)
преко 20%
Изараз лица
Опуштен
Повремене гримасе
Згрчен
Спавање
Нормално У кратким интервалима
Одсутно
Прилагођено према Krechel SW, Bildner J. CRIES: a new neonatal postoperative pain measurement
score. Initial testing of validity and reliability. Paediatr Anaesth. 1995;5:53-61.

Скала која се користи код деце узраста од 1. до 18. године је FLACC скала.
Користи се код деце која имају проблем у вербализацији бола. Састоји се из пет
критеријума који су вредновани до 0 до 2, максимални збир је 10. Збирна вредност 0 означава да дете не осећа бол, вредности од 1 до 3 означавају постојање
умерене нелагодности, док вредности 4-6 указују на постојање умереног бола.
Збирна вредност 7 и више указује на постојање значајног бола (табела 2).
Табела 2. Скала понашања модификована према FLACC (лице, ноге, активност, плач, смиреност)
Критеријум
Лице
Ноге
Активност
Плач

0 бодова
Нема посебног израза
или осмеха
Нормалан положај или
релаксираност
Мирно лежање, лаки
покрети
Без плача (свестан или
будан)

1 бод
Повремене гримасе,
незаинтересованост
Немирне, напете
Померање, напетост

2 бода
Трешење браде, згрчена
вилица
Привучене трбуху или
ударање
Згрчено тело у луку

Плаче, стење, повремена Непрекидно плакање,
жалба на бол
вриштање, непрекидна
жалба на бол
Смиреност
Задовољно, опуштено
Умиривање
Неутешно
повременим додиром,
загрљајем, узимањем
у руке, одвраћањем
пажње
Прилагођено према Merkel SI, Voepel-Lewist, Shayevitz JR I SUR. The FLACC. A behavioural scale for
scoring pain in young children. Pediatr Nurs 1997;23:293-7.

МЕТОДЕ АНАЛГЕЗИЈЕ
У методе аналгезије које могу бити од помоћи код ових пацијената спадају
нефармаколошке методе, које неретко бивају занемарене, и фамаколошке методе, у које спада примена неопиоидних и опиоидних аналгетика уз примену
коаналгетика односно адјуваната уколико је реч о неуропатском болу, као и
методе регионалне анестезије (4).
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НЕФАРМАКОЛОШКЕ МЕТОДЕ
Нефармаколошке методе подразумевају смишљање различитих начина за
одвлачење пажње детета, потом различите методе психотерапије као што је музикотерапија, когнитивна или бихевиорална терапија, и методе алтернативне
медицине потпут акупунктуре. Од помоћи је и примена одређених метода физикалне медицине попут транскутане електричне нервне стимулације (ТЕНС) ,
биостимулативног ласера мале јачине као и масаже болних регија. Медитација
неретко може бити корисна као и многе друге сличне методе (5). Код деце са
смањеним апетитиом или отежаним храњењем потребно је побринути се да
храна коју дете узима буде мека, пасирана, да му се допада и да се редовно спроводи хигијена уста.

ФАРМАКОЛОШКЕ МЕТОДЕ
Разлике у анатомским и фунционалним караткеристима органа у односу
на популацију одраслих особа доводе до разлика у фармакодинамици и фармакокинетици лекова. Ноцицепторни путеви су у развоју, промене на нивоу
зрелости рецептора и на нивоу неуротрансмитера утичу како на перцепцију
болног надражаја тако и на одговор на примењени лек.
Према двостепеној аналгетској лествици Светске здравствене организације, у првом степену бола потребно је применити неопиоидни аналгетик
са или без примене коаналгетика, док на другом степену, код постојања јаког
бола, треба применити опиоидне аналгетике са или без примене коаналгетика.
Након процене да је детету неопходан аналгетик кључно је одабрати адекватан
лек, у смислу потентности и трајања деловања, применити га у одговарајућој дози,
у одговарајућим временским интервалима и одговарајућим путем. Одабир начина
примене лека је индивидуалан и мора се прилагодити сваком пацијенту. Најбољи
начин је ентерална примена уколико је могућа и колико год дуго је могућа.
Неопиодини аналгетици се користе у терапији благог до умереног бола.
Користе се нестероидни антиинфламатрни лекови и парацетамол.
Опиодини аналгетици се примењују код јаког бола. Могу се примењивати
орално или интравенски, при чему је најбољи начин континуирана примена
путем инфузије или PCA (patient controlled analgesia- аналгезија којом управља
сам болесник) помоћу пумпе. Нема максималне дозе, дозира се према потреби
и у складу са општим стањем детета (6,7).
Примена адјуваната може бити од велике помоћи у контролисању бола. Од
помоћи могу бити кортикостероиди и анксиолитици. Употреба канабиноида
је још увек контроверзна. Код пацијената са неуропатским болом одабраћемо
лек из групе антиконвулзива, антидепресива, антагониста НМДА рецептора,
24

1. Социјална педијатрија

анестетика или алфа-2 агониста. Коштани бол се може додатно контролисати
употребом бисфосфоната и калцитонина (4).
Регионалне анестезиолошке методе подразумевају различите блокаде
периферних нерава или сплетова и централне неуроаксијалне блокове (8).
Каудални блок има посебан значај и допринос у педијатријској популацији.
За дуготрајније дејство примењују се катетерске технике. Примена ултразвука
значајно је смањила могућност компликација и значајно повећала прецизност
и успешност методе.

ЗАКЉУЧАК
Умањење патње отклањањем бола код терминално оболеле деце је најмање
што можемо да урадимо за њих. Лечење ове врсте бола је специфично због
стања у коме се дете налази и због анатомских, физиолошких и психолошких
специфичности деце. Пре свега, овај бол треба препознати и проценити, а потом пронаћи најбољи начин за његово ублажавање или уклањање. Приступ
овим пацијентима треба да буде индивидуалан, мултимодалан, мултидисциплинаран и са посебним пажљивим освртом на детаље.
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2.1. ГОШЕОВA БОЛЕСТ
Јадранка Јовановић Привродски, Ивана Кавечан
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет Универзитетa у Новом Саду
Педијатар се у свакодневном раду све чешће сусреће са обољењима из групе
урођених болести метаболизма. Доступност ензимске супституционе терапије
за Гошеово обољење је значајно утицала на побољшање квалитета живота ових
болесника. Праћење нових сазнања везаних за Гошеово обољење унапређењем
нових технологија је неопходно ради боље спознаје етиологије болести, патогенетских механизама, клиничких манифестација болести, генотип-фенотип
корелације и савремених могућности лечења.
Гошеово обољење настаје услед недостатка ензима β-глукоцереброзидазе,
због чега се супстрат глукоцереброзид накупља у лизозомима. Форме болести
којима пацијенти могу бити захваћени су: тип 1 (90% случајева), тип 2, тип 3,
фетална форма и варијанта у којој је захваћен кардиоваскуларни систем.
Преваленција обољења износи око 1:100.000. Годишња инциденција у
општој популацији је око 1:60.000. Популација Ашкенази Јевреја има инциденцију од 1:1000 (1).
Постоји велика варијабилност клиничких манифестација обољења. Тип 1
је нон-неуролошка форма, која укључује органомегалију, првенствено спленомегалију и хепатомегалију, захваћеност костију (у виду бола, остеонекрозе,
патолошких фрактура) и цитопенију. Тип 2 болести је акутна неуролошка форма, која се карактерише раним почетком болести, рапидном прогресијом дисфункције можданог стабла, удружену са органомегалијом и раним леталним
исходом пре друге године живота. Тип 3 обољења, је субакутна неуролошка
форма, која захвата децу и адолесценте и карактерише се прогресивном енцефалопатијом (окуломоторном апраксијом, епилепсијом и атаксијом) удруженом са системским манифестацијама болести (органомегалија, захваћеност
костију и цитопенија). Фетална форма болести се манифестује смањењем или
одсуством покрета плода и анасарком. У случају постојања варијанте Гошеовог
обољења са кардиолошким манифестацијама доминирају прогресивне калцификације аорте и офталмоплегија (2).
Гошеово обољење настаје услед мутације гена GBA (1q21) који кодира функцију лизозомалног ензима: бета-глукоцереброзидазе, а може ретко настати услед поремећаја функције гена PSAP, који кодира функцију активатора протеина
сапозина. Дефицит ензима глукоцереброзидазе доводи до акумулације депозита глукоцерамида у ћелијама ретикулоендотелног система: јетри, слезини и
костној сржи (Гошеове ћелије).
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Дијагноза обољења се поставља детекцијом снижене ензимске активности
– глукоцереброзидазе у леукоцитима. Дијагноза болести се потврђује генском
анализом и детекцијом одговорне мутације.
Диференцијална дијагноза укључује остале лизозомалне болести накупљања. Присуство ћелија налик Гошеовим ћелијама се може наћи у одређеним хематолошким болестима (лимфоми, Хочкинова болест и хронична лимфоцитна леукемија)
Лечење Гошеовог обољења се у данашње време спроводи ензимском супституционом терапијом (имиглуцеразом или велаглуцеразом) за тип 1 и тип 3
форме болести као и супстрат редукционом терапијом (миглустат). Наведено
лечење није ефективно за тип 2 форму болести (3).
Прогноза Гошеовог обољења за тип 1 и тип 3 форме болести је значајно
унапређена адекватним лечењем.
Наслеђивање обољења је аутозомно рецесивно и ризик за сваког потомка
хетерозиготних родитеља износи 25%. Пренатална дијагностика укључујући и
преимплантациону генетичку дијагностику је могућа (4).

ЗАКЉУЧАК
Повећањем знања везаног за могућности дијагностике, лечења и превенцију Гошеовог обољења доприноси се побољшању квалитета рада педијатра и
мултидисциплинарног тима, као и квалитету живота оболелих особа.
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2.2. ГЕНЕТИЧКА ОСНОВА ТАЛАСЕМИЈА:
ОД ДИЈАГНОСТИКЕ ДО ТЕРАПИЈЕ
Соња Павловић
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство
Универзитета у Београду

АПСТРАКТ
Таласемије су хемолитичке наследне анемије које се карактеришу поремећајем у синтези ланаца хемоглобина, а настају услед мутација у генима за
ове ланце. На таласемију треба сумњати код анемичних пацијената код којих
је искључена сидеропенијска анемија, односно код којих, после терапије препаратима гвожђа (дијагностичко-терапијски покушај гвожђем), није дошло
до нормализације хематолошких параметара карактеристичних за таласемије
(MCV и MCH су стално снижени код таласемија). Како се ради о наследној
анемији, породична анамнеза је такође значајна за одлуку да се анемични пацијент упути на генетичке анализе, којима се потврђује дијагноза таласемије.
Преваленција таласемијских синдрома у Србији је 1,9%. У Србији се најчешће
дијагностикује бета-таласемија минор типа. Потврда дијагнозе се може добити генетичким тестирањем за неколико дана. У Србији постоје генетичка саветовалишта и ради се пренатална дијагностика за породице са таласемијом.
Остварен је велики напредак у истраживањима из области генске терапије таласемија, па се у блиској будућности очекује њихово успешније лечење.

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА ТАЛАСЕМИЈЕ
Примарна лезија код свих облика таласемија и таласемијама сличних синдрома је дефицит полипептидних ланца хемоглобина, што резултује дефицитом
HbА у таласемичним еритроцитима, односно анемијом. Kлиничке манифестације анемије изазване таласемијама варирају од асимптомске хипохромије и
микроцитозе, па све до тешке анемије која је фатална већ in utero (hidrops fetalis)
или у раном детињству, ако се не лечи (таласемија мајор).
Доминантни хемоглобин у моменту рођења је HbF. Због дугог животног
века ћелија црвене лозе, HbF се релативно споро замењује адултним хемоглобинима (HbA, HbA2), тако да одојчад до четири, односно шест месеци не зависе много од HbА. Због тога се поремећаји β-глобинског ланца очитују после
четвртог, односно шестог месеца живота, јер се HbА не синтетише у нормалној количини, а синтеза HbF престаје. За разлику од тога, α-таласемије дају
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симптоме већ in utero и одмах по рођењу (α-глобински ланци учествују и у
формирању HbF) (1).
Друга последица смањене синтезе α- или β-глобинских ланаца је нагомилавање ланаца који се нормално синтетишу. Вишак неспарених глобинских ланаца, доводи до формирања нерастворљивих агрегата који се таложе у еритроцитима, али и њиховим прекурсорима у костној сржи, и оштећују их. Преципитати
глобинских ланаца доводе до физичког и оксидативног оштећења ћелијске
мембране, што изазива превремено уништавање еритроидних ћелија (хемолизу) у моноцитно-макрофагном систему слезине. Повећана активност слезине
доводи до увећања слезине што резултира хиперспленизмом. Хиперспленизам
је одговоран за појаву анемије, тромбоцитопеније и леукопеније које настају
због повећаног уништавања крвних ћелија у увећаној слезини.
Дуготрајна хипербилирубинемија погодује настанку калкулуса у жучној кеси.
Процес формирања агрегата и њихова преципитација у еритроидним прекурсорима костне сржи одговоран је за изражену неефективну еритропоезу
и интрамедуларну деструкцију еритроидних ћелија што битно доприноси настанку анемије. Kао последица анемије интензивира се хематопоеза, што доводи до хиперплазије костне сржи у пљоснатим костима и њихове деформације,
као и до екстрамедуларне хематопоезе.
Такође долази до повећања апсорпције гвожђа у цревима. Kако људски организам нема физиолошки механизам за екскрецију гвожђа, оно се временом
нагомилава у облику хемосидерина у јетри, жлездама са унутрашњим лучењем
и срчаном мишићу, узрокујући њихову инсуфицијенцију (2).

ДИЈАГНОСТИКА ТАЛАСЕМИЈЕ
Дијагностика таласемије почиње анализом хематолошких параметара.
Следе биохемијске и молекуларно-генетичке анализе, које дају недвосмислену
потврду да је пацијент носилац мутације у генима за глобине (3).
Хематолошки параметри
Поред сниженог нивоа хемоглобина, који се виђа у низу обољења, постоје
још два хематолошка параметра чије вредности имају велики значај за диференцијалну дијагностику таласемија. То су: MCV (средња запремина еритроцита), чија је нормална вредност код одраслих 85 - 95 fL, који је мера за микроцитозу и MCH (просечни садржај хемоглобина у еритроциту), чија је нормална
вредност код одраслих 27 – 32 pg, који је мера за хипохромију. Вредности ових
параметара зависе од узраста и пола.
Kод β-таласемија MCV и MCH су значајно снижени. За адултног хетерозиготног носиоца β-таласемијске мутације вредности за MCV су 63 - 70 fL, док су
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вредности код деце чак и ниже, 57 - 67 fL. Вредности за MCH су 20 - 24 pg код
адултног хетерозиготног носиоца β-таласемијске мутације, а код деце вредности варирају од 17 - 21 pg. Kод α-таласемија типа делеције само једног гена, MCV
може достизати и вредност од 78 fL, а MCH 27 pg.
RDW (дистрибуција еритроцита по запремини) је у особа са таласемијом
минор нормална, што их разликује од особа са анемијом изазваном недостатком гвожђа код којих су вредности овог параметра повишене. Нормалне вредности код одраслих износе 8,5 – 11,5 %. Вредности веће од нормалних указују
на теже облике таласемијског синдрома.
Биохемијске анализе
Електрофореза хемоглобина је веома корисна метода за дијагностику таласемија. Нормални хемоглобини у хемолизату одраслог човека су HbА и HbА2.
Присуство додатних трака на електрофорези открива патолошке фракције
хемоглобина (хемоглобинске варијанте). Постоје и специјални тестови (тест
стабилности, тест за повишен афинитет према кисеонику) који могу указати
на постојање хемоглобинских варијанти које се тешко уочавају електрофоретском анализом хемолизата пацијента.
Одсуство или изразито смањена количина HbА указује на β-таласемију
мајор типа. Повећана вредност за HbА2 је знак β-таласемије минор. За разлику
од њих, α-таласемије имају снижен ниво ове фракције. Појава HbF на електрофорези говори у прилог β-таласемије минор типа.
Сагледавање свих релевантних хематолошких и биохемијских параметара
води нас ка избору глобинског гена који треба анализирати. Одговор на питање која мутација је довела до патолошког фенотипа и да ли је то заиста узрок
свих патолошких промена може дати једино молекуларна дијагностика.
Молекуларна дијагностика таласемија
Молекуларна дијагностика је најпоузданији начин да се постави дијагноза
таласемија. Уколико се таласемија дијагностикује у најранијем узрасту, избегава се терапија гвожђем, која се често, а потпуно непотребно, преписује овим
болесницима, као и низ дијагностичких анализа којима се тражи узрок анемије
код детета. Праћење генетичких маркера (мутација) у породици омогућава пренаталну дијагностику за ову болест. Молекуларна дијагностика таласемија базирана је на PCR методологији. Најчешће се користе: реверзни дот блот и ARMS
(алел-специфични PCR) за познате и честе мутације, и DGGE (електрофореза
на гелу са градијентом денатуришућег агенса) и секвенцирање за ретке и новоокарактерисане мутације (4).
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ТАЛАСЕМИЈЕ У СРБИЈИ
Преваленција хемоглобинопатија у Србији је 1,9% према подацима из истраживања Бекседић и сарадника из 1980. године (5). Од 1999. године у Србији
се карактеришу таласемије на молекуларном нивоу. У том периоду, у више од
250 породица је дијагностикована β-таласемија на молекуларном нивоу. Међу
детектованим β-таласемијским мутацијама, три се налазе на око 70% окарактерисаних хромозома, а то су Hb Lepore, β039 и β+ IVS I-110. Посебно је занимљив
Hb Lepore, чија је учесталост у нашим истраживањима била преко 30%. Три
пацијента са таласемијом мајор (колико је детектовано у овом периоду) су у
својој основи имали комбинацију ове три мутације. Алфа-таласемија је дијагностикована у неколико породица, што потврђује да је α-таласемија значајно
мање клинички релевантна у Србији у односу на β-таласемију.
У Србији се најчешће дијагностикује β-таласемија минор типа. Kод хетерозиготних носилаца β- таласемијских мутација (β-таласемија минор или
“trait”) у Србији, ниво хемоглобина није значајно снижен (1-2 g/dL мање него
код здравих људи истог узраста и пола), док су MCV i MCH значајно снижени.
Повећање HbА2 је један од најиндикативнијих показатеља β-таласемија минор
(зато се оне се чак и зову « А2 таласемије»). Ниво HbА2 код β-таласемије минор
типа варира од 3,5% до 7,1% (најчешће је око 5,1%). И ниво HbF је код неких
типова β-таласемије минор благо повишен, најчешће не више од 5% (6).
Стратегија ограниченог скрининга се користи за контролу таласемијских
синдрома у Србији. У Србији постоје генетичка саветовалишта и ради се пренатална дијагностика за породице са таласемијом. Оспособљени су клиничкоболнички центри за примену основних метода скрининга, након чега се суспектни пацијенти упућују на молекуларну дијагностику. Направљен је генетички тест за најчешће мутације у српској популацији, те се потврда дијагнозе
може добити за неколико дана. Стална едукација носилаца, активна улога генетичког саветовалишта и примена пренаталне дијагностике у Србији су довеле
до изузетно успешног функционисања овог превентивног програма (7).

ЛЕЧЕЊЕ – КЛАСИЧНИ И ИНОВАТИВНИ ТЕРАПИЈСКИ ПРИСТУПИ
Трансфузија концентрованих ертитроцита је терапијска мера за корекцију
анемије. Међутим, у тешким облицима β-таласемије неопходно је предупређење настанка анемије редовном применом трансфузија, јер се само на тај
начин може потиснути еритропоеза и смањити апсорпција гвожђа у цревима.
Овакав приступ се назива режимом хипертрансфузије. У зависности од тежине клиничке слике, доноси се одлука на ком нивоу ће се одржавати хемоглобин.
Примена честих трансфузија доводи до додатног вишка гвожђа у плазми, што
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опет доприноси оштећењу многих виталних органа. Лекови којима се гвожђе
елиминише из организма су из групе хелатора. Спленектомија је изузетно ретко потребна. Једна од терапијских опција је и трансплантација матичних ћелија хематопоезе (8).
У последње време је постигнут значајан напредак у дизајнирању нових терапијских приступа у лечењу таласемија, као што су генска терапија и терапија
базирана на индукованим плурипотентним матичним ћелијама (iPSC). Таргети
за генску терапију су углавном гени који се називају секундарним модификаторима, и који, поред дефекта у глобинском гену, утичу на клиничку слику
сваког пацијента. Секундарни модификатори су гени чија експресија утиче на
еквилибријум глобинских полипептида, а то су за β-таласемију: α-глобински и
γ-глобински гени, гени укључени у експресију γ-глобинског гена (HBS1-MYB,
BCL11A, GATA1, KLF1), као и гени који утичу на стабилност α-глобинских гена
(AHSP, HSP70).
Индуковане плурипотентне матичне ћелије могу настати репрограмирањем фибробласта коже, или других ћелија таласемичних пацијената. У овим
ћелијама се може хомологном рекомбинацијом кориговати таласемијска мутација ex vivo. Потом се изазива њихова диференцијације у хематопоетске ћелије,
које постају средство за аутологу трансплантацију матичним ћелијама хематопоезе код пацијента са таласемијом (9).
Таласемије су болести чија је молекуларна основа најбоље расветљена.
Стога је потрага за иновативним терапијским протоколима за ове болести врло
интензивна. Несумњиво је да ће се манипулација генима користити за лечење
таласемија у будућности, што ће пацијентима са таласемијом омогућити дужи
и квалитетнији живот.
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2.3. ГЕНЕТИЧКИ АСПЕКТИ НИСКОГ РАСТА
Ивана Кавечан, Јадранка Јовановић Привродски
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет Универзитетa у Новом Саду
Раст одражава интеракцију различитих пренаталних и постнаталних утицаја, укључујући исхрану, хормоне, опште здравствено стање и психолошке
факторе, те је резултат мултифакторских утицаја и комплексних процеса, као
и значајног удела генетичких чинилаца.
По дефиницији, низак раст постоји код индивидуе чија је телесна висина
испод трећег перцентила (или испод 2 стандардне девијације) у односу на телесну висину здраве деце истог пола и узраста.
Осим ниског раста који настаје услед дефицита хормона раста и резистенције рецептора на хормон раста описују се и друге форме ниског раста настале
услед гастроинтестиналних поремећаја (малапсорпција, целијакија); ендокринолошких поремећаја (хипотиреоза); нефролошких обољења (хронична бубрежна
инсуфицијенција); услед психосоцијалне депривације; јатрогенe форме (примена кортикостероида). Велику групу узрока ниског раста чине и генетички узроковане форме ниског раста настале услед скелетних дисплазија (ахондроплазија, хипохондроплазија), структурних и нумеричких хромозомских аберација
(Тарнеров синдром, Даунов синдром, Едвардсов синдром, Cri du Chat синдром,
Wolf Hirschhorn синдром и други), измена генетичког материјала које нису доступне класичном кариотипизацијом типа микроделеција, микродупликација,
унипаренталне дизомије, поремећаја генетичког импринтинга, варијације броја
поновака појединачних нуклеотида и других абнормалности (1).
Табела 1. Примери нумеричких хромозомских аберација удружених са ниским
растом
Хромозом
Хромозом 21

Хромозом X

хромозом Y

Синдром
Даунов
синдром
(ОМИМ:
190685)
Тарнеров
синдром
(ОМИМ: -)
Мешовита
гонадна
дисгенеза
(ОМИМ: -)

Узрок
Симптоми
Tризомија 21. Низак раст, специфични дисморфолошки
хромозома
знаци; кашњење психомоторног развоја

Монозомија Низак раст, снижене интелектуалне функције,
X хромозома дисморфолошки знаци, коарктација аорте,
инфертилитет, потковичаст бубрег, невуси.
X/XY
Низак раст код оба пола; парцијална
мозаицизам вирилизација, амбигус гениталије;
асиметричан развој тестиса, крипторхизам,
парцијална тестикуларна дисгенеза,
хипоспадија. Нормалан психомоторни развој.
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Табела 2. Примери обољења са ниским растом узрокованих структурним
хромозомским аберацијама
Хромозом
Синдром
Хромозом 2 Синдром
микродупликације
2p16p22
Хромозом 4 Wolф -Hirschhorn
синдром
(ОМИМ: 194190)

Узрок
Симптоми
Микродупликација Низак раст, касни коштано
2p16p22
сазревање, дизморфија лица

Делеција кратког
Низак раст, дисморфолошки
крака 4. хромозома знаци, „маска грчког
ратника“, епикантуси, кратак
филтрум, спуштени углови
усана, конвулзије; кашњење
психомоторног развоја
Низак раст, хипотонија,
Хромозом 4 Синдром делеције Делеција дела
4q21
дугог крака 4.
дисморфолошки знаци;широко
хромозома
чело, хиперелоризам, кратак
(ОМИМ: 613509)
филтрум, тешка психомоторна
ретардација
Хромозом 5 Cri du Chat
Делеција кратког
Низак раст, микроцефалија,
синдром
крака 5. хромозома округло лице, хипертелоризам,
(ОМИМ: 123450)
микрогнатија, хипотонија,
дисморфолошки знаци; тешка
психомоторна ретардација,
специфичан плач због
хипоплазије хрскавице ларинкса
Хромозом 7 Silver-Russel
Матернална
Низак раст, интраутерусна
и 11
(ОМИМ: 180860;
микродупликација ретардација раста,
312780; 616489)
11p15
дисморфолошки знаци: високо
matUPD7
чело, мала вилица, триангуларно
поремећаји
лице, клинодактилија,
импринтинга
камптодактилија, хипоспадија,
11p15
асиметрија тела, кашњење
психомоторног развоја
Хромозом
WAGR синдром
Делеција 11p13
Низак раст, аниридија,
11
(ОМИМ: 194072)
хемихипертрофија, крипторхизам,
Вилмсов тумор
Хромозом
Temple
Mat UPD 14 (14q32) Низак раст, мала порођајна
14
(ОМИМ: 616222)
тежина, хипотонија, потешкоће са
храњењем, широко чело, кратак
нос, мале шаке и стопала
Хромозом
Prader Willi sindrom Делеција 15q11-13 Низак раст, интелектуални
15
(ОМИМ: 176270)
Губитак експресије дефицит, поремећаји понашања,
патерналне копије микроцефалија, страбизам,
импринтинг гена
микропенис, гојазност
(SNRPN, NDN)
MatUPD
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Хромозом
Хромозом
17

Синдром
Smith-Magenis
синдром
(ОМИМ: 182290)

Узрок
Делеција 17p11.2

Хромозом
17

Miller-Dieker
синдром
(ОМИМ: 247200)

Делеција 17p13.3

Хромозом
17

Синдром
дупликације
17q21.25
(ОМИМ: -)
DiGeorge синдром
(ОМИМ: 192430)

Дупликација
17q21.25

Хромозом
22

Микроделеција
22q11

Симптоми
Низак раст, брахицефалија,
хипоплазија средњег дела лица,
прогнатизам, груб глас, кашњење
говора, глувоћа, поремећаји
понашања, психомоторна
ретардација, може бити удружен
са дефицитом хормона раста
Низак раст, лизенцефалија,
микроцефалија, набрана кожа у
пределу глабеле, проминентан
окципит, уско чело, надоле
постављени очни прорези, мали
нос, кардиоваскуларне аномалије,
хипопластичне мушке гениталије,
конвулзије
Низак раст, кашњење
психомоторног развоја. дистална
артрогрипоза, резистенција на
хормон раста
Низак раст, варијабилан
фенотип, хиперназални говор,
хипокалцемија, велопалатинална
инсуфицијенција,
хипопаратиреоидизам,
интелектуалне потешкоће

Табела 3. Примери скелетних дисплазија удружених са ниским растом
Ген
Ген: FGFR3

Синдром
Ахондроплазија
(ОМИМ: 100800)

Наслеђивање
аутозомно
доминантно

Ген: FGFR3

Хипохондроплазија аутозомно
(ОМИМ: 146000)
доминантно

Ген: FGFR3

аутозомно
доминантно

Ген: ROR2,
WNTSA

Танатофорична
дисплазија
(ОМИМ: 187600)
Робинов синдром
(ОМИМ: 268310)

Ген: FGFR1,
FGFR2

Pfeifferov синдром
(ОМИМ: 101600)

аутозомно
доминантно

аутозомно
доминантно,
аутозомно
рецесивно

Симптоми
Низак раст, ризомелично
скраћење екстремитета,
назначено чело, хипоплазија
средњег дела лица, лумбална
лордоза, ограничена екстензија у
зглобу лакта, гену варум
Низак раст, лумбална лордоза,
кратки ексртремитети, кратке и
широке кости
Низак раст са леталним исходом
перинатално, изражено
скраћење екстремитета
Низак раст, назначено чело,
хипертелоризам, широк
нос, кртки екстремитети,
хипоплазија гонада, вертебрална
сегментација
Низак раст, краниосиностоза са
аномалијама шака и стопала
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Табела 4. Моногенски условљена обољења (из групе RAS-oпатија) која су
удружена са ниским растом
Ген
Ген: PTPN11,
KRASk SOS1,
RAF1, NRAS,
BRAF, RIT1
Ген: HRAS

Синдром
Noonanov синдром
(ОМИМ: 163950 605275
609942 610733 611553
613224 613706 615355
616559 616564)
Costello синдром
(ОМИМ: 218040)

Ген: PTPN11, ЛЕОПАРД синдром
RAF1, BRAF (ОМИМ: 151100;
611554; 613707)

Наслеђивање
аутозомно
доминантно

Симптоми
Низак раст, дизморфија лица,
урођена срчана мана

аутозомно
доминантно

Низак раст, слабије
напредовање, кашњење
психомоторног развоја,
урођена срчана мана
Низак раст са мултиплим
лентигинозним променама,
електрокардиографским
поремећајима спровођења,
хипертелоризам, пулмонална
стеноза, абнормалне
гениталије, сензоринеурална
глувоћа

аутозомно
доминантно

Клинички постављена дијагноза се употпуњује лабораторијском, пре свега
молекуларном дијагностиком која је потребна ради потврде клиничке дијагнозе
и ради правилног приступа мониторовању, потребној додатној дијагностици, давању исправне генетичке информације, пренаталној дијагностици и лечењу (2).
Развој нових технологија је допринео разјашњавању генетичких узрока
ниског раста, укључујући и синдромске и несиндромске форме ниског раста.
Технике као што су анализа полиморфизама појединачних нуклеотида комплетног генома (engl. Whole Genome Single Nucleotide Polymorphism) и ереј компаративна геномска хибридизација (енгл. Аrrаy-Comparative Genomic Hybridization)
као и техника секвенцирање комплетног генома (енгл. Whole Exome Sequencing)
имају значајан допринос за идентификацију узрока ниског раста нарочито када
је претходно тестирање за познате синдроме негативно (3).

ЗАКЉУЧАК
Педијатар се у свом раду свакодневно сусреће са проблемима ниског раста и има удела у мултидисциплинарном приступу: у спровођењу дијагностике, медицинском праћењу и лечењу деце захваћене ниским растом. Због комплексности могућих генетичких узрока на раст, при приступу пацијентима са
ниским растом треба размотрити и могућности детекције узрока ниског раста
савременим доступним молекуларно-генетичким технологијама.
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2.4. ЕПИЛЕПСИЈЕ ДЕЧЈЕГ ДОБА –
ГЕНЕТИЧКА ОСНОВА И ИНДИКАЦИЈЕ
ЗА ГЕНЕТИЧКО ИСПИТИВАЊЕ
Горан Чутурило
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Епилепсија је најпревалентнија хронична неуролошка болест, са целоживотним ризиком од обољевања од око 3%. Двоструко је превалентнија
међу децом у односу на одрасле. Епилепсију дефинишемо као болест мозга са дуготрајном склоношћу ка нападима, при чему напади представљају
скуп симптома и знакова насталих услед абнормалне неуронске електричне активности. Код око 70-80% болесника епилепсија представља генетичку болест. Последњих година студије истраживања узрока и патогенезе
епилепсија су бројне, тако да је до 2017. године дефинисано 977 гена који
се повезују са епилепсијама. Због значаја епилепсија потребно је да се педијатри упознају са њихивом етиологијом, те индикацијама и модалитетима
за генетичко испитивање. Генетичко испитивање код појединих болесника
директно утиче на избор терапије и може спасити њихов живот и веома
утицати на квалитет живота (на пример код пиридоксин зависних и других
метаболичких епилепсија), а чак и када то није случај болесник и породица
имају користи од генетичког информисања које укључује информације о узроку, току и прогнози болести, принципима лечења, и генетичком аспекту
планирања породице. (1)

КЛАСИФИКАЦИЈА ЕПИЛЕПСИЈА И НЕКИ ОД
ЧЕШЋИХ ЕПИЛЕПТИЧКИХ ЕНТИТЕТА
Класификације епилепсија су комплексне и бројне у зависности из ког угла
се посматрају (етиологија, терапија или друго), а једна од свеобухватнијих и
најцитиранијих је класификација Интернационалне лиге за борбу против
епилепсије (2). У једном другом, опсежном ревијалном раду из 2017. године
базираном на претрази база података и литературе идентификовано је 977
гена повезаних са епилепсијама (3). Класификација епилепсија представљена
у овом раду пружа могућност за клинички орјентисану систематизацију размишљања о хетерогеној генетичкој основи епилепсија, погодну за свакодневну
педијатријску праксу. Од 977 гена асоцираних са епилепсијама:
42

2. Клиничка генетика

• 84 узрокују епилепсије или епилептичке синдроме у оквиру којих је епилепсија једини или главни клинички елемент („епилептички гени у ужем
смислу“)
• 73 узрокују поремећаје у развићу мозга (и препознатљиве развојне малформације мозга) и епилепсије („неуроразвојни гени“)
• 536 узрокује поремећаје на другим органским системима односно мултисистемске болести/синдроме који укључују и епилепсије
• 284 гена су повезана са епилепсијама али захтевају додатну карактеризацију и истраживања
Гени које смо означили „епилептичким у ужем смислу“ и „неуроразвојним“
узрокују неке од ентитета које често виђамо у генетичким амбулантама, нешто
ређе у општепедијатријским амбулантама, а који су добро дефинисани и клинички веома значајни и заслужују да буду поменути у овом прегледном раду и
препознати од стране педијатара. То су следећи ентитети:
Епилептичке енцефалопатије – представљају бројну групу болести мозга
код којих бурна епилептичка (иктална и интериктална) активност представља
значајан чинилац развојног и неуролошког пропадања болесника, уклавном
одојчета или малог детета. Ово пропадање је обично тешког степена, а по свом
току може бити рапидно или пролонгирано током низа година. Ово је хетерогена група болести у оквиру које се традиционално наводе ране инфантилне
епилептичке енцефлопатије познате и као Отахара синдром (почетак у прва
три месеца живота), инфантилни спазми (као део Вест синдрома) (почетак обично између трећег и шестог месеца) и Драве (Dravet) синдром (почетак у првој години живота). Ова подела је углавном базирана на извесним клиничким
и електроенцефалографским специфичностима, с тим да треба нагласити да је
код многих болесника клиничка слика преклапајућа и недовољно карактеристична. Ова подела дакле није базирана на етиологији, која је хетерогена (малформације мозга, урођене грешке метаболизма, патогене варијанте бројних
гена). Тако примерице иза назива Отахара синдром или инфантилни спазми
могу стајати различити, бројни гени и њихове патогене варијанте. У ОМИМ
бази менделски наследних болести (www.omim.org) епилептичке енцефалопатије су наведене под одговарајућим редним бројем и асоциране са узрочним
генима – излистано је више десетина оваквих ентитета. С обзиром на наведено
опсежна етиолошка испитивања укључујући и мултигенска тестирања су неопходна код већине болесника. (4)
Лечиве тешке епилепсије новорођеначког почетка – такође се убрајају у
епилептичке енцефалопатије. Код сваког новорођенчета са неразјашњеном
епилепсијом, у њеном што ранијем клиничком току, треба спровести дијагностичко-терапијски покушај давања пиридоксина, пиридоксал фосфата и филиничке киселине. Давање ових метаболита може довести до брзог
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клиничког одговора и превенције иначе неизбежних тешких развојних поремећаја. Једна од чешћих, пиридоксин зависна епилепсија је узрокована
патогеним варијантама у ALDH7A1 гену. Наслеђује се аутозомно рецесивно,
дакле ризик за понављаље болести у наредним трудноћама је висок и износи
25% у свакој трудноћи.
Драве (Dravet) синдром и SCN1A-спектар епилепсија – патогене варијанте у SCN1A гену узрокују различите епилептичке фенотипе. На блажем делу
спектра налазе се обичне фебрилне конвулзије и „генерализоване епилепсије
са фебрилним конвулзијама плус“, док се на клинички тешком и неповољном
делу спектра налзе Драве синдром и друге тешке епилепсије и епилептичке
енцефалопатије праћене развојним заостајањем и регресијом. Драве синдром
познат је и као тешка миоклоничка епилепсија одојачког доба или полиморфна миоклоничка епилепсија одојачког доба. Починје у првој години живота,
често у форми пролонгираних фебрилних напада. Болести из овог спектра се
наслеђују аутозомно доминантно, и јављају фамилијарно (блажи део спектра)
или спорадично (тежи део спектра).
Синдром дефицијенције глукозног транспортера 1 – патогене варијанте у
SLC2A гену доводе до поремећаја транспорта глукозе између крв и цереброспиналне течности са последичним настанком углавном тешког епилептичког
синдрома. Синдром могу карактерисати различити напади, али типично они
починју у првој години живота, праћени су са развојним заостајањем и могу
бити повезани са поремећајима покрета попут дистонија, атаксија, хореје и
различитих необичних покрета главе и очију. Третман кетогеном дијетом може
имати повољан ефекат. Синдром се наслеђује углавном аутозомно доминантно
(новонастале генске варијанте), а јавља углавном спорадично (нефамилијарно).
Цероидне липофусцинозе су група неуродегенеративних лизозомских
болести таложења. Презентација је варијабилна, али једна од чешћих форми типично почиње у узрасту од око три године са епилепсијама, развојном
регресијом и поремећајем вида. Рано постављање дијагнозе је битно ради започињања ензимске супституционе терапије и правовременог генетичког информисања породице. Ове болести су генетички хетерогене, а наслеђују се аутозомно рецесивно.
Поремећаји кортикалне организације – у ову групу болести убрајамо хамартоматозе (попут туберозне склерозе), поремећаје неуронске миграције (лизенцефалије, пахигирије, перивентрикуларне нодуларне хетеротопије), полимикрогирије, и друге. Презентују се углавном неспецифичним епилепсијама,
али и Вест и Ленокс-Гасто синдромима. На ове болести се углавном посумња на
основу сликовне дијагностике мозга (магнетна резонанца) или удружених налаза попут рабдомиома миокарда и хипопигментованих макула код туберозне
склерозе. Развојна кашњења и микроцефалије су врло чести удружени знаци
ових болести. (5)
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ИНДИКАЦИЈЕ ЗА УПУЋИВАЊЕ У ГЕНЕТИЧКУ
АМБУЛАНТУ И ГЕНЕТИЧКО ИСПИТИВАЊЕ
Болесници и породице са епилепсијама и епилептичким синдромима које
треба упутити у генетичку амбуланту ради испитивања су пре свега они чије су
епилепсије тешког клиничког тока, резистентне на терапију, раног почетка без
препознатих перинаталних компликација, праћене развојним заостајањем или
развојном регресијом, удружене са урођеним манама мозга или других органа
укључујући фацијалне и друге минор дисморфизме, удружене са енцефалопатијом или другом неуролошком или системском болешћу, или имају позитивну
породичну анамнезу.
Генетичко испитивање подразумева најмање две до три посете генетичкој
амбуланти. Током прве посете педијатар-клинички генетичар узима анамнезу,
врши физикални преглед и
потом, на основу прикупљених података, обавља такозвано генетичко информисање пре тестирања. Генетичко информисање пре тестирања подразумева да болесник односно родитељи добију све потребне информације о могућностима и ограничењима генетичког теста који ће се применити. Неретко,
након првог прегледа, а пре одлуке који ће тест бити примењен, клинички генетичар индикује додатну дијагностику попут сликовне дијагностике, офталмолошког прегледа или метаболичких испитивања.
Генетичка тестирања се раде у генетичким лабораторијама које издају резултат са мишљењем о утицају нађене генске варијанте на функцију генског
продукта односно протеина. Резултат може бити налаз биолошки убедљиве
генске варијанте која представља вероватан узрок болести, налаз варијанте непознатог значаја, или резултат може бити нормалан.
Болесник односно породица потом долазе поново у генетичку амбуланту
са резултатом тестирања. Клинички генетичар инкорпорира мишљење лабораторије о биолошком значају нађене генске промене (варијанте) у целину
клиничког налаза, пореди је са фенотипом, доноси коначно мишљење о узрочности детектоване генске варијанте, и о томе информише болесника односно
породицу. То је такозвано генетичко информисање након тестирања. У случају
да нађена генска варијанта не представља вероватан узрок болести, обично се
поставља индикација за додатно генетичко тестирање.
Алгоритам генетичког тестирања дели пацијенте са епилепсијама на две
групе (1):
а. болесници са фенотипом који подсећа на конкретну епилептичку болест/синдром – у том случају примењује се циљано Сангер секвенцирање
једног или два гена, или ако дату болест/синдром може узроковати већи
број различитих гена примењује се панел секвенцирање које подразумева
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симултано секвенцирање обично неколико десетина различитих гена. Сва
поменута секвенцирања представљају трагања за интрагенским патогеним
варијантама. У слуају да овај први корак односно секвенцирање буде негативан, неопходно је испитивање хромозома применом методе хромозомски микроереј. Наиме, не мала пропорција тешких епилептичких болести/синдрома, обично комплексног фенотипа, је узрокована хромозомским аберацијама
(микроделеције 1p36, 4p16, 15q13.3, микродупликације Xq28 које обухватају
MECP2 ген, и друге). У случају постојања развојног заостајања или конгениталних малфорамације, што је веома често код пацијената са тешким епилепсијама, хромозомски микроереј треба бити први корак у генетичком испитивању, пре генских секвенцирања (6). Болесници са фенотипом који не
подсећа на конкретну епилептичку болест/синдром – пошто већина болесника са тешким епилепсијама има развојна кашњења или урођене мане, у првом
кораку потребно је урадити хромозомски микроереј (6). У слуачју негативног
резултата, тестирање настављамо или применом неког од широких панела за
епилепсије који обухватају више стотина гена асоцираних са епилепсијама,
или применом секвенцирања целог егзома где се секвенцирају кодирајући делови (егзони) свих познатих гена и биоинформатички обрађују они који се
повезују са епилепсијама. У последње време у нашу клиничку праксу улази и
секвенцирање целог генома које поред других предности омогућује и идентификацију генских варијанти у некодирајућем делу гена које ретко такође могу
бити узрочне, као и идентификацију нових гена асоцираних са епилепсијама
(1). Генски панели, секвенцирање целог егзома и секвенцирање целог генома
представљају модалитете симултане анализе великог броја гена на постијање
интрагенских патогених варијанти, а базирају се на савременој и све напреднијој технологији секвенциранја наредне генерације (енгл. next generation
sequencing) (1).
По потреби генетичко испитивање се може употпунити и другим тестовима попут секвенцирања митохондријалних гена или целог митохондријалног
генома, или метилационих анализа (1,7).
Примена поменутих технологија за претраживање великих делова генома
(панели, егзомска и геномска секвенцирања, хромозомски микроереј) омогућили су идентификацију узрочних генских или хромозомских варијанти код
већине болесника са тешким епилепсијама и епилептичким синдромима (1,7).
Ово су и искуства Службе за генетику, геномику и персонализовану медицину
Универзитетске дечје клинике у Београду где се поменуте савремене методе генетичког испитивања примењују рутински од краја 2014. године (7).
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3. Метаболички поремећаји

3.1. ПРИНЦИПИ ТЕРАПИЈЕ УРEЂЕНИХ
БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА
Маја Ђорђевић Милошевић, Aдријан Сарајлија
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Урођене болести метаболизма (УБМ) су генетски одређене. Настају због
смањене активности ензима који доводе до поремећаја метаболичких процеса
у организму. Грубо посматрано, патофизиолошка основа ових болести може
бити последица више поремећаја: нагомилавања супстрата, дефицита продукта или стварања токсичних метаболита. До скоро, терапијске могућности
УБМ су подразумевале: редукцију супстрата који не може да се метаболише,
надокнаду продукта и елиминацију токсичних метаболита. Јасно је да овако
конципирана терапија није етиолошка, али код једног броја болесника поменути терапијски принципи имају одличне резултате, тако да се и даље широко
примењују. Савремена терапија УБМ обухвата ензимску супстициону терапију
(ЕСТ), различите модалитете генске терапије, примену шеперона (енглески назив: cheperones) и друго (слика 1) (1).
Слика 1. Терапијски принципи лечења урођених болести метаболизма
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РЕСТРИКЦИЈА СУПСТРАТА
Почетак лечења фенилкетонурије (ПКУ) рестрикцијом фенилаланина датира из шездесетих година прошлог века. И данас, после толико година, лечење
дијетом болесника са ПКУ се сматра једном од најуспешнијих терапија УБМ.
Прелазак фенилалнина кроз хематоенцефалну баријеру у централни нервни
систем (ЦНС) је у основи тешке менталне ретардације и епилепсије код ових
болесника. Познато је да када се ПКУ открије у првом месецу живота, путем
скрининга новорођенчади, а дијета сиромашна фенилаланином започне одмах
и добро спроводи, спречава се клиничка слика болести и омогућава потпуно
нормалан раст и развој ових особа. Дијету није лако спроводити, захтева велико ангажовање оболелих и њихових породица, што су главни разлози за разматрање других терапијских опција (2).
По истом принципу, редукције супстрата, лече се и друге УБМ као што су:
болест са мирисом мокраће на јаворов сируп (рестрикција леуцина, изолеуцина и валина), хепаторенална тирозинемија (рестрикција фенилалнина и тирозина), галактоземија (минимални унос галактозе), интолеранција фруктозе (минимални унос воћа и стоног шећера), органске ацидемије (рестрикција
протеина) и поремећаји циклуса уреје (рестрикција протеина) (2,3).

НАДОКНАДА ПРОДУКТА
У основи гликогенозе тип 1 је хипогликемија услед дефицита гликозо 6
фосфатазе, последњег ензима разградње гликогена. Болест спада у честе УБМ у
нашој средини. Болесници са гликогенозом тип 1 због нагомилавања гликогена
имају хепатомегалију, специфични изглед лица и оштећење бубрега. Хронична
ацидоза као последица хиперлактатемије је главни разлог за низак раст, а бројне проблеме им стварају хипертриглицеридемија и хиперурикемија. Због коришћења лактата и кетона од стране ћелија ЦНС-а хипогликемија је често без
клиничких манифестација. Стабилно стање се одржава добром метаболичком
контролом, што значи нормалном концентрацијом глукозе у крви. Ово се постиже избегавањем гладовања, честим оброцима и применом сложених полимера глукозе, као што је кукурузни скроб, којим се континуирано обезбеђује
извор чисте глукозе. На овај начин се уједно спречава стварање депоа гликогена. Болесницима се такође препоручује дијета без лактозе и фруктозе (2,3).
Бета оксидација масних киселина у митохондријама је процес којим се стварањем глукозе обезбеђује енергија током дуготрајног гладовања. Најчешћи поремећај бета оксидације је смањена активност дехидрогеназе средњеланчаних
масних киселина (енглески назив: medium chain acyl dechidrogenase deficiency;
енглеска скраћеница: MCAD). Ова УБМ се манифестује хипогликемијским
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кризама које могу бити леталне због одсуства кетона. Иначе, дете je пре и после криза обично без симптома. Лечење је једноставно, а заснива се на честим
оброцима, избегавању гладовања, а посебна пажња се обраћа у току инфекција када су енергетске потребе организма веће, а унос хране мањи. С обзиром на клиничке манифестације и могућност превенције симптома болести
потпуно је оправдано укључивање ове УБМ у програм неонаталног скрининга (2,3,4).

УКЛАЊАЊЕ ТОКСИЧНИХ МЕТАБОЛИТА
Акутна терапија детоксикације
Код болести са сликом акутне интоксикације као што су: примарне хиперамонијемије (поремећаји циклуса уреје), органске ацидемије (укључујући и
болест са мирисом мокраће на јаворов сируп) некада је потребно применити
методе екстракорпоралне детоксикације са циљем брзог уклањања токсичних
метаболита који могу да угрозе живот болесника. Због хитности планирања
терапијских поступака, на ове болести треба мислити код сваког болесника са
нејасном енцефалопатијом, конвулзијама и холестазом, посебно у току првог
месеца живота. Идеално би било да се и ове болести откривају скринингом
новорођенчади (3-5).
Хронична терапија
Оштећења јетре и бубрега у хепатореналној тирозинемији су последица стварања токсичног метаболита сукцинил ацетона из тирозина. Као
што је већ речено, терапија ове болести подразумева смањени унос тирозина и фенилалнина. али и примену лека означеног као НТБЦ ((2-(2-nitro-4trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione) који везује сукцинил ацетон,
претвара у метаболит који није токсичан и излучује из организма. На овај начин код ове УБМ успешно се комбинују два терапијска принципа (4).
У поремећајима циклуса уреје амонијак се нагомилава у крви, прелази
хематоенцефалну баријеру и оштећује ћелије ЦНСа. Ако је концентрација
амонијака изразито висока (преко 1000 мцмол/л) могу се очекивати иреверзибилне промене ЦНСа. Терапија ових болести је првенствено усмерена на
примену медикамента који имају за циљ брзо излучивање амонијака у облику
нетоксичних супстанци уз примену хипопротеинске дијете. Од медикамената се користе: натријум бензоат, натријум фенил бутират и натријум фенил
ацетат (3,4).
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Други терапијски принципи
Повећавање резидуалне ензимске активности представља познат терапијски механизам и већ дуги низ година се користи у лечењу неких УБМ. С
друге стране, ензимска супстициона терапија подразумева примену рекомбинатно добијеног ензима који би у потпуности требао да замени функцију дефицитарног ензима, о чему ће бити речи у другом излагању. Бројни ензими своју
функцију обављају тек пошто се вежу за кофактор који је најчешће витамин.
Поремећај метаболизма витамина такође може бити разлог смањене функције
ових ензима. Тако, например, код болесника са метилмалонском ацидуријом
проблем може постојати ако постоји мутација у гену који дефинише протеински део ензим,а али и у метаболизму витамина Б12 као његовог кофактора. У
случају поремећаја у метаболизму витамина Б12 континуирана примена овог
витамина, може у великој мери да реши проблем болесника (3-5). Ми тренутно
код два детета са овим типом поремећаја применом витамина Б12 постижемо
јако добре терапијске резултате.
Да би ензим фенилалнин хидроксилаза могла да обавља своју функцију
неопходно је да има кофактор тетрахидробиоптерин (БХ4). Поремећаји метаболизма и БХ4 и блажи облици фенилкетонурије узроковане делимичним дефицитом фенилаланин хидроксилазе се лече применом БХ4. Код прве групе
болесника ова терапија је неопходна а код друге групе омогућује се значајно
либералнија дијета и бољи квалитета живота (2,3).
Симптомска терапија
Антоконвулзивна терапија епилепсије, уобичајено лечење холестазе применом секвестатора жучних соли, физикална терапија, лечење анемије применом препарата гвожђа, лечење остеопорозе витамином Д или бисфосфонатима представљају примере симптомске терапије и користе се у лечењу великог
броја УБМ (3-5).

ЗАКЉУЧАК
Све урођене болести метаболизма се ни данас не могу лечити и тада углавном имају лошу прогнозу и прогресиван ток. Међутим, бројним болесницима
са метаболичким поремећајима се може помоћи, некима толико да се не испоље или повуку симптоми болести. Више деценија је познато да редукција
супстрата, надокнада продукта, уклањање токсичних метаболита и повећање
функције ензима могу дати одличне резултате у лечењу УБМ. Савремена терапија УБМ подразумева ензимску супстициону терапију, различите модалитете
генске терапије и примену шaперона.
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3.2. ТЕРАПИЈА НЕУРОЛОШКИХ ПОРЕМЕЋАЈА
КОД УРОЂЕНИХ БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА
Драгана М. Богићевић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Неуролошки поремећаји су у урођеним болестима метаболизма (УБМ)
веома чести. Последица су дисфункције или лезије централног нервног система, периферних нерава, и/или мишића. Неуролошке манифестације нису
патогномоничне нити специфичне, али комбинација различитих симптома
и знакова, као и удруженост са поремећајима који нису неуролошки може да
буде дијагностички значајна. За многе УБМ постоји специфична, каузална
терапија заснована на патогенези/патофизиологији. Она може да доведе до
потпуног или скоро потпуног неуролошког опоравка, да побољша постојеће
неуролошке тегобе, и/или да спречи прогресију, односно појаву нових неуролошких поремећаја. Уколико каузална терапија није доступна или је неефикасна, лечење неуролошких манифестација урођених болести метаболизма је
искључиво симптоматско и супортивно.
Акутни, изненадни почетак болести или епизодичан ток са рецидивима и
ремисијама првенствено упућују на дефекте у интермедијaрном метаболизму,
док постепени почетак, перманентни и прогресивни симптоми и знаци углавном указују на болести са комплексним молекулима (1).

УРОЂЕНЕ БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА И ПСИХОМОТОРНИ РАЗВОЈ
УБМ су редак узрок изолованог кашњења у развоју. Углавном је успорено
стицање развојних миљоказа удружено са хипотонијом, епилепсијом, дистонијом, микро или макроцефалијом, и другим неуролошким поремећајима, али
и са системским симптомима и знацима. Дијагноза УБМ у раном стадијуму
болести пружиће могућност каузалној терапији да спречи или побољша кашњење у развоју.
Прогресивна природа УБМ се огледа у постепеном губитку стечених миљоказа моторног развоја, говора или интелектуалних способноти (1). Постоји
89 различитих УБМ које изазивају менталну ретардацију, често удружену
са проблемима у понашању (аутизам, хиперактивност, агресивност, самоповређивање), а чија каузална терапија може да спречи или побољша интелектуалну онеспособљеност, или да заустави/успори когнитивно пропадање (2).
Нажалост, деменција деце и адолесцената најчешће је последица неуронске
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цероидне липофусцинозе (НЦЛ), неизлечиве лизозомалне болести са прогресивним погоршањем вида и моторике, и са фармакорезистентном епилепсијом. У мукополисахаридози типа 3 губи се способност говора, уз екстремну
агитираност (хиперактивност малог детета, а деструктивно и агресивно понашање старије деце и адолесцената) (1).

УРОЂЕНЕ БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА И КОНВУЛЗИВНИ ПОРЕМЕЋАЈИ
Од приближно 750 метаболичких болести које су нам до сада познате њих
40 - 60% се може манифестовати изолованим или рекурентним конвулзијама/
епилептичким нападима (3). Провоциране конвулзије могу да буду прва манифестација УБМ. Епизоде акутне енцефалопатије у органским ацидемијама,
аминоацидопатијама и поремећајима циклуса урее праћене су конвулзијама
због прогресивне интоксикације мозга акумулираним метаболитима (4). У
периодима тешке метаболичке декомпензације могућ је и епилептични статус
са секвелама у виду психомоторне ретардације и фармакорезистентне епилепсије (5). Комплексне фебрилне конвулзије могу да буду прва манифестација
Менкесове болести и дефицита креатина у мозгу (5). У УБМ које примарно
захватају белу масу или базалне ганглије епилептички напади се јављају у каснијем току болести, пошто су се други неуролошки поремећаји већ испољили
(епилептички напади/ епилепсија као компликација или епифеномен) (5).
Епилепсија може да буде прва и главна манифестација УБМ. Метаболичка
епилепсија је последица прекомерне ексцитације неурона због токсичног
дејства нагомиланих метаболита, смањене инхибиције неурона због дефицита витамина/кофактора, или енергетског дефицита због митохондријалне
болести, дефицита транспортера глукозе-1 (Глут-1) или дефицита креатина у
мозгу, али може да буде и последица дисфункције неурона и прекида неуронских веза због структурних можданих промена (лизозомалне болести, УБМ
са пахигиријом, полимикрогиријом или лисенцефалијом) (6). Најчешћи су
миоклонични напади: миклонична енцефалопатија новорођенчета са „burstsuppression“ у ЕЕГ налазу, миоклонична епилепсија одојчета, и прогресивне
миоклоничне епилепсије деце и адолесцената (1,5). Инфантилне спазме са
хипсаритмијом имају најчешће одојчад са митохондријалним болестима, класичном и атипичном фенилкетонуријом, дефицитом биотинидазе, метилмалонском ацидуријом и Менкесовом болешћу (1,7). Типови напада првенствено
зависе од узраста, па се дефицит Глут-1 у одојчади манифестује парцијалним
моторним и комплексним нападима, а у деце и адолесцената генерализованим
тоничко-клоничким нападима, атипичним абсансима или мултиплим генерализованим нападима (5).
За епилептичке нападе у УБМ карактеристична је резистентност на конвенционалне антиепилептичке лекове (4,7). Специфична/каузална терапија
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метаболичких епилепсија (4,5,7) приказана је у табели 1. Кетогена дијета је
контраиндикована у поремећајима бета-оксидације масних киселина, кетолизе и глуконеогенезе, као и у случају тешке хиперлипидемије (5). Инфантилни
спазми се успешно могу лечити стероидима (атипична фенилкетонурија, органске ацидемије, митохондријалне болести) или вигабатрином (фенилкетонурија) (5,7). Од свих антиепилептика валпроати имају највише ограничења
(Табела 2), а леветирацетам је алтернативни лек (5). У НЦЛ је ламотригин
најефикаснији антиепилептик.
Табела 1. Mетаболичка терапија епилепсија
Урођена болест метаболизма
Koфактор-зависне епилепсије
Дефицит транспортера глукозе-1
Дефицит пируват дехидрогеназе
Дефицит митох.комплекса 1
Дефицит креатина у мозгу
Атипична фенилкетонурија
Поремећај синтезе коензима Q10
Менкесова болест
Дефицит молибден кофактора
Дефекти биосинтезе серина
Некетотска хиперглицинемија

Лечење
Пиридоксин, пиридоксал фосфат,
фолинична киселина, биотин, тиамин
Кетогена дијета
Кетогена дијета + тиамин
Кетогена дијета
Креатин монохидрат
Тетрахидробиоптерин, леводопа,
5-хидрокситриптофан, фолинична кис.
Коензим Q10
Бакар хистидин
Циклични пираноптерин монофосфат
+ валпроати
Серин (+ глицин)
Натријум бензоат
+ антагонисти NMDA рецептора

УРОЂЕНЕ БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА И МОТОРНИ ПОРЕМЕЋАЈИ
Моторни поремећаји су чести у УБМ, а већином се испољавају комбинацијом различитих позитивних и негативних моторних знакова (8). Спастицитет
је најчешћи моторни поремећај у УБМ, али је истовремено и најмање специфичан. У многим УБМ постоје поремећаји покрета, од којих је најчешћа дистонија, затим миоклонус, хореоатетоза и тремор (1,9). Поремећаји покрета могу
да буду акутни (некетотска хиперглицинемија, дефицит креатина у мозгу),
пароксизмални (дефицит GLUT-1), хронични са лезијама базалних ганглија
(Вилсонова болест, дефицит коензима Q10, дефицит пируват дехидрогеназе,
органске ацидемије), и хронични без лезија базалних ганглија у МР налазу (митохондриопатије, болести лизозома и пероксизома, Lesch-Nyhan) (9). Ригидни
акинетски синдром (паркинсонизам) се виђа у Вилсоновој болести, дефициту
пируват карбоксилазе, и у поремећајима метаболизма неуротрансмитера (1,8).
УБМ ређе изазивају атаксију, а она може да буде интермитентна/епизодична
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(аминоацидопатије, органске ацидемије, поремећаји циклуса урее, поремећаји
респираторног ланца, дефицит биотинидазе и GLUT-1), прогресивна (абеталипопретеинемија, церебротендинозна ксантоматоза), и хронична са прогресивним неуролошким погоршањем или са прогресивном миоклоничном
епилепсијом (лизозомалне болести, Рефсумова болест) (8). У УБМ је могућа и
периферна неуропатија (дефицит биотинидазе и реметилације хомоцистеина,
пароксизмалне болести, метахроматска леукодистрофија, Крабеова болест),
као и миопатије у склопу гликогеноза, липидоза и митохондријалних болести.
Терапија моторних поремећаја је каузална/специфична (нпр. липосолубилни витамини и есенцијалне масне киселине у абеталипопротеинемији, или
хенодезоксихолна киселина у церебротендинозној ксантоматози) и/или симптоматска фармаколошка и нефармаколошка (Табела 2).
Табела 2. Лекови који могу да погоршају урођене болести метаболизма
Лек
Натријум валпроат

Фенобарбитон, хлоралхидрат, диазепам
Карбамазепин, фенитоин

Ламотригин, топирамат
Кортикостероиди
Неуролептици
Фенотијазини
Трициклични антидепресиви
Имипрамин, мепробамат

Коју болест погоршава
Поремећаји циклуса урее
Митохондријалне болести
Дефицит транспортера глукозе-1
Дефицит креатина у мозгу
Органске ацидемије
Некетотска хиперглицинемија
Порфирија
Дефицит транспортера глукозе-1
Хомоцистинемија
Неуронска цероидна липофусциноза
Порфирија
Порфирија
Поремећаји циклуса урее
Вилсонова болест
GM2 ганглиозидоза
GM2 ганглиозидоза
Дефицит транспортера глукозе-1
Порфирија

УРОЂЕНЕ БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА И
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Психијатријски симптоми и знаци су чести у УБМ које се испољавају касније у животу (у 2. или 3. деценији) (10). Могу бити акутни и рекурентни (поремећаји циклуса урее, дефекти реметилације хомоцистеина, порфирија) или
хронични са или без менталне ретардације (Вилсонова болест, адренолеукодистрофија, метахроматска леукодистрофија, некетотска хиперглицинемија,
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церебротендинозна ксантоматоза, GM2 ганглиозидоза, Niemann Pick) (1).
Каузална терапија УБМ стабилизује или побољшава психијатријске симптоме.
Психофармаколошки лекови се дају у сарадњи са дечјим психијатрима. Лекови
који се корите у психијатрији могу да погоршају неке урођене болести метаболизма (Табела 2).
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3.3. НОВИНЕ У ТЕРАПИЈИ УРОЂЕНИХ
БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА
Адријан Сарајлија, Маја Ђорђевић Милошевић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Патогенеза урођених болести метаболизма подразумева један или више
наведених механизама: 1.) недостатак продукта одређене ензимске реакције,
2.) накупљање токсичних метаболита услед недостатка ензима или транспортног протеина, 3.) активацију алтернативног метаболичког пута. Ови процеси у основи имају генетичку грешку, односно мутације у гену за одређени
ензим или транспортер, које се наслеђују аутозомно рецесивно, аутозомно доминантно, везано за X хромозом или путем митохондријске ДНК. Имајући у
виду кључне патогенетске принципе, терапија урођених болести метаболизма
је усмерена на превенцију накупљања токсичног продукта, надокнаду дефицитарних нутријената или стимулацију алтернативних метаболичких путева.
Осим наведеног, терапија урођених болести метаболизма може да има за циљ
и директну корекцију самог генетичког дефекта. Последње три деценије у овој
области обележио је развој и клиничка примена више иновативних праваца у
стратегији лечења (1).

ЕНЗИМСКА СУПСТИТУЦИОНА ТЕРАПИЈА
Ензимска супституциона терапија (ЕСТ) подразумева примену ензима који
болеснику недостаје услед генетичке грешке. Ова терапија је данас стандард у
лечењу више урођених болести метаболизма из групе лизозомских болести таложења. Принцип ЕСТ је базиран на способности ћелија болесника да преузму
егзогени ензим из циркулације помоћу рецептора за маноза-6-фосфат на ћелијској мембрани, спроводећи га даље у лизозоме где лек (ензим) обавља функцију. Може се рећи да је примена ЕСТ довела до револуције у лечењу Гошеове
болести (типова 1 и 3), те до значајних повољних ефеката код других обољења
(нпр. поједини типови мукополисахаридоза) (2,3). Главно ограничење ЕСТ се
односи на чињеницу да ћелије појединих ткива не преузимају ензим у потребној мери, те клинички ефекти нису једнаки у различитим органима болесника.
Стога се трага за формулацијама ензима које ће омогућити боље достављање
у циљне органе, пре свега у централни нервни систем и кости. Пролазак терапијског ензима кроз хематоенцефалну баријеру представља посебан изазов
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с обзиром да већина лизозомских болести таложења доводи до озбиљног
оштећења мозга. Према резултатима досадашњих истраживања, пролазак ензима кроз хематоенцефалну баријеру или у коштано-хрскавичаво ткиво може
бити побољшан фузијом ензимског молекула са одређеним доменима других
протеина које циљна ткива препознају и лакше интернализују (4).

ТЕРАПИЈА РЕДУКЦИЈОМ СУПСТРАТА
Терапија редукцијом супстрата је један од могућих приступа у лечењу УБМ,
који је, слично ензимској терапији, за сада највише коришћен код лизозомских
болести таложења. Смањење синтезе супстрата дефицитарног ензима може се
постићи употребом медикамената, а први лек из ове групе који је ушао у употребу био је миглустат, развијен за терапију Гошеове болести и Ниман-Пикове
тип Ц. Елиглустат је уведен у употребу само код Гошеове болести и показао је
знатно мање нежељених ефеката од миглустата уз ефикасност која је упоредива
са ЕСТ. Редукција супстрата је покушана и код мукополисахаридоза, применом
препарата генистеина (1).

МОЛЕКУЛАРНИ ШАПЕРОНИ
Реч шаперон потиче из француског језика (chaperon) и означава врсту
капе коју су носили витезови једног енглеског реда. С обзиром да се радило
о витезовима краљевске пратње, појам шаперон постаје синониман са пратиоцем. У терминологији данашње биохемије, шаперон је протеин који има
улогу у формирању тродимензионалне структуре других протеина и макромолекула. Осим правилног савијања (енг. фолдинг) протеинских ланаца, шаперони превенирају да макромолекули створе међусобне нефункционалне
агрегате. С обзиром да код појединих урођених болести метаболизма, миссенс
мутације доводе до неправилног савијања (енг. мисфолдинг) и последичне
преране деградације протеина, покушано је са применом егзогених шаперона
који би овај дефект кориговали. Фармаколошки шаперони су мали молекули
који се селективно везују за неправилно конституисане ензиме, стабилизују
их и спречавају њихову разградњу, чиме продужују саобраћање и дејство
ових протеина. Одлика шаперона је мали број нежељених ефеката и широка
дистрибуција у ткива и органе. Примена ове врсте лекова је до сада највише
проучавана код Фабријеве болести, поремећаја у метаболизму кобаламина,
примарне хипероксалурије тип 1, али и других наследних болести изван групе
УБМ, као што је цистична фиброза (5).
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ТРАНСПЛАНТАЦИЈА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА ХЕМАТОПОЕЗЕ
Трансплантација матичних ћелија хематопоезе (ТМЋХ) је покушана у терапији различитих урођених болести метаболизма. Очекивано је да здраве матичне ћелије донора населе различита циљна ткива (укључујући ЦНС) где ће извршити корекцију метаболичког поремећаја „испоручујући“ здрав ензим суседним
ћелијама, чиме би се уклонио патолошки наталожен материјал. Код X-везане
адренолеукодистрофије, обољења из групе пероксизомалних поремећаја, постигнути су извесни успеси применом ТМЋХ. Уколико се алогена ТМЋХ примени у раном узрасту, може се очекивати успех код мукополисахаридозе тип 1
(Хурлерина болест) што је документовано у већем броју студија. Препоручује
се да ТМЋХ треба применити код овог облика мукополисахаридозе пре навршених 2,5 године живота, код деце која имају коефицијент развоја изнад 70 (6).
Постоје извештаји о успешној примени ТМЋХ код мукополисахаридоза тип 2 и
7, те о покушајима код метахроматске и Крабеове леукодистрофије (1).

ЋЕЛИЈСКА ТЕРАПИЈА
Како би се избегла ограничења и компликације трансплантације јетре, покушано је са значајно мање инвазивном транспантацијом суспендованих јетрених ћелија (од мултиплих донора) код болесника са УБМ. Усађивање инфундованих донорских хепатоцита у оболелу јетру парцијално коригује ензимски
дефект и репопулише оштећен орган здравим ћелијама. Ова терапија је најпре
примењена код оболелих од Криглер-Најаровог синдрома и значајни клинички
ефекти су постигнути ако је више од 5% укупне јетрене масе попуњено здравим
ћелијама (1). Трансплантација хепатоцита је имала мање успеха код тешког облика породичне хиперхолестеролемије и органских ацидемија. Данас се спроводи испитивање успешности овог метода код поремећаја циклуса урее (7).

ГЕНСКА ТЕРАПИЈА
Током седамдесетих година прошлог века показано је да постоји могућност
уношења егзогеног гена у ћелију сисара у циљу промене у експресији протеина.
На овај начин је потврђена теоријска поставка основног принципа генске терапије која за циљ има потпуну корекцију урођеног дефекта. Развој прве признате
и клинички успешне генске терапија везује се за ране 1990-те године и лечење
тешке комбиноване имунодефицијенције у Националном институту за здравље
у Сједињеним Америчким Државама (8). Када је реч о урођеним болестима метаболизма, последње године XX века обележио је покушај генетичког третмана
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урођене метаболичке болести из групе дефеката циклуса урее (недостатак орнитин-транскарбамилазе), али је због фаталних имунских компликација везаних
за аденовирусни вектор клиничко истраживање обустављено. Током претходне
деценије сведоци смо незапамћеног развоја молекуларне дијагностике наследних обољења који подразумева открића хиљада нових гена и боље разумевање
веза између генетичких промена и настанка болести. Напредак у дијагностици,
праћен је споријим, али све извеснијим развојем техника генске терапије које
користе нова фармаколошка решења усмерена ка РНК молекулима (антисенс
олигонуклеотиди) или измени генског кода методом едитовања (CRISPR/Cas9
технологија). Недавно су започете клиничке студије генске терапије за више
урођених болести метаболизма: гликогенозу тип 1, X-везану адренолеукодистрофију, поједине облике мукополисахаридозе и др.

ЗАКЉУЧАК
Лечење урођених болести метаболизма захтева пуно разумевање патогенетских механизама. Развој нових терапијских приступа узео је маха отварајући наду за значајно бољи исход код многих обољења из ове групе.
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4.1. АСФИКСИЈА НОВОРОЂЕНЧЕТА И ЊЕНЕ
ПОСЛЕДИЦЕ – УВОД У ТЕМУ, ДЕФИНИЦИЈА,
ИНЦИДЕНЦИЈА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДИЈАГНОЗУ
Георгиос Константинидис
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински Факултет Универзитетa у Новом Саду
У клиничкој терминологији, појмови асфиксија и хипоксија се често користе као синоними, што није у потпуности исправно.
Асфиксија је стање у коме је пулмонална или плацентна гасна размена компромитована или потпуно прекинута, односно то је инзулт изазван хипоксијом и/или исхемијом, удружен се лактатном ацидозом (1).
Хипоксија или аноксија обележава парцијални (хипоксија) или потпуни
(аноксија) недостатак кисеоника у мозгу или крви (1). Перинатална хипоксија
се дефинише као изненадано и значајно смањење снабдевања ткива кисеоником
непосредно пре, током или након порођаја.
Исхемија представља редукцију (парцијална) или прекид (потпуна) циркулације у органима (нпр. мозгу), што компромитује допремање кисеоника и
супстрата ткивима (1).
Перинатална хипоксија има негативан утицај на читав организам, а посебно на метаболички врло захтевна ткива централог нервног система, срца, бубрега и гастроинтестиналног тракта (2).
Перинатална хипоксија је фактор који значајно утиче на морталитет, морбидитет и исход лечења код рочне новорђенчади. Процењује се да се у свету сваке
године у условима перинаталне хипоксије роди 4 - 9 милиона деце. Процењена
инциденција перинатне хипоксије износи око 0,5% од укупног броја живорођене деце гестационе старости преко 36 недеља. Виша инциденција перинаталне
хипоксије забележена је код деце мајки које имају дијабетес, код деце са интраутерусном рестрикцијом раста (eng. intrauterine growth restriction – ИУГР),
код постерминске новорођенчади и код деце рођене карличном или ножном
презентацијом. У структури укупног неонаталног морталитета перинатална
хипоксија заступљена са високим учешћем од чак 24% до 61% (3).
Перинатална хипоксија може бити последица обољења мајке (тешка анемија,
тешка хипоксија, прееклампсија и еклампсија, траума, шок, поремећаји коагулације...), различитих патолошких стања плода/новорођенчета (цијаногене срчане мане, перзистентна плућна хипертензија новорођенчета, кардиомиопатија,
шок различите етиологије, фетални хидропс, инфекције, коагулопатије...), компликација у вези са постељицом и пупчаником (аблација постељице, плацента
превија, чвор пупчаника ...), али може бити и идиопатска (непознатог узрока).
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Хипоксија фетуса доводи до активације рефлексних одговора који имају за
циљ да преусмере проток крви према приоритетним органима - мозгу, срцу и
надбубрежним жлездама, а на штету органа мањег приоритета - бубрега, црева, јетре, слезине, костију, скелетних мишића и коже (4). Последица описаног
преусмеравања крвотока је мултиорганско оштећење, што је и фундаментална
особина постхипоксијског оштећења у новорођенчади. Најчешће захваћени
органи су: мозак (72%), бубрези (42%), плућа (26%), срце (29%), коштана срж
(< 20%), црева (29%) и јетра (< 20%) (6).
Клиничку слику перинаталне асфиксије/хипоксије чини више клиничких, лабораторијских и функционалних појава које се надовезују тако да се
дијагноза асфиксије/хипоксије обично поставља на крају свих дешавања. Ни
један појединачни симптом или биохемијски показатељ није специфичан,
нити довољан за постављање прецизне дијагнозе, као ни за прогнозу неуролошког исхода.
Због тога су Америчко друштво опстетричара и гинеколога и Америчка педијатријска академија дефинисали критеријуме који морају бити испуњени код
новорођенчета ако је у питању асфиксија која ćе резултовати неуролошким дефицитом. У те критеријуме спадају (наведена су само четири главна критеријума):
1. дубока метаболичка или комбинована ацидоза (pH<7,00; БЕ>12 mmol/l)
у узорку крви из умбиликалне артерије
2. Апгар скор ≤ 3 у петом минуту
3. изражена клиничка неуролошка оштећења у раном неонаталном
периоду
4. доказ о мултиорганској системској дисфункцији у непосредном новорођеначком периоду
Ови критеријуми перинаталне асфиксије искључују из дијагнозе бројне
случајеве који су раније схватани као асфиксија (нпр. Апгар скор мањи од 5,
тзв. бледа асфиксија), а који могу бити последица неких других узрока (нпр.
употреба медикаментозне седације током порођаја).
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4.2. МУЛТИСИСТЕМСКИ ПОСТАСФИКТИЧНИ
ПОРЕМЕЋАЈИ
Јелена Мартић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд
Медицински факултет Универзитетa у Београду
Перинатална асфиксија настаје као последица нарушене гасне размене кроз
плаценту (интраутерусна и интрапартална асфиксија) или плућа (постнатална асфиксија). Поремећај размене гасова резултује неадекватним снабдевањем
ткива кисеоником (хипоксија), недовољном елиминацијом угљен-диоксида (хиперкапнија) и водоничних јона (лактатна ацидоза). Као последица ових промена
јавља се исхемија (недовољан проток крви кроз ткива и органе).У случају тешке
хипоксије и ацидозе, долази до поремећаја функције миокарда са развојем хипотензије и исхемије, што може узроковати даље погоршање снабдевања ткива
и органа кисеоником, као и елиминацију лактата и угљен-диоксида (1).
Асикфија може бити последица патолошких збивања у току трудноће и
порођаја, као и током раног неонаталног периода. Сматра се да су препартални фактори одговорни за 4-20% случајева асфиксије а интрапартални (прекид
протока крви кроз пупчаник, нарушена плацентна перфузија, трауматски порођај, поремећај оксигенације мајке) за 56-80% (1,2). Веома често, пре- и интрапартални узроци асфиксије су удружени, тако да се узрок асфиксије не може
прецизно одредити. Изолована поспартална асфиксија се јавља код мање од
10% случајева асфиксије.
Основни патофизиолошки механизам перинаталне асфиксије подразумева редистрибуцију крвотока ради очувања циркулације кроз виталне органе:
срце, мозак, надбубрежне жлезде. У том циљу, долази до вазоконстрикције и
смањеног протока крви кроз „периферне органе“ - кожу, мишиће, бубреге, гастринтестинални тракт. Ова фаза очуваног протока крви кроз виталне органе
назива се фазом циркулаторне компензације са „централизацијом“ крвотока.
Међутим, уколико је асфиксија пролонгирана, периферна вазоконстрикција
доводи до оптерећења миокарда, смањеног прилива крви у десно срце са редукцијом минутног волумена срца и развојем системске хипотензије и исхемије у
свим органима, укључујући и виталне. Ова фаза представља фазу циркулаторне декомпензације.
Оштећења ткива и органа новорођенчета која настају као последица асфиксије („неонатални постасфиктични синдром“) имају широк спектар испољавања, од којих је најбоље проучено хипоксично-исхемично оштећење мозга,
хипоксично-исхемична енцефалопатија (ХИЕ).У већини случајева ХИЕ је
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удружена са постасфиктичним оштећењима других органа и органских система. Према подацима из две велике студије у којима су анализаране непосредне
последице перинаталне асфиксије код новорођенчади, код око 20% нису били
испољени знаци оштећења било кога органа. Оштећење ЦНС-а је било присутно код 62% новорођенчади, од тога у 16% као изоловано (3, 4). Оштећења осталих органа обухватају различите промене на кардиоваскуларном систему, плу
ћима,бубрезима,гастроинтестиналном тракту, јетри, надбубрежним жлездама,
хематопоезном систему.

ОШТЕЋЕЊЕ МИОКАРДА
Оштећење функције миокарда услед асфиксије узроковано је исхемијом срчаног мишића, која је најчешће пролазног типа. Манифестује се ослабљеном
контрактилношћу, смањеним срчаним избачајем, трикуспидном регургитацијом. Ређе може доћи до тежег оштећења миокарда, када новорођенчад испољавају респираторни дистрес, знаке срчане инсуфицијенције и кардиогеног
шока. На радиографији се може уочити увећање срчане сенке, а типичне ЕКГ
промене су депресија СТсегмента у средњим одводима и инверзан Т талас у
левим одводима. Одржавање наведених ЕКГ промена након 72 сата од рођења
је неповољан прогностички фактор за преживљавање (5). Смањена ејекциона
фракција леве коморе и редукована фракција скраћења су типични ехокардиографски налази. Повишена концентрација тропонина Т и И корелише са тежином асфиксије и каснијим психомоторичким развојем ове деце (2, 5). Поред
супортивне терапије, новорођенчади са постасфиктичном дисфункцијом миокарда обично захтевају инотропну стимулацију.

ОШТЕЋЕЊЕ ФУНКЦИЈЕ БУБРЕГА
Акутно оштећење бубрега (АОБ) се сматра се једним од најчешћих
постасфиктичких поремећаја, са учесталошћу и до 50% новорођенчади са
асфиксијом (6). Удружено је са повећаним ризиком за смртни исход. Степен
и врста оштећења бубрежне функције зависе од тежине асфиксије и њеног
трајања. Блажи облици асфиксије узрок су транзиторног поремећаја концентрационе способности бубрега. Код тешке асфиксије долази до дифузног тубулског поремећаја који се манифестује нарушеном реапсорпцијом воде и
јона натријума, као и смањењем гломерулске филтрације (2). На АОБ ћемо
посумњати уколико постоји повишена концентрација креатинина у серуму и
смањена диуреза. Међутим, не треба заборавити да код значајног броја новорођенчади са асфиксијом бубрежна инсуфицијенција постоји упркос очуваној
диурези (неолигурични тип АОБ).
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ПОРЕМЕЋАЈИ РЕСПИРАТОРНЕ ФУНКЦИЈЕ
Синдром аспирације меконијума (САМ) и перзистентна плућна хипертензија новорођенчета (ППХН) су најбоље проучени плућни постасфиктични
синдроми. Поред њих, оштећење респираторне функције може се манифестивати као плућни едем и акутни респираторни дистрес синдром. Хипоксемија
која је узрок цијанозе, респираторни дистрес и честа потреба за механичком
вентилацијом заједничка су карактеристика ових поремећаја.

СИНДРОМ АСПИРАЦИЈЕ МЕКОНИЈУМА
У највећем броју случајева до превремног испуштања меконијума долази
услед продужене феталне или интрапарталне асфиксије која исцрпљује адаптационе способности плода. Уједно, долази и до стимулисања центра за дисање
са појавом превремених, грчевитих удисаја, услед чега меконијум улази у дисајне путеве. Присуство меконијума у доњим партијама дисајног тракта доводи до
потпуне или делимичне опструкције малих дисајних путева што резултује недовољном вентилацијом плућа са појавом ателектаза (услед потпуне опструкције)
или поља хиперинфлације (вентилни механизам - услед делимичне опструкције
дисајног пута). Наведене промене чест су узрок компликација у виду „синдрома
цурења ваздуха“ (тзв. „аir-leak“ синдроми: пнеумоторакс, пнеумомедијастинум,
плућни интерстицијумски емфизем). Меконијум, као хемијски активна супстанција у дисајним путевима доводи до инфламаторних промена (хемијски пнеумонитис) и до инактивације и смањене синтезе сурфактанта (цитотоксични ефекат
на пнеумоците типа 2). Све то резултује развојем алвеоларног едема, прогресијом
ателектаза, развојем хијалиних мембрана са последичним смањењем волумена и
комплијантности плућа и погоршањем гасне размене (7). За патогенезу САМ,
значајни су и функционални и морфолошки узроци настанка вазоконстрикције плућне васкулатуре и спречавања смањења плућне васкуларне резистенције.
Протрахована интраутерусна хипоксија, доводи до анатомских промена на зиду
најмањих крвних судова алвеола и ацинусних дисајних путева у виду пролиферације мишићног слоја, чиме се дејство вазоконстрикторних фактора значајно
потенцира. У условима хипоксије, хиперкапније и ацидозе, код ове новорођенчади не долази до очекиваног снижења плућне васкуларне резистенције по рођењу,
већ се развија тешка плућна хипертензија (7, 8). Боље познавање патофизиолошких механизама оштећења плућа меконијумом, довело је до унапређења лечења
ове новорођенчади, пре свега у смислу примене терапије сурфактантом (лаважа
плућа раствором сурфактанта и његова ендотрахеална инстилација) , савремених модалитета механичке вентилације и спречавања настанка и савременог
приступа лечењу компликација („аir-leak“ синдрома и ППХН).
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ПЕРЗИСТЕНТНА ПЛУЋНА ХИПЕРТЕНЗИЈА НОВОРОЂЕНЧЕТА
Код новорођенчади са асфиксијом, услед хипоксије, хиперкапније и ацидозе не долази до задовољавајућег пада плућне васкуларне резистенције (ПВР)
на рођењу, што резултује одржавањем феталног обрасца циркулације. Услед
повећаног отпора протоку крви кроз плућа, неоксигенисана крв кроз форамен
овале и дуктус артериозус доспева у системску циркулацију, доводећи до развоја тешког респираторног дистреса и хипоксије, стања познатог као ППХН.
Већ је у тексту поменуто, да продужена интраутерусна хипоксија може бити
узрок и морфолошких промена на крвним судовима које предиспонирају настанак најтежих облика ППХН. Међутим, у ређим случајевима ППХН може
бити и узрок постнаталне асфиксије.
У данашње време, лечење ППХН подразумева, поред примене општих мера,
терапију инхалаторним азот-моноксидом, као јединим селективним плућним
вазодилататром. Опште мере имају за циљ корекцију свих поремећаја који додатно појачавају вазоконстркцију крвних судова плућа, као што су хипотермија, хипогликемија, хиповолемија, хипокалцемија, анемија. Механичка вентилација ових болесника подразумева вентилисање оптималним волуменом који
омогућава адекватну гасну размену уз минималан ризик од оштећења плућа.
Од 1999. године азот-моноксид се у облику инхалаторног гаса примењује за лечење ППХН. Његова примена је у значајној мери смањила потребу за лечењем
екстракорпоралном мембранском оксигенацијом.Терапија сурфактантом, као
и примена системских вазодилатаора (силденафил, босентан, милринон) имају
своје место у лечењу ППХН (8).

ПОСТАСФИКТИЧНИ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ ПОРЕМЕЋАЈИ
Постасфиктични гастроинтестинални поремећаји обухватају широк спектар поремећаја, почев од нетолирасања храњења, преко некротизујућег ентероколитиса до оштећења функције јетре (2, 5).
Нетолерисање хране узроковано је најчешће пролазним поремећајем интестиналног мотилитета услед губитка неуралне регулације и/или инхибиције моторне
контроле код новорођенчади са асфиксијом. Манифестује се абдоминалном дистензијом, одложеним гастричним пражњењем и настанком опструкције (2).
Некротизујући ентероколитис (НЕК), превасходно болест превремено
рођене деце, јавља се код новорођенчади са перинаталном асфиксијом најчешће
у првим дана живота. Класична клиничка слика абдоминалне дистензије, резидуалног билијарног садржаја у желуцу и појаве крваво-слузавих столица уз карактеристичан радиографски налаз представљају основ дијагнозе. Превенција
подразумева опрезно започињање исхране код новорођенчади са тешком
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асфискијом (минимална ентерална исхрана у првим данима). Експерименталне
студије указују на могући повољан ефекат хлађења целог тела у спречавању настанка реперфузионих оштећења интестиналног тракта. Студија Тортона и сарадника није показала постојање статистички значајне разлике у учесталости
НЕК-а код новорођенчади на терпијској хипотермији у односу на контролну
групу, док је значајно брже успостављена ентерална и орална ихрана у групи
новорођенчади на терапијској хипотермији (9).
Сматра се да код новорођенчади са асфиксијом хипоперфузија ткива узрокује оштећење јетре које се манифестује поремећајем синтетске, екскреторне и
детоксикационе функције. Најчешће се региструју повишене вредности серумских трансаминаза, које се одржавају неколико дана по рођењу. Нарушена синтетска функција јетре узрок је поремећаја коагулације (продужене протромбинско и активисано парцијално тромбопластинско време) и хипогликемије (2, 5).

ЗАКЉУЧАК
Редистрибуција крвотока и поремећен доток кисеоника ткивима и органима узрок су мултиситемских поремећајакод новорођенчади са перинаталном
асфиксијом. Стога и разумевање патофизиолошких промена, пре свега циркулаторних последица перинаталне асфиксије, може значајно утицати на побољшање кардиоваскуларне стабилности са потенцијалним бенефитом за све органе. Савремена клиничка истраживања постасфиктичних мултисистемских
поремећаја подразумевају и проучавање утицаја контролисане терапијске хипотермије на њихов ток и лечење.
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4.3. ИНДУКОВАНА СИСТЕМСКА ХИПОТЕРМИЈА
Милица Ранковић Јаневски
Институт за неонатологију, Београд

УВОД
Инциденција хипоксично – исхемичне енцефалопатије (ХИЕ) код новорођенчади рођене у термину, или непосредно пре термина, износи 1 – 6 на
1000 живорођене деце. Умерена и тешка ХИЕ представља значајан узрок неонаталног морталитета и неуроразвојних секвела. Летални исход се јавља код
око 15 - 20% оболеле новорођенчади, док се код 25% деце развија неки од
неуролошких дефицита, чији су форма и степен у директној корелацији са
тежином ХИЕ (1).
Индукована умерена хипотермија представља данас стандардну терапију
за децу са умереном и тешком ХИЕ, с обзиром на постојеће научне доказе да
њена примена у првих 6 сати живота доводи до значајног смањења морталитета и неуроразвојних секвела, у облику церебралне парализе и неурокогнитивних дефицита (2,3).

ПАТОФИЗИОЛОШКА ОСНОВА ХИПОКСИЧНО-ИСХЕМИЧНЕ ЕНЦЕФАЛОПАТИЈЕ
Хипоксично-исхемични инсулт представља почетак процеса који води
оштећењу мозга и одиграва се у три фазе.
Фазу примарног оштећења, или примарног енергетског губитка, услед хипоксемије – исхемије карактерише смањен церебрални проток и смањена оксигенација, што покреће каскаду биохемијских процеса: снижење нивоа аденозин трифосфата (АТП-а), развој ткивне ацидозе, активацију анаеробног метаболизма са акумулацијом лактата, поремећај јонске мембранске хомеостазе,
особађање ексцитаторних неуротрансмитера, појаву цититоксичног едема и
примарне смрти - некрозе неурона.
Након реанимације следи реперфузија, успостављање адекватног протока
и ткивне оксигенације и настаје латентни период, у трајању од 6-12 сати, са
нормализацијом церебралног оксидативног метаболизма. Ова латентна фаза
представља терапијски прозор за неуропротективне интервенције.
Секундарну, или фазу одложене смрти неурона, карактерише ново погоршање и нови енергетски губитак, чији су тежина и време настанка у директној корелацији са неуроразвојним исходом. Ову фазу карактерише развој целуларне дисфункције на нивоу митохондрија, екстрацелуларна акумулација
76

4. Неонатологија

ексцитаторних амино киселина, хиперексцитабилност Н-метил-Д-аспартат
(НМДА) рецептора, покретање процеса инфламације, ослобађање слободних
радикала и покретање процеса апоптозе. Резултат је да се деструкција неурона одвија путем два различита механизма: процесом некрозе и процесом апоптозе. У клиничком смислу, ову фазу карактерише погоршање енцефалопатије
које је у складу са тежином церебралног оштећења (4).
Терцијарна фаза може трајати данима и месецима,а карактеришу је нарушен конективитет, нарушен процес матурације, губитак трофичке подршке
Она представља фазу почетка репарације и реорганизације преживелих неурона, али истовремено перзистира и дерегулисан процес апоптозе, тако да се
паралелно и даље одвија оштећење (5).

ДИЈАГНОЗА ХИПОКСИЧНО-ИСХЕМИЧНЕ ЕНЦЕФАЛОПАТИЈЕ
У постављању дијагнозе значајни су подаци из перинаталне анамнезе, клиничка слика, лабораторијски налази, електроенцефалографска испитивања,
ултрасонографија мозга, магнетска резонанција (МРИ), док одређивање специфичних биомаркера није у рутинској употреби.
Подаци из перинаталне анамнезе као и вредност Апгар скора у 5. и 10. минуту могу упућивати на перинаталну асфиксију. На енцефалопатију указују
тешко опште стање новорођенчета, респираторна депресија, хемодинамска
нестабилност, често мултиорганска дисфункција, измењен мишићни тонус,
поремећај свести, конвулзије, али је неопходно искључити друге могуће етиолошке узроке (попут трауме, генетичких, метаболичких поремећаја, коагулопатија). На основу Сарнат и Сарнат скора ХИЕ се диференцира на благу, умерену и тешку (6).
Благи облици ХИЕ нису повезани са ризиком од неуроразвојних секвела,
док умерена енцефалопатија носи ризик од моторичких, визуелних, перцептивних и когнитивних дисфункција: код тешке ХИЕ присутан је ризик од леталног исхода, церебралне парализе и когнитивних дефицита.
Од лабораторијских параметара значајан је налаз метаболичке ацидозе (pH
≤ 7,00 и базни дефицит са БЕ ≥ 12 ммол/Л) из узорка артеријске крви пупчаника.
Налаз амплитудног интегрисаног ЕЕГ -а (аЕЕГ) се у првих 6 сати живота користи као критеријум за примену хипотермије (позитивна предиктивна вредност >80%), а у даљем току за континуирано праћење, док се стандардни ЕЕГ
користи у детекцији и диференцирању конвулзија, процени тежине оштећења
и за даљу прогнозу (6,7).
Ултрасонографија мозга новорођенчета пре започињања хипотермије има
значаја у дијагнози интракранијалног крварења, едема мозга, процени церебралног протока Доплер техником. Користи се у свакодневном праћењу током примене хипотермије. Ултрасонографски налаз карактеристичан за ХИЕ
77

Милица Ранковић Јаневски

представља наглашена ехогеност можданог паренхима, посебно базалних ганглија, с тим да је поуздана ултрасонографска процена ХИЕ могућа тек након
седам дана.
„Near infrared“ спектроскопија (НИРС) је метода која се све више користи у
процени церебралног волумена крви, протока и церебралне ткивне оксигенације, а на основу квантификације сатурације хемоглобина кисеоником.
Конвенционална МРИ код ХИЕ има највећу дијагностичку сензитивност
између прве и друге недеље живота, па је у првим постнаталним данима, ради
добијања детаљних информација о микроструктурама и метаболизму мозга,
пожељно да се комбинује и са другим софистицираним неурорадиолошким
методама, попут протонске магнетске спектроскопије.

ПРИМЕНА ИНДУКОВАНЕ УМЕРЕНЕ ХИПОТЕРМИЈЕ
Лечење новорођенчади са ХИЕ обухвата пре свега мере кардиопулмоналне
реанимације, а затим интензивно лечење у виду респираторне потпоре – примену механичке вентилације, кардиопулмоналне и хемодинамске стабилизације, корекцију метаболичке ацидозе, електролитних поремећаја, купирање
конвулзија и континуирани мониторинг.
Основни циљ терапије хлађењем је снижавање температуре базалних ганглија мозга до вредности 32 – 340 Ц, што се постиже применом системске или
селективне хипотермије. Хлађење целог тела постиже се применом посебно
дизајнираних подлога или термо омотача (Thermo Wrap, Cure Wrap), док се
хлађење главе постиже применом одговарајућих капа (Cool Caps), кроз које
континуирано циркулише хладна вода.
Савремени протоколи за примену хипотермије сагласни су по питању времена започињања терапије - унутар 6 сати, применом температуре од 34,5 ± 0,50
Ц за селективну хипотермију, или 33,5 ± 0,50 Ц за системску хипотермију.
Неопходно је утврдити да ли су испуњени критеријуми за примену терапијске хипотермије: гестациона доб ≥ 36 недеља, узраст < 6 сати, Апгар скор
≤ 5 у 10. минуту, pH крви пупчаника ≤ 7,00, БЕ ≥ 12 у току 60 минута након
рођења, потреба за реанимацијом и механичком вентилацијом ≥ 10 минута,
Сарнат и Сарнат скор који упућује на умерену или тешку ХИЕ, индикативан
налаз аЕЕГ-а (6).
Контраиндикације за примену методе јесу: тежина на рођењу испод 2000
грама, тешка траума главе, интракранијална хеморагија, коагулопатија, конгениталне и хромозомске аномалије, док су питања примене хипотермије код
новорођенчади испод 36 недеља гестације и након 6 сати још увек отворена.
Примена хипотермије се спроводи уз континуирано праћење телесне температуре ректалном или езофагусном сондом, снижавањем температуре за
0,50 Ц/сат, до телесне температуре од 33,50 Ц, која се одржава 72 сата. Затим се
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спроводи поступно загревање, 0,2 – 0,50Ц/сат, до постизања нормотермије (370
Ц). Праћење телесне температуре се наставља наредна 24 сата.
Метода се показала као безбедна, а од нежељених ефеката могу се јавити
синусна брадикардија и тромбоцитопенија.
Према резултатима најновије мета-анализе (обухваћено 11 студија, 1505
новорођенчади) доказано је да примена хипотермије код новорођенчади са
ХИЕ значајно смањује смртност и тешке неуроразвојне секвеле (комбиновани
исход) у узрасту од 18 месеци (RR 0,75, 95% CI 0,68 – 0,83). Доказано је смањење
морталитета (RR 0,75 95% CI 0,64 – 0,88), као и неуроразвојних дефицита код
преживелих (RR 0,77 95% CI 0,63 – 0,94). Позитивни ефекти методе се односе на
умерену ХИЕ, док статистичка значајност комбинованог исхода за тешку ХИЕ
није утврђена.
С обзиром да број болесника које је потребно лечити ради позитивног исхода (number needed to treat, NNT) износи 6-8, истражују се могућности за побољшање ефикасности методе (2).
Спроводе се бројна истраживања којима се преиспитују време започињања,
трајање и дубина хипотермије, дужина и начин загревања, а посебно додатне неуропротективне терапије, које би потенцирале позитивне ефекте хипотермије.
Резултати преклиничких студија показују да се ћелијска смрт неурона и
олигодендроцита драматично смањује, а мождана активност опоравља, када
се хипотермија примени у прва 3 сата, ефекти су лошији при започињању хипотермије 5,5 сати након инсулта, а позитивни ефекти се не региструју при
започињању терапије након 8,5 сати.
Резултати клиничких студија упућују на могућност да примена хипотермије 6-12 сати након инсулта има куративне ефекте, али само код умерене, а не
и код тешке ХИЕ (8).
Извесно је да су рана дијагностика и рано започињање терапије хлађењем
од пресудне важности: стога је у случају потребе транспорта новорођенчета
неопходно започети пасивно хлађење (прекидом сваког загревања), или примена активног хлађења расположивим методама.
Велика рандомизована контролисана студија која је испитивала ефекте
дужег трајања (120 сати) и интензивније хипотермије (320 Ц) је морала бити
обустављена, с обзиром да је уочен тренд већег ризика за летални исход током
неонаталног периода (9).
Преиспитивање нешто споријег загревања, у односу на важећи протокол,
још је у току.
У току су бројна истраживања с циљем да се идентификују додатне терапијске могућности које би потенцирале неуропротективне ефекте хипотермије, а обухватају примену ксенона, хуманог рекомбинантног еритропоетина
(rhEPO), алопуринола, мелатонина, антиконвулзива, матичних ћелија, инсулину сличног фактора раста 1(ILGF 1), витамина Д. Иако су неки од резултата
охрабрујући, уочена су и бројна ограничења.
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Новија истраживања се све више усмеравају према оним агенсима чије се
дејство одграва и у терцијарној фази еволуције ХИЕ, како би се потенцирали
процеси репарације и активисали анти-апоптозни механизми. Прелиминарни
охрабрујући резултати долазе из истраживања везаних за примену матичних
ћелија и rhEPO (10).
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5.1. СЛИКА СОПСТВЕНОГ ТЕЛА
КОД АДОЛЕСЦЕНАТА
Александра Стојадиновић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
Много пута смо од дечака или девојчице када смо их питали колико година имају добили одговор: „Десет и три четвртине“..... „Дванаест и једанест
месеци“....“Идућег месеца ћу тринаест“.... „Скоро десет“. Девојчице и дечаци
журе и силно желе да одрасту. И наравно, то им се и догађа. Адолесценција је
узбудљиви период живота током кога дете постаје одрасла особа: тело расте
и мења се, потепено се стиче независност у односу на породицу, остварују се
блискији односи са вршњацима и другим особама изван породице, освајају се
нове вештине, преузимају нове улоге.
У раној адолесценцији која се најчешће поклапа са пубертетом, посебно су
изражене телесне промене: брз раст у висину, повећање телесне масе, пораст
дојки код девојчица, развој и раст гениталија код дечака, појава маљавости у
стидном и пазушном пределу, појава браде и бркова код дечака, мењање пропорција и контуре тела. С једне стране, адолесценти су нестрпљиви да одрасту
и веома се радују овим променама, а са друге, потребно им је много времена и
енергије да се навикну на своје ново тело, које више не препознају у огледалу.
Током процеса навикавања на своје тело, адолесценти се неминовно суочавају
са два питања: „Да ли се моје тело разликује од тела мојих вршњака?“ и „Да ли је
моје тело довољно лепо?“. Слика коју стварају о свом телу може да буде извор радости и поноса за адолесцента, али и извор незадовољства и многих проблема.

СЛИКА ТЕЛА
Слика тела (слика о телу, енгл. body image) представља доживљај, мисли и
осећања везане за сопствено тело (1). Она обухвата две компоненте: 1) компоненту перцепције и 2) компоненту процене и ставова у односу на своје тело.
Компонента перцепције је ментална слика коју стварамо о изгледу и величини
свог тела - оно како “у глави“ видимо своје тело. Она може бити у складу са
стварним изгледом нашег тела или може бити нереална – “искривљена”. Друга
компонента је процена свог тела и подразумева поређење са замишљеним идеалом (представом о томе како би наше тело требало да изгледа да би било идеално) и поређење слике свог тела са изгледом других. Из компоненте процене
проистичу мисли, ставови и осећања везани за сопствено тело.
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Позитивна слика о телу
Стварање слике о телу започиње у детињству, а наставља се у адолесценцији
и одраслом добу. Адолесценти које имају позитивну слику о телу, осећају се
„удобно“ у свом телу и задовољни су својим изгледом. Позитивна слика о телу
повезана је са високим самопошотовањем и здравим односом према исхрани и
физичкој активности.
Негативна слика тела
Према подацима из Аустралије једна трећина младих је незадовољна својим
телом и то 41% девојака и 17% младића узраста 15 до 19 година (2). У Бразилу је
65% адолесценткиња и 52% адолесцената узраста 11 до 17 година незадовољно
изгледом тела (3). За Србију овакви подаци нису доступни.
Негативна слика тела, или незадовољство сопственим телом подразумева
непријатне мисли и осећања о свом телу (1). Незадовољство сликом тела може
да буде везано за величину и облик целог тела, или делова тела, телесну масу,
развијеност мишића, а настаје због несклада између перцепције свог тела и
замишљеног иделног тела (енгл. ideal body image).
Када су пре око 40 година почела истраживања о слици тела углавном су
била везана за поремећаје исхране код девојака и младих жена. Дуго се сматрало да је слика о телу значајна само за девојке и жене и да се односи искључиво
на телесну масу и облик тела (4). Развијене су теорије, како и зашто се код жена
развија негативна слика о телу.
Према социо-кулутралној теорији, у друштву постоји представа о идеалном изгледу тела која се деци и младима упућује преко родитеља, вршњака и
медија (5). У савременом друштву идеал подразумева виткост девојака и жена
и виткост и умерену мишићавост мушкараца, што је “референтна тачка” са
којом поредимо изглед свог тела. Упркос чињеници да су за већину девојака
и жена ови идеали недостижни, многе девојке и жене им теже, и готово по
правилу не успевају да их достигну, што доводи до незадовољства телом (5).
Приказивање нереалистичних узора лепоте подстиче девојке и жене да их интернализују и да пореде свој изглед са њима. Интернализација и упоређивање
сопственог изгледа са идеалима су означени као могући механизми у развоју и
одржавању незадовољства својим телом.
Према теорији објектификације, у западним друштвима, женско тело се
посматра као објект који се процењује, пре свега на основу изгледа. Један од
примера објектификације је истицање сексуалних атрибута при приказивању
женског тела у медијима. Понављано и свеприсутно приказивање жена кроз истицање њихових сексуалних својстава утиче да се девојчице и жене на то привикну и интернализују перспективу посматрача о сопственом телу - оне себе
процењују у очима других. Себе доживљавају као објекте који се посматрају и
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вреднују на основу изгледа, што се назива “само-објектификација” (6). Самообјектификација утиче да жене и девојке стално проверавају свој изглед што
повећава стид и анксиозност због тела и може да допринесе настанку поремећаја у сфери менталног здравља, као што су депресивност или поремећаји
исхране.
У последње две деценије установљено је да је слика о телу значајна и за
младиће и мушкарце и да они такође могу да буду незадовољни својим телом
(1). Различита истраживања указују да су мушкарци у западним друштвима
под притиском да постигну и одрже витко и мишићаво тело и да је незадовољство телом код мушкараца повезано са ниским самопоштовањем, депресијом и поремећајима исхране, употребом анаболика и других средстава
за повећање мишићне масе, као што је хормон раста (1). Истраживања су
показала да се младићи који су незадовољни својим телом могу сврстати у
две групе- оне који би желели да смање телесну масу уколико имају висок
индекс телесне масе (ИТМ) и оне који би желели да повећају своје тело и да
постану мишићави.

ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА СЛИКУ ТЕЛА И НЕЗАДОВОЉСТВО ТЕЛОМ
Индекс телесне ухрањености и слика тела
Код адолесцената је већи ИТМ повезан са лошијом сликом тела и са депресивним симптомима. Резултати Каролин Сатер и сарадника указују да ИТМ
није био значајан независан предиктор сниженог доживљаја личне вредности и виктимизације од вршњака код адолесцената узраста 1о до 16 година
(7). Незадовољство телом је било значајан предиктор сниженог доживљаја
личне вредности и виктимизације од вршњака, која затим додатно снижава
доживљај личне вредности. Овај ефекат је био израженији код девојчица него
код дечака. Ови резултати такође указују да негативна осећања адолесцента
о свом телу нису штетна само за доживљај свог тела већ и негативно утичу
на то како их други доживљавају и како се понашају према њима, или макар
утичу на то како адолесценти који су незадовољни својим телом доживљавају
понашање других (7).
Вршњаци и слика тела
Адолесценткиње које се друже са вршњацима који преокупирани држањем
дијета, високо цене друштвено прихваћени идеал лепоте, имају већи ризик да
буду незадовољне својим телом, имају ниже самопоштовање, чешће теже ка
мршавости, имају већи ризик за настанак булимије (8).
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Породица и слика тела
Родитељи утичу на формирање позитивне или негативне слике тела код
своје деце у детињству у адолесценцији кроз коментаре о њиховом изгледу и
облику као и личним односом према исхрани, физичкој активности и личним
ставом према сосптвеном телу.
Задиркивање због изгледа од родитеља, браће и сестара је предиктор незадовољства телом код адолесцената (9).
Медији и слика тела
Иако су традиционални медији у широкој употреби, све више се користе
“нови” медији, пре свега интернет. Сајтови о моди/лепоти и познатим личностима су данас популарнији међу младим женама него модни часописи (10). На
интернету постоје многи сајтови који одржавају и промовишу стереотипне идеале о женској лепоти. Анализа садржаја реклама на сајтовима намењеним адолесцентима је утврдила да је већина фигура била женског пола, млада, витка и
привлачна. Истраживања међу средњошколкама су показала да је употреба интернета повезана са интернализацијом витког идеала, поређењем свог изгледа са
другима, незадовољства изгледом и тежње ка виткости. Младе жене које користе
интернет имају веће шансе да развију поремећај у вези са узимањем хране (10).
Када се говори о употреби интернета, за младе посебан значај имају социјалне мреже, као што су Фејсбук, Инстаграм, Твитер. Адолесценти који проводе више времена на социјалним мрежама и чешће проверавају свој профил
на Фејсбуку чешће истражују своје тело, значајнији им је идеал витког тела,
чешће пореде свој изглед са другима, а адолесценткиње су незадовољније
својом тежином, чешће имају поремећај у вези са узимањем хране (10).
Нека истраживања указују да укупно време проведено на Фејсбуку није повезано са забринутошћу за изглед тела, али да је ангажовање у активностима
везаним за фотографије, нр. постављање и дељење фотографија себе и пријатеља, јесте. „Дељење“ великог броја фотографија на фејсбуку повећава вероватноћу да ће особа доживљај сопствене вредности заснивати на изгледу и да ће
интернализација витког идеала бити израженија. Такозвана “социјална нега”
(гледање, “лајковање” и давање коментара о фотографијама и статусима других
фејсбук корисника) повезана је са тежњом ка виткости и упоређивањем свог
изгледа са другима (10).
Истраживање спроведено у Холандији је показало да је чешћа употреба
друштвених мрежа 18 месеци касније предиктор повећаног инвестирања у изглед, незадовољства изгледом и и жеље за козметском хирургијом. Такође је
значајно да иако је чешћа употреба друштвених мрежа била предиктор незадовољства телом, док почетно незадовољство телом није било предиктор употребе друштвених мрежа. Ова истраживања су дала прелиминарне резултате
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који указују да друшвене мреже могу да имају узрочну улогу у развоју незадовољства телом и поремећајима исхране (10).

ПОСЛЕДИЦЕ НЕГАТИВНЕ СЛИКЕ ТЕЛА У АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ
Негативна слика тела и исхрана
Незадовољство телом се повезује са читавим спектром нездравих понашања везаних за узимање хране, као што је преједање, изазивање повраћања
држање дијета као и са настанком поремећаја исхране у ужем смислу.
Негативна слика тела и физичка активност
Слика тела може да утиче на анагажовање у физичкој активности или на
њено избегавање. Неке особе незадовољство изгледом свог тела може да подстакне на физичку активност, друге може да спречи да се баве спортским активностима јер не желе да их други виде у спортској одећи, а треће да мотивише на претерану физичку активност и исцрпљивање, како би смањили или
одржали ниску телесну масу.
Негативна слика тела и друга понашања везана за здравље
Незадовољство телом може да мотивише неке адолесценте да се подвргну непотребним козметским процедурама или хируршким захватима. Незадовољство
телом и потцењивање величине свог тела неке адолесценте може да подстакне на
употребу анаболика и других средстава за повећање мишићне масе.
Негативна слика тела, психосоцијални проблеми
и поремећаји менталног здравља
Негативна слика о телу повезана је код адолесцената са ниским самопоштовањем и поремећајима расположења, а ниско самопоштвање и негативна слика
тела су фактори ризика за настанак депресије, анксиозности и поремећаја исхране.

ЗАКЉУЧАК
Позитивна слика тела повезана је са здравим односом према исхрани и
физичкој активности код адолесцената, као и са добрим менталним здрављем.
Насупрот томе, негативна слика тела код адолесцената носи ризик за неправилну исхрану и физичку активност, ниско самопоштовање, развој депресивности
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и поремећаја исхране. Значајно је да педијатри буду упознати са значајем слике
тела за дравље и благостање адолесцената, како би рано препознали негативну
слику тела и последице које из ње произилазе и на време пружили адекватну
помоћ и подршку адолесцентима. Једнако је важно да педијатри, у сарадњи са
родитељима од раног узраста раде на развијању позитивне слике тела код деце
и адолесцената.
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5.2. ТЕЛО У АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ:
ОГЛЕДАЛЦЕ, ОГЛЕДАЛЦЕ... ИЛИ
КАКО УБИТИ ПТИЦУ РУГАЛИЦУ
Војислав Ћурчић
Психолошки кругови, Београд
Чувена реченица из бајке и наслов старог доброг филма (»Убити птицу ругалицу«) имају везе с нашом темом, само утолико што могу да послуже као интригантни увод јер добро одражавају однос неких адолесцената према сопственом
телу, у време кошмара адолесценције који се, између осталог, карактерише и понекад врло конфликтним односом између тела и психе. Дивити се телу, уживати
у њему или га оштетити или убити, јесте понекад идеја и императив, несвесног
више него свесног дела, делимично и пролазно растрзане, конфузне или релативно подељене, неусаглашене личности адолесцената (1).
Тело, које се расцвета пубертетом, изазива код највећег броја адолесцената
радост, понос, дивљење и осећај моћи. Сваки сантиметар висине, обима мишића, струка или груди изазива истинску фасцинацију и неописиво узбуђење,
задојено увек новим искуством снаге и силе нагона, пре свега сексуалног. Тело
адолесцента постаје истински Corpus eroticus, а сваки покрет, поглед, мисао,
реч, прамен косе или део гардеробе су у функцији либида. Истовремено, снага
тела и пробуђене агресивности, тешкоћа и неискуство у њеној контроли доприносе уобичајеној необузданости и неумерености адолесцента, којој се адолесценти такође радују, за разлику од њихове околине. Коначно, тело се својом
величином и обликом врло приближава телу одраслих што адолесценту ствара доживљај или илузију достизања жељене зрелости и статуса одраслих. Због
свега тога би се могло помислити да је тело непрестани извор задовољства,
нова узбудљива реалност у којој адолесценти искључиво уживају и којој се безгранично радују.
Међутим, постоји и друга, мање бајковита страна медаље, јер је однос адолесцента према сопственом телу наравно много комплекснији, хировитији и
амбивалентнији. Прихватање и елаборација телесних преображаја и интензивираних нагона је дуг и компликован процес, на свесном и несвесном плану.
Тело се мења под утицајем импулса из мозга и то нема никакве везе са психичким апаратом, са његовим очекивањима, његовом евентуалном спремношћу на
промене или жељом за њима. Психички апарат тако не учествује у иницијацији
телесних промена, он их једноставно и у најбољем случају прати и њима се
прилагођава. Како се, с друге стране, све ове промене дешавају доста брзо, током 2-3-4 године, нема сувише времена за прилагођавање. Телесне промене се
могу због тога привремено доживети као стране, нежељене, притискајуће, па и
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прогањајуће, што носи ризик од делимичног расцепа између соме и психе (2).
То захтева од адолесцента додатан и не мали напор за интеграцију у психички
апарат представе о том новом телу као новом објекту - новом пре свега по обличју и по гениталној сексуалности.
Привикавање и прилагођавање на ново тело разлози су за склоност адолесцената да сате проводе испред огледала ( огледалце, огледалце...) или у купатилима - да се огледају, разгледају, упознају, размишљају о свом телу, да му се диве
или да због њега буду несрећни. Највећи број адолесцената врло радо и лако
експериментише са својим телом: мењају изглед, фризуре, шминку, стављају
минђуше и тетоваже, истичу оно што сматрају лепим, добрим или оно што су
већ прихватили, а покривају или прикривају недостатке или оне делове којима
нису задовољни или на које се нису привикли. Тако тело постаје полигон за
експериментисање, али и полигон за изражавање унутрашњег света - оно што
адолесцент мисли, доживљава и осећа често може или мора да се види споља,
па је игра телом често речитија од вербалних порука. У неким случајевима и
неком времену, за неке адолесценте, тело се може претворити у објект у који се
готово искључиво нарцистички инвестира, најчешће кроз разне дијете, вежбе
обликовања тела, билдовање. И што су нарцистичка рањивост, осетљивост и
фрустрираност веће, а несигурност израженија, то су жеља и страст ка инвестирању у тело, ка његовом вајању, преобликовању или прекрајању већи. Као
да би задовољство телом требало да, кроз естетску гратификацију, надокнади
непостојећи осећај задовољства собом као целовитим бићем (3).
Тело је такође носилац и нагона које измичу контроли и којима адолесценти тек уче да владају и да их контролишу. Нагоне који преплављују неки
адолесценти покушавају да каналишу окрећући их, одбрамбено, пут интелектуализације. Бескрајно филозофирање, читање, бесомучно слушање музике,
крстарење интернетом, бављење политиком може зато бити софистицирани
одбрамбени маневар од нагона, пре свега сексуалног. Сличан маневар је аскетизам, најчешће у форми вегетаријанства, чистунства, моралности, оданости
религији и сектама, којим адолесценти покушавају да потпуно угуше и пониште нагоне с којим не могу другачије да изађу на крај. Можда најдрастичнији
пример одбацивања сексуалног нагона и сексуалног тела нуде анорексичне и
неке булимичне пацијенткиње које мршављењем уништавају сваки атрибут
женскости и сваки знак сексуалности. Због свега тога може се рећи да тело
постаје не само иницијатор дилема, тескобе и тешкоћа адолесцента већ и место, репрезент и седиште његових унутрашњих дилема и конфликата. Укупан
однос адолесцента према сопственом телу резултат је заправо како подстицаја
тела, тако и прилагођавања и одбрамбених маневара психе. Телу се диви, тело
храни нарцизам, подржава и снажи Ја адолесцента, али му истовремено ствара
и проблеме. Када су ови проблеми већи онда је немарност, ниподаштавање, негирање или симболичко одбацивање делова сопственог тела или тела у целини
понекад неопходни, али пролазни одбрамбени маневар.
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Сексуално тело, које постаје репродуктивно функционално, је можда
највећи проблем адолесценције, без обзира што му се адолесценти толико радују. Добар број адолесцената се осећа некомфорно, несигурно, некомпетентно
и невешто у свом сексуално зрелом телу. Овај осећај сопствене нефункционалности, неприпремљености и неадекватности буди наравно разне страхове,
осећај некомплетности, инфериорности и стида.
Тескобу изазива такође и откриће родитељске сексуалности, настало добрим делом пројекцијом сопствене. Од тог момента адолесценти скривају
спољашње атрибуте своје сексуалности и избегавају блиске физичке контакте са родитељима. Мажење, седење у крилу, увлачење у родитељске кревете
постају неподношљиви јер је то сада сусрет и додир сексуалних и равноправних тела. Буђење сексуалности неминовно враћа поново на сцену и Едипалну
ситуацију. У детињству, еротске жеље према родитељу суспротног пола, су
фантазам чија се реализација одлаже за неко друго време, време “…када будем
велики..” јер су реално неостварљиве. У адолесценцији се та баријера руши и
инцестуозни фантазми се појављују у свој својој снази, сада са застрашујућом
могућношћу њихове реализације. То је разлог због чега адолесценти са израженијим Едипалним проблемима почињу да се сукобљавају са супротнополним,
најчешће седуктивним, родитељима са којима су до тада били у нежним, углавном еротизованим, везама. Сукоби и ратовања су једини начин да се одржи подношљива, безбедна просторна раздвојеност два сексуална тела. Већина
других адолесцената одиграва поново класичну Едипалну игру јер је њено поновно и дефинитивно разрешавање услов за касније, зреле односе са особама
истог и супротног пола.
Тело може представљати проблем и због тога што је оно плод родитељског
заједништва. У адолесценцији, када се дефинитивно разрешава однос са родитељима, тело постаје неминовно репрезент тог процеса и полигон разрачунавања са њима. Уништавање сопственог тела даје адолесценту илузију да
уништава родитељску креацију и дечје, идеализоване родитељске представе
које су у њему смештене. Тиме се адолесцент на фантазматски или симболичан
начин разрачунава са њима или ослобађа родитеља, заправо притисака притисака везаних, пре свега, за немогућност диференцијације и сепарације од њих.
Међутим, тешкоће адолесцената у прихватању тела и сексуалности се испољавају и у првим љубавним везама. Известан број адолесцената због застоја
или блокаде адолесцентног процеса, дуго не стигне до могућности да оствари
прву љубавну везу и први сексуални однос, што се често помера и преводи
у доживљај незадовољства сопственим телом или болну немогућност достизања његовог савршенства. Други екстрем у проблематичном односу према
сексуалности јесте прерано ступање у сексуалне односе и, понекад, промискуитетно сексуално понашање. У нормалним околностима, у случају довољно
доброг разрешења инфантилне динамике, сексуални чин има потенцијал за
додатну и дефинитивну прораду ових релација и фантазама. Међутим, како
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неки адолесценти све раније почињу сексуални живот и све раније ступају у
сексуални однос, сексуални чин најчешће не може да одигра своју интегративно-сепарациону улогу. Зато се он често сведе само на физички акт без афекта и
организујућих ефеката по психички апарат и сазревање.
Неки адолесценти, због тешкоћа које имају са прихватањем тела и свих
компликација које оно доноси врло често, на много отворенији начин покушавају да се са њим обрачунају, да га казне, оштете или, коначно, делимично или
потпуно одбаце или униште. Тело је за њих извор и седиште немира и тензије, а
нагони су сила која их гура на нешто на шта нису довољно припремељени или
у чему се не сналазе. Тело ремети до тада успостављену, инфантилну равнотежу и стабилност, сигурност и лагодан осећај сексуалне недиференцираности
и нефункционалности. С друге стране, психичко трпљење и бол, а пре свега
депресивност, се доживљајају као умртвљеност и бол тела па оштећење или
уништење тела могу бити покушаји да се тело казни или пробуди, а трпљење
смањи или прекине.
Репертоар аутодеструктивних тенденција адолесцената је заиста велики.
Рекло би се да су адолесценти једнако креативни у аутодеструктивности као
и у стваралаштву. Хемијска средства су најчешће коришћен начин за самооштећење: од алкохола, медикамената (седатива, аналгетика, антипаркинсоника) до других психоактивних средстава – стимулативних таблета и напитака, чешће лаких него тешких дрога. Њиховим дејством треба да се пониште
напетост и туга, изазову неки нови, јачи доживљаји којим би се поништила
неподношљива осећања или коначно, смири или умртви тело. Физичко, механичко оштећење тела сечењем оштрим предметима, печењем цигаретама, пробадањем иглама је такође често. Реакције адолесцената на физичко оштећење
и физички бол су само наизглед парадоксалне. Изостанак осећаја бола или чак
осећај задовољства у тренутку самооштећења се може разумети тако што се
изазивањем физичког бола поништава психичко трпљење. Не ретки, пратећи
осећај јубилације проистиче из омнипотентног осећаја свемоћи и доживљаја
потпуног владањем собом и сопственим телом.
Изнурујуће билдовање или фанатично бављење спортом, често уз коришћење анаболика, се могу понекад и делимично објаснити жељом за
прекрајањем сопственог тела по сваку цену, па и цену његовог уништења.
Донекле сличан, али мање свестан, маневар уништења сопственог тела и одбацивања свих атрибута женскости имају адолесцентиње с поремећајима исхране. Десексуалнизација тела је превасходни циљ анорексичних девојака, а тортура тела булимичних девојака, адиктивним преједањем и повраћањем има за
циљ његово претварање у дигестивни тубус, који се пуни и празни, да би се
потрла тескобна осећања и релације са којима не може да се изађе на крај.
Свеукупно би се могло рећи да однос адолесцената према телу заиста
може бити врло амбивалентан, конфликтан па и патолошки: неуротичан, пре
свега хистеричан, опсесиван и хипохондричан, нарцистичан или перверзан:
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ексибиционистички, фетишистички и садо-мазихистички. А може, наравно,
бити и делимично или потпуно одбацијући (4).
Међутим, проблематици аутодеструктивнмог односа према телу доприноси и лакоћа којом се адолесценти обрушавају на њега. Аутодеструктиван акт
је по правилу импулсиван и непромишљен, готово увек неки облик acting-out
реаговања. Осим тога, у адолесценцији је још увек недовољно психолошки
елаборисано и интегрисано поимање дефинитивности неких стања и последица, посебно смрти. Зато и у суицидалном акту, доста честом у адолесценцији,
постоји увек нада и жеља или илузија да ће смрт само прекинути трпљење и
само уништити тело, чиме ће се психа ослободити и наставити живот у некој
другој, новој, бољој или лепшој реалности. Нажалост ова илузија и омнипотентна фантазија о могућој парцијалној и транзиторној смрти се понекад заврши трагично.
На крају се може рећи да је однос адолесцента према телу заиста врло комплексан, а често и врло проблематичан, на свесном или несвесном плану. Он
може бити, а најчешће и јесте, извор дивљења, радости, уживања и осећања
моћи, али и значајног интрапсихичког хаоса адолесцента. Он је, за неке адолесценте, генератор њиховог незадовољства, трпљења, депресивности и аутодеструктивности. Аутодеструктивност је често репетитивна, а готово увек
усмерена на тело, пре свега сексуалност, на суптилнији или отворенији начин.
»Убити птицу ругалицу« се зато, у неком тренутку, неким адолесцентима, нажалост, учини као једини могући излаз.
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5.3. ЕСТЕТСКА ХИРУРГИЈА ВУЛВЕ
КОД АДОЛЕСЦЕНТКИЊА
Зоран Станковић
Републички центар за планирање породице
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд

ВУЛВА У АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ
Спољашњи генитални органи (вулва) у адолесценцији имају физиолошке
промене које су последица завршне фазе пубертетског развоја. На Венерином
брегу и на великим полним уснама се јавља косматост, која се мења услед развоја функције ендокриног система. Естрогенизација вулве утиче на промене у
развоју малих и великих полних усана и клиториса. Наравно и интроитус вагине, до химена, услед естрогенизације мења свој изглед и постаје еластичнији.
Сем унутрашњих промена, спољашњи генитални органи могу имати промене
које адолесценткиње саме иницирају, као што је уклањање косматости или депилација. Ове регије су подложне тетовирању, или пласирању пирсинга, слично као и други делови тела, али ипак са можда другачијом поруком.
Изглед спољашњих полних органа постаје значајан за адолесценте, у фази
спознаје свог тела. Ово је свакако значајан корак у спознаји и развоју сексуалности. Потреба да се буде у групи, али и да се изрази и развије индивидуалност
јесте једно од карактеристика адолесценције. Жеља да се утиче на промену изгледа кроз уклањање косматости, тетоважу и пирсинг може се објаснити као
прихватање утицаја средине, кроз вршњачку, медијску, и делом родитељску
кампању. Крајње последице су индивидуалне и веома је тешко их квантификовати и приказати у облику научне студије. Међутим, поједине адолесценткиње
иду и корак даље, у захтевима да се промени изглед њиховог тела. Разлози за
то се делом налазе у незадовољству изгледом, величином и евентуално асиметријом у развоју малих стидних усана вулве, али могу бити и последица потребе да се имитирају одрасли који све чешће захтевају хируршку корекцију изгледа спољашњих полних органа. Психосоцијални аспекти естетских операција
одраслих су инспирација за бројне радове и дебате и они неће бити предмет
даљег разматрања у овом раду. Довољно је подсетити да је њихом утицај на
адолесценте свакако значајан.
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ЛАБИОПЛАСТИКА
Клинички лекари се суочавају са честим захтевима за естетском гениталном хирургијом, а најчешћи захтеви су за оперативном променом изгледа малих
стидних усана или лабиопластиком (1,2). Потреба за лабиопластиком у адолесценцији може бити објашњена могућностима неманипулативног информисања
и остваривања процеса сазнања о томе шта је нормалан изглед спољашњих гениталија, њиховом пубертетском развоју, анатомији и физиологији. Хируршка
интервенција подразумева свакако и могући развој компликација (2).
Поједине студије су истраживале предности које су пацијенткиње имале
после естетског оперативног третмана. Све студије потврђују да је значајно
чешће постојао бол у времену опоравка после хируршког захвата (3,4,5). Неки
аутори студија тврде да је операција побољшала сексуалност код оперисаних
пацијенткиња (1,4). Друге студије указују на то да операција није значајно утицала на сексуалност после примене естетске хирургије (3,5).
Када се због изузетне асиметрије у развоју ипак планира оперативна корекција малих стидних усана у одраслом добу, води се посебно рачуна о томе да
се што мање одстрани ивица малих усана, јер она преставља једну од ерогених
зона. Развијено је неколико различитих оперативних техника, које није неопходно приказивати у овом раду. Потребно је подсетити да се понекад, у пракси
не често, у адолесценцији унутар малих стидних усана може појавити увећање
или отеклина која је изазвана упалом Бартолинијеве жлезде са исте стране, која
се лечи конзервативно или хируршки. Лечење упале ове жлезде се не може сврстати у естетске операције у регији вулве.
Суочени са досадашњим сазнањима из женске гениталне козметске хирургије, овакве интервенције би требало избегавати у адолесценцији, посебно пре
навршене 18. године, свесни чињенице да дефинитивно нема медицинских индикација за лабиопластиком (2).

ВУЛВА ИЗ УГЛА УМЕТНИКА И МЕДИЈА
Британски уметник Џејми мек Картни је дао свој допринос у борби за
смањење броја лабиопластика. Он је креирао зид од 400 гипсаних одливака
вулви жена различитих узрасних категорија из његовог окружења. Овим уметничким радом жели да промени угао гледања жена на своје спољашње поле
органе и да прихвате постојање различитости. Ово уметничко дело већ годинама гостује у бројним музејима широм Европе и света (6). Када затражите
на интернету информације о овом уметничком делу потребно је на енглеском
укуцати речи: велики зид вагине.
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ВАГИНА ИЛИ ВУЛВА
Одмах, наравно, примећујемо терминолошку грешку јер вагина јесте
унутрашњи женски полни орган и термин вагина не може заменити вулву. У
поднаслову овог дела стоји да је „ово у ствари зид 400 вулви“, али се у наслову
сајта оставља термин вагина. Чини се да је ово одличан пример могућег утицаја
медија и изреке да сто пута поновљена лаж може да звучи као истина. Медији
нису били спремни да прикажу рад под термином вулва, наш домаћи термин
који није погрдан је наравно, стидница. Да не би изгубили медијску пажњу,
одлучили су се да „подилазе“ широким народним масама и да наставе да користе термин који је суштински погрешан. Нису искористили прилику да едукују
младе да је вулва – споља, а вагина – унутра. То свакако остаје као задатак за
наредне генерације.

ГЕНИТАЛНА МУТИЛАЦИЈА КОД ЖЕНА
Оперативно кориговање спољашњих женских гениталија се нажалост
може посматрати и из другог угла (7). Поједине младе жене из Африке које су се
последњих деценија настаниле у Аустралији имале су током детињства клиторидектомије или гениталну мутилацију. То су „обредне“ операције спољашњих
гениталија у неким племенима у Африци које су потпуно измениле изглед
спољашњих гениталија девојчицца. У одраслом добу, њима је веома отежана
сексуална активност, а посебно порођај вагиналним путем. Неспорно је да ова
врста интервенције значајно утиче на квалитет живота девојака и жена. Није
познато колико су учестале компликације после овакве трауме, у облику крварења или развоја инфекције и евентуално сепсе. Одласком са афричког континента, ове жене су привукле пажњу у срединама где су се настаниле због бројних здравствених проблема. Проф. Соња Гровер и сарадници из Аустралије су
развили оперативне технике код одраслих које делом коригују ефекте гениталних мутилација.

ЗАКЉУЧАК
Естетска хирургија спољашњих гениталних органа код адолесценткиња
јесте једна од тема која омогућава бројна етичка разматрања и може бити предмет мултидисциплинарних дискусија. Нема медицинских индикација за хируршке естетске операције вулве која би се примењивала у том узрасту.
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6. Исхрана

6.1. МАСТИ У ИСХРАНИ ДЕЦЕ И АДОЛЕСЦЕНАТА
САВРЕМЕНЕ ПРЕПОРУКЕ
Недељко Радловић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
Масти, уз протеине и угљене хидрате, спадају у макронутритивне састојке
наше исхране. Сем што су важан извор и резервоар енергије, оне су и есенцијални структурни и функционални чинилац организма и у том својству носиоци бројних физиолошких процеса.
Око 90-99% масти присутних у храни чине триглицериди, а остатак фосфолипиди и холестерол (1). Триглицериди су естри глицерола и масних киселина.
Према дужини и врсти ланца масне киселине се класификују на кратколанчане
(≤C7), средњеланчане (C8-13) и дуголанчане (≥C14), односно на парне и непарне (2). У структури људске исхране доминирају дуголанчане масне киселине са
парним бројем угљеникових атома. Дуголанчане масне киселине се додатно диференцирају на засићене и једноструко и вишеструко незасићене. Једноструко
незасићене масне киселине, палмитолеинска (C16:1, ω-7) и олеинска (C18:1,
ω-9), се могу синтетисати у нашем организму, док се есенцијалне масне киселине, линолна (C18:2, ω-6) и алфа-линоленска (C18:3, ω-3) морају уносити храном (3). Базични извор есенцијалних масних киселина су намирнице биљног
порекла, јер биљке, за разлику од животиња, у свом хлоропласту поседују Δ
12-десатуразу која олеинску киселину преводи у линолну, као и Δ 15-десатуразу која линолну киселину трансформише у алфа-линоленску. Иако је биљна
храна, генерално гледано, сиромашне у мастима, постоје одређене биљне сорте
из којих се одговарајућим технолошким процедурама добијају уља врло богата
линолном и алфа-линоленском киселином. Просесом сукцесивне елонгације и
десатурације есенцијалних масних киселина, који се готово комплетно обавља
у јетри, настају дуголанчане вишеструко незасићене масне киселине (long chain
polyunsaturated fatty acids, LCPUFA) које имају ≥20 C атома и ≥2 двогубе везе (2).
Међутим, капацитет ендогене синтезе завршних компоненти ω-3 LCPUFA, тј.
докосахексаенске (DHA, C22:6, ω-3), па и еикосапентаенске (EPA, C20:5, ω-3),
је недовољан, не само код новорођенчета, него и у осталим животним добима,
те се у одређеној количини морају уносити храном или у облику суплемената
(3, 4). То се односи и на арахидонску киселину (C20:4, ω-6) која је такође семиесенцијални нутријент унутар првих неколико месеци по рођењу (4, 5). Према
конфигурацији водоникових атома у двогубој вези, додатно се разликују цис
и транс незасићене масне киселине. Транс масне киселине, идентично засићеним, карактерише крута линеарна структура, ниска тачка топљивости и висок
атерогени потенцијал (2). У млеку, млечним производима и месу преживара
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чине 4-6% масних киселина, док их у другој храни нема (6). Међутим, у склопу
термичке обраде хране, а посебно током хидрогенизације биљних уља у маргарин, велики део цис масних киселина, некад и 60%, прелази у транс изомере
(6). Због трансплацентарног и трансмамарног трансфера и могућег оштећења
мозга у развоју, труднице и дојиље, као и деца, посебно унутар прве 2-3 године, би морали бити максимално поштећене уноса транс масних киселина (6).
Фосфолипиди представљају комплекс диацилглицерола и инозитола, цхолина, серина или етханоламине повезан фосфатном групом. Изузетак је сфингомијелин у коме се уместо глицерола налази сфингозин. Холестерол је главни
анимални стерол. Примарно (85-90%) се уноси у слободном облику, а мање у
естарском споју са масним киселинама. На табелама 1-3 је дат квантитативно-клалитативни садржај масти у неким од намирница. Биљну маст у односу
на животињску карактерише одсуство холестерола, са изузетком палминог
и кокосовог уља предоминантан садржај масних киселина незасићеног типа и
изузимајући уље алги потпун недостатак LCPUFA. Такође, ниво EPA и DHA у
анималној храни са копна је далеко нижи у односу на намирнице истог типа из
воде, посебно морске.
Табела 1. Садржај масти у појединим врстама хране
Врста хране
Хумано млеко*
Кравље млеко
Сир („пуномасни“)
Кокошије жуманце
Пилећа џигерица
Пилеће месо (са кожом)
Јунеће месо (крто)
Свињско месо (крто)
Сардина
Лосос
Сом

Укупан садржај Zасићенe / незасићенe
масти (g/100 g)
маснe киселинe
3,5-4,5
0,34-0,47:1
3,60-3,88
1,7-2,3:1
23-32
1,8-2,1:1
31-33
1,8-1,1:1
4,0-6,2
0,93:1
6,2-11,2
0,55-0,62:1
1,55-3,00
2,32:1
1,0-2,8
0,34:1
1,20-9,81
0,43:1
12,5-16,5
0,28:1
1,58-4,30
0,1:1

Холестерол
(mg/100 g)
9-15
5-15
70-100
1070-1700
429-555
60-91
70
65-77
142
35-52
33

Bayley TM, Alasmi M, Thorkelson T, et al. Pediatr Res. 1998;44(1):60-7.*
Scherz H, Senser F. Food composиtиon and Nutrиtиon Tables. London:CRC Preess, 2000.

Табела 2. Садржај линолне и α-линоленске киселине у биљним и животињским
мастима (mg/100 g)
Дијететски извор
Ланено уље
Сојино уље
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Линолна киселина
24000
53400

α-линоленска
киселина
47000
7600

Однос
1:2
7:1
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Дијететски извор

Линолна киселина

α-линоленска
Однос
киселина
Маслиново уље
8000
950
8:1
Кукурузно уље
50000
900
55:1
Сунцокретово уље
60200
500
120:1
Свињска маст
8600
1000
8,6:1
Лој
2580
190
13,6:1
Patterson E, et al. J Nutr Metab. 2012; 2012:539426. US Department of Agriculture, Agricultural
Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 26. 2014.

Табела 3. Садржај основних ω-3 LCPUFA у храни (mg/100 g)
Дијететски извор
EPA
DHA
Сардела
763
1292
Харинга
909
1105
Лосос
862
1104
Туна
91
328
Сом
20
69
Рибље уље
27050
900
Уље микроалги
15000
30000
Хумано млеко
0,47-0,53
3,51-5,52
Млечне формуле
0,45-0,55
6,81-6,88
Јаје
0
58
Пилетина
10
20
Јунетина
2
3
Свињетина
0
2
Department of Agriculture National Nutrient Database for Standard Reference, Release 23, 2010
Koletzko B. Human Milk Lipids. Ann Nutr Metab. 2016;69 Suppl 2:28-40.

Дигестија и апсорпција масти се примарно обавља у танком цреву.
Триглицериде вари панкреасна липаза, фосфолипиде фосфолипаза 2 и естре холестерола холестерол естераза. Под дејством сублингвалне и гастричне липазе
највећи део кратколанчаних и средњеланчаних триглицерида се хидролизује и
апсорбује у желуцу. Код одочади на природној исхрани битан допринос интестиналној дигестији триглицерида има и млечна липаза. Након хидролизе масти
се ресорбују и у облику хиломикрона путем лимфотока транспортују у крвоток.
Сем панкреасне липазе, као и колипазе која је активира и оптималног pH, услов
за нормалну дигестију и апсорпцију масти је и оптимално присуство жучних
киселина и соли. Изузетак су кратколанчани и средњеланчани триглцериди,
које карактерише хидросолубилност, те независно од жучних киселина и соли
било у хидролизованом или интактном облику директно прелазе у крвоток.
Масти су есенцијални структурни и функционални чиниоци нашег организма. Триглицериди, уз угљене хидрате, представљају основни извор енергије. Сем
тога, они су главни резервоар енергије и конституент свих телесних структура, те
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у складу с тим незамењиви носиоци бројних процеса. Улога фосфолипида и холестерола је садржана у њиховом универзалном присуству у целуларним и субцелуларним мембранама. Холестерол је прекурсор стероидних хормона и жучних киселина и оснони састојак мијелина. Посебан и вишеструк значај имају есенцијалне
масне киселине. За разлику од осталих масних киселина, њихова прмарна улога је
везана за синтезу LCPUFA које, највећим делом DHA и арахидонска (C20:4, ω-6),
улазе у састав мембранских фосфолипида ћелија централног нервног система и
ретине (3, 5). Својим адекватним присуством, које је највеће у неуроцитима сиве
масе фронталног режња великог мозга, фоторецепторским ћелијама жуте мрље
и интернеуралним синапсама, ове фракције LCPUFA, а посебно DHA, обезбеђују
максималан ниво менталних и визуелних функција (5). Поред тога, LCPUFA су
прекурсори ткивних хормона (еикосаноида), простаноида, леукотриена, липоксина и других, који имају незамењиву улогу у бројним процесима на нивоу ћелија и
ткива (5). Препоруке Института за медицину Сједињених Америчких Држава,
Америчке кардиолошке асоцијације и Минстрарства за здравље и социјалну заштиту Сједињених Америчких Дршава везана за учешће масти у исхрани дате су
на тебели 4 (7-9). Унос засићених масних киселина испод 10% и транс-масних киселина испод 1% у односу на укупни калоријску вредност хране саветују и Светска
здравствена организација и Организација за храну и пољопривреду Уједињених
нација (2, 10). Имајући у виду ограничен капацитет ендогене конверзије алфа-линоленске киселине у EPA и DHA, дате су препоруке везане и за њихов оптималан
унос (Табела 5) (2). Идентичне или блиске ставове следе и друге релевантне међународне и националне институције и асоцијације (3, 4).
Табела 4. Основне смернице везане за заступљеност масти у исхрани деце и
адолесцената
• Учешће у укупној калоријској вредности хране: 0-1 година 40-50%, 2-3 година 30-35%,
4-18 година 25-35%
-- Есенцијалне масне киселине 7-10% (ω-6: ω-3 ~ 5-10:1)
-- Засићене масне киселине <10%
-- Транс-масне киселине <1%
• Холестерол <300 mg дневно

Табела 3. Препоручене дневне потреба u ω-3 LCPUFA (WHO/FAO, 2008)
Животна доб
0-6 мес.
6-24 мес.
2-4 год.
4-6 год.
>6 год.
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DHA
0,1-0,18% укупних калорија
10-12 mg/kg

EPA+DHA

100-150 mg
150-200 mg
200-250 mg
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6.2. ПРАВИЛНА ИСХРАНА – КЉУЧНИ ФАКТОР
У ПРЕВЕНЦИЈИ ПАТОЛОШКОГ СТАРЕЊА
Марија Младеновић
Општа болница Ваљево
Старење је неизбежно и почиње одмах по зачећу. Иако је очекивано, доживљава се као период живота од којег се највише страхује, јер се традиционално повезује са лошим здрављем, уз опадање прилагодљивости и функционалности. Начин на који старимо условљен је бројним факторима, донекле генетским, али и факторима спољашње средине. Иако, за сада, није индентификован
ниједан ген који је искључиво одговоран за старење, генетска предиспозиција
највероватније подразумева удружено постојање више генетских варијанти
које, саме по себи, имају ограничен ефекат на старење, али удружено дефинишу биолошке исходе који одређују начин на који функционишемо и осећамо се
током старења. Како се у последњем веку дужина живота значајно продужила,
постоји велика заинтересованост да се продужи и период доброг здравља, уз
одложену појаву хроничних болести и/или ублажавања компликација и максимално могући квалитет живота. Бројна истраживања претходних деценија
разматрају утицај фактора спољашње средине на здраво старење, а мађу њима
исхрана, уз дозирану физичку активност и социјалну прихваћеност, има значајну улогу. За функционалну независност која карактерише здраво старење
најважнија је очуваност мускулоскелетног и кардиоваскуларног система, уз
прихватљиве когнитивне способности, што подразумева одсуство хроничних болести и/или њихових озбиљних симптома. Хроничне болести повезане са старењем, мускулоскелетне, кардиоваскуларне и неуродегенеративне, не
почињу појавом симптома, него много раније, некада чак и у најранијем животном добу, и карактерише их постепено нагомилавање оштећења органа и
органских система, а на микронивоу инфламација и оксидативни стрес. Иако
су мултифакорске етиологије, исхрана као континуирани фактор спољашње
средине, има значајну улогу на свим нивоима превенције настанка болести и
ублажавања тегоба (1).
Идеално, превенција болести и брига о здрављу треба да почну преконцептуално. Периконцептуална примена фолне киселине је одличан пример повољног ефекта исхране и пре зачећа јер смањује ризик за настанак дефекта неуралне
тубе. Исхрана, од феталног периода па даље, има важну улогу у настанку адултних болести. Теорија феталног порекла адултних болести базира се на премиси
развојне пластичности која наглашава постојање посебно сензитивних периода
утицаја фактора спољашње средине који са феталним геномом комуницирају
епигенетским механизмима, што резултира различитим фенотипом. Мајчина
106

6. Исхрана

исхрана, како пре, тако и током трудноће и дојења, утиче на појаву и развој
хроничних болести (2). Добро је позната хипотеза „штедљивог фенотипа“чија
је суштина да се у условима нутритивне депривације фетус метаболички и ендокрино адаптира и фокусира на преживљавање што, у основи, резултира инсулинском резистенцом и липонеогенезом. Осим тога, последњих деценија региструје се и пораст гојазних трудница, уз појаву гестацијског дијабетеса мелитуса
са компликацијама код мајке и детета. Фетална хиперинсулинемија непосредно
доводи до гојазности, смањене толеранције глукозе и метаболичког синдрома.
Како су гојазност и хипергликемијске компликације које прате нерегулисани
дијабетес познати фактори ризика за настанак кардиоваскуларних болести, оне
су за децу дијабетичних мајки практично неизбежне. Истраживања су такође
показала да су излаженост дијабетичним условима током трудноће повезана са
порастом дислипидемије, субклиничке васкуларне инфламације и ендотелне
дисфункције код деце што је, осим са кардиоваскуларним, повезано и са ризицима за настанак других хроничних болести повезаних са старењем (3). Састав
масти у исхрани трудница је важна детерминанта квалитета масних киселина
које се преносе кроз плаценту. Есенцијалне масне киселине, као и њихови вишеструко незасићени дуголанчани деривати, имају централну улогу у развоју
нервног система. Не само да су градивни блокови неуронских мембрана, већ
утичу на флуидност и волумен, а посредно на рецепторску и ензимску активност, као и функционисање јонских канала. Утицајем на раст нервних ћелија и
успостављање синапси имају сигналну, као и улогу у процесу неуронске трансмисије. Додатно, есенцијалне масне киселине регулишу и генску експресију у
мозгу, и критичне су за његов развој и функционисање (4). Иако истраживања
све чешће повезују генску мутацију за десатуразе и метаболизам вишеструко
незасићених масних киселина, још увек не постоје индивидуалне препоруке
за унос есенцијалних масних киселина које би ову чињеницу узеле у обзир. У
исхрани генерално, па и у исхрани трудница, постоји несразмера између n-6
и n-3 серија масних киселина, што је последица вишедеценијских препорука
да се засићене масти замене биљним уљима. Такође, познато је да транс масне
киселине у мајчиној исхрани имају негативан утицај на појаву хиперфагије,
обезитета, инсулинске резистенције и дијабетеса код деце. Осим масти, оптималан унос витамина и минерала (гвожђе, јод, витамини B комплкеса, фолна
киселина, цинк, селен и др.) имају значајан утицај на развој мозга. Много се
зна о повољном утицају мајчиног млека на различите аспекте здравља детета, а
садржај соли, протеина и вишеструко незасићених дуголанчаних масних киселина у мајчином млеку се повезује са нижим крвним притиском и повољнијим
метаболизмом холестерола касније у животу. Адипонектин и лептин из мајчиног млека утичу на метаболизам глукозе што природну исхрану чини протективном у смислу превенције гојазности. Увођење немлечне хране у исхрану
одојчета треба да буде између 17-26 недеље, јер је то посебно сензитиван период
у нутритивном, али и имунском смислу. Имајући у виду да је одојче посебно
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осетљиво на унос соли и протеина, треба поштовати препоруке за њихов унос.
Удео протеина у укупном енергетском уносу не треба да прелази 15%. Такође,
референтне институције (European Food Safety Authority, EFSA panel) препоручују да маст треба да чини 40% енергетског узраста у другом полугодишту живота, уз 4% линолне, 0.5% алфалиноленске и 100 mg/дан докосахексаенске киселине. Сигнификантна асоцијација између уноса масти и повећања телесне масе
најизраженија је након друге године живота, те се до тада не препоручује никаква рестрикција масти, осим у случају ретких поремећаја метаболизма (5). У детињству унос масти треба да буде у складу са препорукама, како би се обезбедио
оптимална раст и неурокогнитивни развој. С друге стране, неопходно је знати
да се обезитет, дијабетес, хипертензија и хиперлипидемија, ризични фактори за
настанак хроничних болести, данас све раније јављају због повећаног енергетског уноса, посебно уноса засићених масти и холестерола, уз седентарни начин
живота. Уколико се прекомерна телесна маса јави у детињству, то собом носи
велики ризик за настајање гојазности у адултном животном добу, што уз остале
факторе, повећава ризик за настанак хроничних кардиоваскуларних и когнитивних болести (4-6). Исхрана адолесцената је специфична због наглог раста и
хормонских промена које обележавају овај период, и највеће реперкусије има на
коштано зглобни систем, појаву гојазности и кардиоваскуларно здравље касније
у животу. Имајући у виду да је највећа ретенција калцијума у раном пубертету и
да се до 40% коштане масе код девојчица формира током адолесценције, јасан је
значај обезбеђивања довољно калцијума, пре свега исхраном. Уколико се у овом
периоду не постигне оптимална коштана маса, смањују се резерве које треба да
компензују губитак кости касније у животу што, уз друге факторе(низак индекс телесне масе, генетски фактори, пушење цигарета и одсуство физичке активности), утиче на појаву остеопорозе у адултној доби и стрости. Данас је све
присутнији нагли развој гојазности код адолесцената. Повећана телесна маса,
нарочито уколико је праћена повећаним обимом струка код оба пола, повезана
је са већим ризиком за настајање кардиоваскуларних болести и можданог удара,
чак и у одсуству других фактора ризика. Обезитет сам по себи повећава срчани рад, утиче на повећање артеријског притиска, холестерола, триглицерида,
уз опадање протективне фракције холестерола и ризик за настајање дијабетеса
мелитуса. Хипергликемија, уз друге метаболичке ефекте осим на кардиоваскуларни показује негативан ефекат не само на адултни, већ и на мозак у развоју, о
чему треба водити рачуна код саветовања адолесцената о правилној исхрани. С
друге стране, исхрана која коригује инсулинску резистенцу, нискокалорична, уз
антиоксидативне/антиинфламаторне особине, доводи до смањења телесне масе,
ишчезавања маркера системске и адипозне инфламације и поправљања когнитивних способности. Такође, распоред оброка, у складу са новим сазнањима из
хронобиологије, има важну улогу у превенцији гојазности, те се од раног детињства саветује да оброци буду редовни, уз обавезан доручак и без обилне,
касне вечере, уз довољно сна у мирној, тамној просторији (7).
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Смањење когнитивних способности повезано са старењем, као и њихова
екстремна манифестација, деменција, су комплексна стања са још увек недовољно расветљеном етиологијом. Иако су истраживања на пољу неуродегенеративних болести последњих деценија бројна, фармаколошка терапија још увек
није успешна, тако да су у фокусу исхрана и начин живота као кључни фактори
у превенцији и клиничком третману ових болесника. Имајући у виду да су неуроинфламација и оксидативно оштећење у патофизиолошкој основи когнитивног пропадања, витамини, минерали и други микронутријенти са израженим
антиоксидативним и антиинфламаторним својствима се често испитују као
фактори модулације болести. Такође, бројне студије указују на значај н-3 серије
масних киселина, а нарочито докосахексаенске и еикосапентаенске, у клиничком третману и превенцији болести. Иако сви аргументи из студија о појединачним нутријентима потврђују њихов биолошки значај, то не подразумева
нужно и повољан ефекат на когнитивне функције, нарочито код старих особа.
Ово је посебно тачно уколико се микронутријенти узимају у облику суплемената, нарочито појединачних. Испитиван је такође и утицај посебних образаца исхране на здравље генерално, превенцију хроничних болести и квалитет
живота старих особа. Неколико образаца исхране, међу којима Медитеранска
дијета богата воћем, поврћем, рибом и маслиновим уљем показало је повољан
утицај на здравље а посебно на когнитивне функције, што се објашњава синергистичким ефектом различитих нутритивних компоненти у храни.
Бројне епидемиолошке студије повезују исхрану и Алцхајмерову болест и
указују да ризик за њен настанак може бити модификован нутритивним интервенцијама. Добро контролисане рандомизоване студије, међутим, не истичу ниједан појединачни образац исхране, већ препоручују усвајање здравих
стилова живота и исхране, уз одговарајућу физичку и социјалну ангажованост
који смањују кардиоваскуларни ризик и повољно доприносе васкуларним компликацијама и деменцији (8, 9). Начин припремања хране се данас све чешће
налази у фокусу превенције и ублажавања симптома болести повезаних са
старењем. Процедура термичке обраде хране не само да може да модификује
оригиналне нутријенте и да доведе до њиховог губљења, већ и до стварања токсичних супстанци као што су крајњи продукти гликације, који се апсорбују у
цревима и доприносе процесу старења али и егзацербацији неуродегенеративних и других болести повезаних са старењем (9, 10).
Ако за неколико деценија очекујемо да једну четвртину човечанства назовемо старом, у индивидуалном, али и општем интересу је да тај део популације
стари здраво, да дуго буде функционално независтан и да свој живот, колико
год буде трајао, проведе квалитетно. Иако хроничне болести које карактеришу
патолошко старење не можемо потпуно искоренити, важно је знати да правилна исхрана и здрави стилови живота од најранијег животног доба па до
дубоке старости, могу да утичу на њихов ток и компликације. За разлику од
ранијих приступа, када се саветовање о здравој исхрани углавном састојало
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од забрана, данашње виђење превентивне и терапијске улоге исхране треба да
је проактивно, и да у фокус превенције на сваком нивоу и током целог живота
постави нутријенте са повољним утицајем на здравље. Здраве намирнице, пре
него суплементи, уз адекватно физичко и социјално ангажовање, допринеће
бољем здрављу и квалитетнијем животу у старости.
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6.3. ИСХРАНА ДЕЦЕ СА ДИЈАБЕТЕСОМ
МЕЛИТУСОМ
Силвија Сајић, Вера Здравковић, Маја Јешић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Дијабетес мелитус (ДМ) је најчешће ендокринометаболичко обољење у
деце. У преко 90% случајева се ради о дијабетес мелитусу типа 1 (ДМТ1), али са
порастом гојазности, посебно у неким расама у Америци (афро, хиспанопорекла), расте и учесталост дијабетес мелитуса типа 2 (ДМТ2). У основи настанка
ДМТ1 је недостатак инсулина, док је за настанак ДМТ2 пресудна гојазност уз
инсулинску резистенцију. За појаву готово комплетног уништења бета ћелија
панкреаса у ДМТ1 се окрвљују многи спољни фактори, као што је одсуство
дојења у 1. години, рано увођење крављег млека, нитрати у храни и води, као и
недостатак витамина D у исхрани. И поред многих епидемиолошких студија,
једино је дојење у 1. години и избегавање крављег млека у том узрасту, признато као могући фактор у превенцији DМТ1. Тако се чиниоци правилне исхране намећу као веома важни од најранијег периода. Различите земље и региони
имају различите навике у исхрани, сходно њиховом социоекономском и културолошком саставу, као и географском положају.

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ ТЕРАПИЈЕ
Основни циљ током лечења деце са DМ је да се постигне добра гликемијска
контрола, гликозилирани хемоголбин (ХбА1c) ≤ 7,5%, нормалан липидни статус, добар раст и развој, уз одржавање идеалне телесне масе (ТМ). Такође је
важно постићи одсуство акутних компликација, хипогликмије и дијабетске кетоацидозе (DКА), као и хроничних микро и макроваскуларних компликација.
Ове циљеве није могуће постићи без сталне едукације породице и детета ако
је старије од 10 година. Едукација садржи основе не само давања инсу-лина и
одређивања гликемије, већ и правилне исхране, као и пружање сталне психолошке подршке породици и детету. Исхрана деце са DМ је здрава и за њихове
вршњаке и целу породицу, а чине је три главна оброка и 2-3 ужине по потреби
(зависно од инсулинског режима), треба да буде разноврсна, богата здравим
намирницама, уз избегавање намирница које су штетне и за популацију без
DМ. Такође је од велике важности да дете са DМ, као и сви чланови породице
усвоје здрав животни стил са свакодневном физичком активношћу. Борба против гојазности, променом животног стила и начина исхране, је основ превенције и терапије DМТ2 (1-6).
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ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА ИСХРАНЕ ТОКОМ КОНТРОЛЕ DМ
Ранијих деценија су били примењивани ригиднији инсулински режими са
две дневне дозе, који су захтевали конзистентну количину угљених хидрата у
исхрани, као и узимање оброка у приближно исто доба дана. Данас су у све
широј употреби интензивни инсулински режими (4 дозе инсулина и примена
инсулинске пумпе), који дозвољавају флексибилност у количини и распореду
оброка. Важно је на време уочити појаву гојазности, услед давања великих доза
инсулина, појачаног калоријског уноса, физичке неактивности. Али губитак у
ТМ, који је уобичајен на почетку болести, ако се јави касније, је лош и упозоравјући знак. Настаје или због изостајања давања инсулина, честих DКА, поремећаја у исхрани типа анорексије, булимије или развоја целијачне болести, аутоимуинског тироидитиса, који су веома чести у деце са DМ. Зато је пажљива
процена раста и ТМ, односно идеалног индекса ТМ, уз добре вредности ХбА1c,
нормалан липидограм и артеријску тензију, од великог значаја у праћењу оболеле деце (на 3-6 мес). Важна је и анализа психолошког стања детета и односа у
породици, што захтева велику посвећеност (1-5).

ОПШТИ ПРИНЦИПИ ИСХРАНЕ ДЕЦЕ СА DМ
У почетку болести, услед катаболичког ефекта недостатка инсулина, дете
губи 5-10% од своје идеалне ТМ, а понекад и више, те је исхраном неопходно надокнадити калоријски дефицит током првих недеља. Касније енергетски унос треба бити прилагођен узрасту и полу детета, како би се обезбедио
оптималан раст. Дневни енергетски унос треба да чине угљени хидрати (5055%), масти (30-35%) и протеини (10-15%). Наведени дневни енергетски унос
угљених хидрата се мора испоштовати да би се обезбедило довољно енергије
за правилан раст. Од самог почетка треба охрабрити целу породицу да прихвати правилан избор угљених хидрата: сложени угљени хидтрати (скроб, хлеб
од пуног интегралног зрна, цереалније, кромпир), легуминозе (пасуљ, грашак,
сочиво), свеже воће, поврће. Сахарозу смањити до 10% дневног уноса. Унос
слатких напитака који садрже сахарозу је важан само у превенцији и лечењу
хипогликемије. Међутим, потпуна забрана узимања слаткиша и слатких напитака, може имати негативне психолошке последице за дете. Биљна влакна су од
непроцењивог значаја. Деци старијој од 2 године се препоручује дневни унос
у грамима који узима у обзир узраст у годинама плус 5. Растворљива влакна у
поврћу, легуминозама, воћу, могу бити корисна у смањивању липида у серуму.
Храна богата влакнима успорава апсорпцију гликозе и масноћа, изазива осећај
ситости, те смањује унос хране веће енергетске вредности. Пектини из воћа
су важни у заштити од кардиоваскуларних обољења. Нерастворљива влакна
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у зрневљу, цереалијама обезбеђују нормалну цревну перисталтику. Термички
и технолошки обрађена храна има мању количну влакана од свеже. Масти су
важне у исхрани деце са DМ, само је потребна едукација у вези са квалитетом
и количином појединих састојака. Основно је смањити укупне масноће, посебно засићене и транс масне киселине (<10%). Мононезасићене масне кислине
(МУФА) и полинезасићене масне кислеине (ПУФА) се препорчују до 20% дневног енергетског уноса, да би поправиле липидни профил, што је веома значајно
у превенцији атеросклерозе. Засићене и трансмасне киселине се налазе у пуномасним месима и млечним производима. Посебно је опасно пржење хране на
биљним уљима, која тада садржи пуно транс масних киселина. Однос МУФА/
ПУФА је најбољи у немасним месима, риби, свежим маслинама и маслиновом
уљу, лешницима, кикирики бутеру, сусаму, сунцокрету, соји и њиховим уљима.
Препоручује се риба у исхрани бар 2 пута недељно, у количини од 80-120 g (16). МУФА и ПУФА су важне компоненте липидне мембране ћелије. Протеини
као есенцијални извор азота представљају основне градивне намирнице неопходне за раст и развој деце, али само када је обезбеђен довољан дневни енергетски унос. Потребе у протеинима варирају зависно од узраста. У раном детињству су 2 g/kg ТМ, у школском узрасту 1 g/kg ТМ, а у адолесценцији 0,8-0,9
g/kg ТМ. Треба едуковати породице и само де-те да се користе биљни протеини
из махунарки, а од животињсих извора риба, мање масно месо (пилеће, ћуреће), мање масни млечни производи, јаја. Потреба у витаминима и мине-ралима је иста као и за сву другу децу. Обезбеђена је довољним уносом свежег
воћа и поврћа, које садржи и антиоксидансе. Со се ограничава на мање од 3,8
г дневно. Алкохол се не препоручује. Уколико га адолсеценти понекад уносе,
саветују се пива са мањим процентом алкохола и мање угљених хидрата, уз уз
обавезну ужину, контролу гликемије, најбоље уз оброк. Употреба заслађивача
се не препоручује, а ни специјална храна за дијабетичаре, која садржи доста
масти, без влакана је, има лаксативни ефекат (1-6).

МЕТОДЕ ЕДУКАЦИЈЕ О ЗДРАВОЈ ИСХРАНИ ДЕЦЕ СА DМ
Област истраживања исхране деце са DМ захтева даље студије, али се овом
проблематиком деценијама баве интернационална удружење (2, 4-6). Врши се
едукација о значају пирамиде исхране и модела здравог тањира. Овакви модели визуелизирају храну, њену количину, врсту и квалитет намирница, њихову
текстуру и боју, те је овај метод едукације прихватљив и деци и родтељима.
Доручак, ручак и вечера покривају главни дневни унос са односом 20 : 30 :
20%, док две ужине и оброк пред спавање покривају по 10%. Најврећи број
едукационих модела полази од бројања угљених хидрата у оброку. Али, никако
се не сме заборавити чињеница да количина угљених хидрата у оброку није
једини фактор који утиче на вредност постпрандијалне гликемије, и на каснију
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метаболичку контролу. Обавезно се узимају у обзир и други чиниоци, као
што је ниво ендогеног и егзогеног инсулина, вежбање, састав оброка у погледу
масноћа, протеина, влакана, врста скроба и методе припреме хране. Такође је
важна брзина гастричног пражњена, а све ове чиниоце је тешко мерити. Важно
је знати меру од 15 g угљених хидрата и систем замене. Неке намирнице имају
висок гликемијски индекс (ГИ >70), значи да брже утичу на пораст гликемије. Ту
спадају шећер, бели хлеб, корнфлекс, кувани кромпир. У намернице са ниским
ГИ (<50) спадају житарице и хлеб од пуног зрна, паста, воће и свеже поврће.
Едукација обухвата и израчунавање односа инсулин/количина угљених хидрата у оброку. Међународне студије (DSST, EDIC) доказују да интетзивна инсулинска терапија и едукација воде бољој метаболичкој контроли и прогнози ове
хроничне болести. Препрандијални болус брзоделујућег инсулинског аналога,
израчунава се на основу садржаја угљених хидрата у оброку (2-4.). Позитиван
аспект давања инсулина у више болуса пружа осећај флексибилности, дозвољава слободнији избор намирница, зависно од активности, смањује потребу
за ужинама, ствара осећај контроле над болешћу, што има велики утицај на
побољшање квалитета живота. Неке новије инсулинске пумпе могу испоручивати инсулин у болусу пролонгирано, зависно од састава оброка (печење, пица
итд.). Употреба брзих инсулинских аналога се показала врло добро код мале
деце. Предшколци са DМТ1, су врло нестабилна група оболелих, са непредвидивим апетитом и физичком активношћу. Посебно у фази фебрилности, када
деца одбијају оброк, важно је дати инсулинску дозу после сагледавања оброка
који је дете унело.У ситуацијама акутне болести је важно да дете узима мале,
честе оброке, те је јако важно ускладити, умањену дозу инсулина, дату након
процене оброка (1-4).

ЛЕЧЕЊЕ DМ ТОКОМ АКУТНЕ БОЛЕСТИ
У току акутне болести, која је у добро регулисане деце исте учесталости као
и код вршњака, важно је чешће одређивање гликемије. Уколико је гликемија
нижа од 4 mmol/l, детету треба понудити сладак напитак, кекс, млеко и смањити дозу инсулина за 20%. Посебно мањој деци је важна боја, текстура оброка.
У фази акутне болести, дају се намирнице које дете радије једе. Уколико дете
одбија храну и течност, или повраћа, неопходна је хоспитализација. Уколико
је гликемија виша од 15 mmol/l, дете појити водом, додати мање дозе брзоделујућег инсулина (око10%-15% од укупне дневне дозе) (1, 2, 4). Дете оболело од
DМ које се враћа у стању DКА открива породицу која није складна, где принципи редовног давања инсулина нису поштовани. Најважнији узрок понављане DКА је изостављање инсулинске дозе (код 12-15% адолесцената), али и непромењена инсулинска доза уз нередовну контролу гликемије и сталне грешке
у исхрани.
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ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ХИПОГЛИКЕМИЈЕ
Хипогликемија је неизбежна у DМТ1 и настаје због изостављања редовних
оброка, превелике дозе инсулина, интензивне физичке активности, која није
покривена адекватним ужинама. Симптоми хипогликемије (глад, дрхтање, главобоља, али и озбиљнији – неурогликопенија) настају при вредностима гликемије нижим од 3,5 mmol/l, али зависе од брзине пада гликемије. У условима
хипогликемије 1. степена узети раније оброк или ванредну ужину (шоља млека, кришка хлеба, воће), у случају хипогликемије 2. степена дати детету 5-15 g
шећера, или чашу воћноg сока или слаткоg чаја. У 3. степену је неопходно дати
gлукаgон и.м. и свакако смањити инсулинску дозу за 10-20% (1, 2, 4).

ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И DМ
Физичка активност је од великог значаја за постизање добре метаболичке контроле, и уз инсулинску и терапију исхраном представља основ свакодневног вођења DМ. Важна је за промовисање кардиоваскуларног здравља
и одржавања идеалног индекса ТМ (2, 4-6). Физичка активност се не препоручује када је лоша гликемијска контрола-гликемија изнад 15 mmol/l, посебно у присуству кетонурије. Потребно је постићи бољу гликемију додавањем
инсулина. Увек, сва деца са DМТ1 требају да имају уз себе брзорастворљиве
угљене хидрате (слаткише из којих се глукоза брзо ресорбује). За верме умерене физичке активности, треба узети приближно 30 g угљених хидрата на
сат планиране активности. Уколико је гликемија 5,5 mmol/l или нижа угљене
хидрате узети пре вежбања. Најбоље је узети оброк ниског гликемијског индекса, са ниским садржајем масти 1-3 сата пре спортске активности. Наравно,
смањити дозу брзоделујућег инсулина, а могуће је на терапији пумпом, привремено обуставити болус. После вечерње спортске активности, посебно обратити пажњу на гликемију пре спавања, за коју је најсигурније да буде изнад
5,5 mmol/l. Додати оброк сложеног угљеног хидрата и беланчевина (кришка
интегралног хлеба и млеко или сир) пре спавања, уз смањење базалног исулина за 20% (1, 2, 4).

ПОРЕМЕЋАЈ ИСХРАНЕ И DМ
Открива се лошом метаболичком контролом, понављаним DКА. Често је у
основи дисфункционална породица, скривена анорексија или булимија. Често
адолсеценти који примењују инсулинску пумпу бирају намирнице које имају
веома ниску калоријску вредност. У тежњи за идеалном ТМ, хронично гладују,
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и заправо погоршавају метаболичку контролу. Овакве пормећаје је веома важно открити на време. Депресија је чешћа код особа оболелих од DМ и касније
у животу (2-5).

ЗАКЉУЧАК
Препоруке за здраву исхрану базиране су на исхрани целе породице и најздравијој исхрани за вршњаке без дијабетеса. Правилна исхрана је важна не
само за одржавање нормалног раста и идеалне ТМ, него је, уз физичку активност, неопходна да се, као рано усвајање правилног животног стила, поштује
током живота, да би се одржао нормалан липидни статус, артеријска тензија и
превенција микро и макроваскуларних компликација. Код деце са DМТ2, која
су најчешће гојазна, адекватна исхрана, уз свакодневну физичку активност је
основа терапије. Поремећаје исхране психолошког узрока је тешко открити и
захтревају тимски рад и посвећеност.
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7.1. ГЛУТЕН - СЕНЗИТИВНИ СИНДРОМ
Биљана Вулетић
Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу,
Педијатријска клиника Крагујевац
Глутен представља беланчевине из групе проламина присутне у ендосперму пшенице, ражи и јечма. Глутен у пшеничном брашну чине глијадин (45%)
и глутенин (45%). Поред тога, у пшеничном брашну се налазе и други протеини, као што су албумини, глобулини, бета-амилаза, алфа-амилаза, трипсин
инхибитор, липидни трансфер протеин и пуроиндолини (1, 2). Постоје три
клиничка ентитета узрокована неподношењем брашна пшенице, ражи и јечма
и то целијачна болест, алергија и и тзв. нецелијачнна сензитивност на глутен
(„non-celiac gluten sensitivity“).

ЦЕЛИЈАЧНА БОЛЕСТ
Целијачна болест је аутоимуно обољење узроковано глијадином и сродним
проламинима пшенице, ражи и јечма. Ови протеински фрагменти код генетски предиспонираних особа долазе у контакт са интрацелуларним ензимом
ткивна трансглутаминаза, која их деаминира (деаминиран глијадин) што доводи до промене стања и облика протеина. Овако измењени пептиди су лако
прихватљиви од HLA DQ2 i DQ8 (молекула изложених на површини ламине
проприе познате као антиген презентујуће ћелије) ка CD4 Т ћелијама што има
за резултат каскадну реакцију која укључује урођени и стечени имунитет и
напослетку доводи до оштећења цревних ресица. Описан је широк спектар
клиничких презентација ЦБ као типична, атипична, тиха и потенцијална форма. Типичан облик подразумева присутне гастроинтестиналне симптоме док
атипична превасходно екстраинтестиналне манифестације. Тиха ЦБ описује
асимптоматске пацијенте са позитивним тестом серологије и интестиналном
инфламацијом на биопсији, и на крају потенцијална укључује пацијенте са
позитивним тестом серологије, са или без симптома и без видљиве интестиналне инфламације на биопсији. Иако су типичне презентације биле много
учесталије у раном и средњем 20-ом веку, после 80-их година се бележи заокрет од класичних гастроинтестиналних симптома ка више случајева са атипичном и асимптоматском презентацијом, с тим да су најређе оне са слабијим
напредовањем у телесној маси. Разлог за овај заокрет је нејасан али може бити
појачана позорност на болест и њена рана детекција, посебно висока стопа
скринингом откривених болести у особа са ризиком. И поред сазнања да скоро
30% популације носилац гена неопходног за развој целијакије (хаплотип DQ2 i
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DQ8) само 1% је развило болест и преваленца је у порасту широм света. Разлог
ове појаве је непознат. Хипотезе да је појчан садржај глутена у „ модерним
житима“ и пораст употребе глутена са временом, су бесмислене, будући да је
конзумација жита (свих врста) опала са 99 кг по особи у 1900. години на 60 kg
по особи у 2008 години (3).
Који онда фактори средине доприносе повећаној преваленци ЦБ? У фокусу
данашњих истраживања је начин порођаја (нарочити ризик представља царски рез), ране инфекције, излагање антибиотицима, исхрана у одојачком узрасту, сезона рођења и социо-економски статус. Тренутно је јасно да понављане
инфекције у раном детињству, у зависности од узрочника, могу повећати ризик за развој ЦБ али се не налази сигнификантна корелација са употребом
антибиотика. Недавне студије показују да време и количина глутена уведеног
у исхрану одојчета и релација са природном исхраном немају значајног удела
у испољавању целијакије. У овом тренутку, најважнији фактор који има важну улогу у настанку ЦБ је генотип високог ризика HLA DQ2 и DQ8 а доста се
фаворизује и хипотеза усмерена на улогу микробиота. Чињеница је да микробиом утиче на развој имунског система и аутоимуних болести; измењена композиција цревне микробиоте описана у пацијената са ЦБ се нормализује после
третмана са ГФД. У дијагностици ЦБ актуелно се користе tTG IgA и тотални IgA
као прва линија скрининга због велике сензитивности. Укупни IgA мора бити
узоркован у циљу провере могућности пацијента да продукује tTG IgA. Пре 6
година, ESPGHAN је публиковао ревидиране критеријуме са , на доказима заснованом алгоритму, који допушта дијагностику без биопсије у ситуацијама са
јасном анамнезом, историјом болести и генетиком компатибилном са ЦБ, ако
је пораст титра tTG IgA 10 пута већи од референтног и ако је позитиван титар
ендомизијалних антитела ( ЕМА). Једини користан третман за пацијенте са ЦБ
је стриктна и доживотна дијете без глутена која резултира комплетним опоравком у већини случајева, нарочито деце (2,3).
Алтернативна фармаколошка терапија целијакије се односи на: ензиме
који ианктивирају имуногени глутен пептид у хуманом гастроинтестиналном тракту, агенсе који сквестрирају глутен у лумену, модулирају интестиналну пермабилност, презентацију Ag и имуни одговор, укључујући онај који
блокира tTG и HLA, IL 15 инхибиторе и вакцине способне да индукују оралну толеранцију на глутен. Од свих ових модалитета, глутен специфични ензими спремни да цепају високо резистентне пролинске и глутаминске везе из
глијадинских молекула, дерградирају имуногне епитопе у склопу глутен протеина у желуцу, су мећу најпотентнијим. Нема скоријих података који подржавају
могућност редукције интестиналне инфламације. Десензибилишућа вакцина
(NEXVAX2—ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00879749) користи три доминантна
глутен пептида примењена субкутано да индукују толерантни имуни одговор
пацијената са ЦБ али још увек није на нивоу препоруке. На крају, финално
поље потенцијалног интереса је терапија хелминтима. Necator Аmerikanus,
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рударска глиста, показује користан ефекат у ЦБ водећи ка толеранцији глутена
са редукцијом клиничких симптома и стабилизацијом промена по Мarshu и
интестиналном лимфоцитном инфилтрацијом у биоптираном матерјалу ; она
редукује интестинални INF γ T ћелије и подстиче T reg ћелије.
Оно што већина пацијената на ГФД очекује од алтернативног тремана је
заштита против ненамерне контаминације глутеном током ГФД (3).

АЛЕРГИЈА НА ПШЕНИЦУ
Друга веома честа болест деце везана са ингестијом глутена је алергија на
пшеницу (АП). Супротно од ЦБ ово је IgE посредована реакција нерастворног
глијадина, посебно омега 5 глијадина, највећег алергена који учествује у настанку пшеницом узроковане тешке анафилаксе и астме пекара. Уобичајено је да
пацијенти са АП нису алергични на друге проламине које садрже жита као што
су раж, јечам и овас и њихова дијета је мање рестриктивна у односу на ЦБ (1).
Симтоми ове алергијске реакције се развијају за неколико минута или сати посе
ингестије глутена и типично за IgE посредовану реакцију подразумевају оток и
свраб усана, носа, очију и грла, осип на кожи, визинг а понекад и животно угрожавајућу анафилаксу. Гастроинтстиналне манифестација АП могу бити сличне
са ЦБ али АП не изазива перманентно интестинално оштећење. Скорија мета
анализа са циљем утврђивања преваленце АП у Европи показује да је за све
узрасте АП 3,6% (3-4,2) (4). АП се развија обично током раног одојачког периода, врло ретко у старије деце и адолесцената. Већина деце при томе уз АП
има и друге облике алергије на храну (5). Сензибилизација на протеин жита се
може мерити IgE специфичним антителима и кожним пробама. У кожном тесту
СПТ (skin prick test), алерген се пласира на кожу. Реакција околног црвенила је
мерило осетљивости. Варијабилност у резултатима теста настаје због недостатка стандардизације теста. Главни проблем СПТ је неспецифичност необрађеног
екстракта пшенице који се користи као алерген тако да многа деца са екцемом
имају позитиван тест али нису никада показала реакцију после конзумирања
пшенице (2). Употреба много специфичнијих компоненти жита као што су алфа
амилаза инхибитор или високомолекуларни глутеини се испитују до коначне
препоруке у клиничкој пракси. Зато што и СПТ и тест IgE специфичних антитела имају малу специфичност и сензитивност потврда дијагнозе захтева оралну провокацију. Дупло слепа плацебом контролисана проба је најмеродавнија
за потврду потенцијалне алергијске реакције на храну. У клиничкој пракси ,
повлачење симптома као одговор на дијету без пшенице обично води ка потврди суспектне дијагнозе АП. Одлуку о провокацији треба донети у складу са
озбиљношћу испољавања и урадити под надзором у здравственој установи. У
третману АП комплетна елиминација продукта са пшеницом је неопходна. У
оних који су испољили анафилаксу на жито, дијета треба да буде стална мада се
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код неких бележи губитак осетљивости. У деце са предоминантно гастроинтестиналним манифестацијама толеранција на жито се развије 75% у адолесценцији. Напредак у толеранцији АП у деце је сигнификантно бољи у односу на кикирики и коштуњичаво воће (око 10%)(2). Нема доказа о потреби елиминација
других извора глутена, (раж, јечам) код ових пацијената.

НЕЦЕЛИЈАЧНА ГЛУТЕН-СЕНЗИТИВНОСТ
До сада познат као нецелијачна глутен-сензитивност (НЦГС), овај синдром описује особе са симптомима који пролазе са искључивањем пшенице
из исхране, враћају се са њеним поновним конзумирањем, а без мукозних
оштећења на дуоденалној биопсији код којих је дијагноза целијакије или алергије на брашно негативна. Иако се овај назив још увек користи, он је неприкладан, узет због релације са ингестијом глутена, али термин „сензитивност„
је произвољан и неоснован. Најчешћи симптоми НЦГС су абдоминална непријатност, надимање, метеоризам, дијареја, замор, магловит ум, главобоља, и
бол у зглобовима. Упркос популарном убеђењу, ово није нова болест, описана
је пре 40 година као приказ пацијента од стране Ellis и Linaker жене од 43 године. са симптомима који пролазе после дијете без глутена и поново јављају са
његовим увођењем у исхрану у одсуству целијакије, са нормалном дуоденалном биопсијом на дијети и пре ње. Патофизиологија овог стања остаје нејасна,
али постоји неколико хипотеза које подразумеају повећану цревну пермабилност узроковану глијадином, стечени имуни одговор са порастом антиглијадинских антитела у поједних пацијената. или активност урођеног имунитета
са налазом појачане интестиналне експресије TLR посебно TLR1 и TLR4 (6,7).
Још увек је нејасно који је екстракт пшенице одговоран за клиничке симптоме.
Иако је глутен проглашен за главног кривца и друге протеинске компоненте
зрна жита (алфа амилаза трипсин инхибитор) могу бити одговорне (8). Зато
што није доказана улога имуног одговора у овом синдрому много је прикладији назив синдром интолеранције пшенице (СИП). У неколио последњих
година, ферментабилни олигосахариди, дисахариди моносахариди и полиоли
(ФООДМАП) су скренули пажњу на могуће учешће у изазивању симптома код
пацијената самопроглашених као НЦГС. Истраживања су показала да дијета
сиромашна у ФООДМАП води ка значајној редукцији симптома чак и тамо
где глутен није елиминисан из исхране. Како су многе дијете без глутена истовремено сиромашне у ФООДМАП и обрнуто, храна са глутеном богата је
у ФООДМАП, ово сазнање може значити да пацијенти који се препознају као
НЦГС, су заправо експресија Синдрома иритабилног црева са симптомима
насталим као последица конзумирања ФООДМАП а не глутена (9). Нажалост,
због недостатка обкјективних дијагностичких параметара тешко је дефинисати преваленцу (Енглеска 13%, Аустралија 7,3%, САД0,6%) (3).
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Дијагностички критеријуми за НЦГС, су отежани због непостојања било
којих биомаркера иако је познато да су At на глијадин мало чешћа у ових пацијената. Оно што се може и мора учинити јесте искључивање ЦБ и АП. У
клиничкој пракси многи самопроглашени пацијенти глутен нетолеренатни су
на ГФД и не желе да је напусте. У том случају се саветује обавезан алгоритам
испитивања (3). Велики напредак у препознавању НЦГС у будућности представља конфокална ласер ендомикроскопија. Овом методом се директно сагледавају промене на цревном епителу после узимања одеређене хране (млеко,
пшеница, соја, гљиве) (Fritshera Ravens,2015) али за сада се још увек дијагноза
базира једино на искључујућим критеријумима, елиминацији ЦБ и АП, поред
дупло спепе радномизоване плацебо-контролисане пробе, идеалне, али тешко
доступне у клиничкој пракси (10).

ЗАКЉУЧАК
Шта подразумева нецелијачна глутен-сензитивност је предмет расправе, а
преваленца ових стања још увек није позната. Симптоми се повлале на ГФД у
неких пацијената зато што су елиминисали глутен, док код других опоравку
доприноси избегавање непротеинских компоненти жита, као што су шећери
који припадају категорији FOODMAP. Створена конфузија о добробити ГФД
је за последицу имала њено масовно усвајање као најпопуларнијег режима
исхране у САД данас, коју прати мултимилионска индустија безглутенске хране. Иако је искључивање глутена из исхране од есенцијалне важноси за доказану ЦБ и АП, чињеница је да сви они заједно предстаљају само мали проценат оних који су тртенутно на ГФД, а да већина то чини из персоналних, а не
медицинских разлога. Одржавање стриктне ГФД је напорно и скупо са ризиком за нутритиним дефицитом и порастом телесне масе (81%) због хиперкалоријског садржаја комерцијалне хране без глутена. Ови производи нису рутински обогаћени и могу бити дефицитарни у влакнима, тиамину, фолатима,
витамину А, магнезијуму, калцијуму и гвожђу. При томе, не постоје докази о
потреби елиминација других извора глутена (раж, јечам) у случају нецелијачне
глутен-сензитивности.
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7.2. ГАСТРОЕЗОФАГУСНИ РЕФЛУКС И
ГАСТРОЕЗОФАГУСНА РЕФЛУКСНА БОЛЕСТ
Зоран Лековић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Гастроезофагусни рефлукс (ГЕР) је један од најчешћих проблема, посебно у
доби одојчета, због којег се родитељи јављају педијатру у примарној здравственој заштити.
Под ГЕР-ом подразумевамо враћање желудачног садржаја у једњак праћено регургитацијом и/или повраћањем. Реч је о физиолошком процесу који се
јавља у здравих особа, неколико пута дневно, постпрандијално, траје мање од
три минута, а понекад је праћен и симптомима. Физиолошка регургитација је
присутна скоро код све деце на рођењу и временом се губи, тако да је присутна
код 70% одојчади до четвртог месеца живота, а са навршених годину дана само
у око 5% (1-4).
О гастроезофагусној рефлуксној болести (ГЕРБ) говоримо када рефлуксни
гастрични садржај узрокује проблеме и/или компликације. Праву инциденцу
није могуће утврдити, али последње епидемиолошке студије бележе пораст
учесталости овог поремећаја. Тако се у Америци констатује пораст ГЕРБ-а
код одојчади са 3,4-12,3%, а код старије деце од 0,9-1,3%. Већи ризик да развију
озбиљнију ГЕРБ имају деца са неуролошким оштећењима, посебно церебралном парализом, потом са конгениталним и анатомским поремећајима једњака (езофагусна атрезија, ахалазија), хроничним респираторним поремећајима
(цистична фиброза), као и са хијатусном хернијом, гојазношћу и јаким породичним оптерећењем (1-4).

ФИЗИОЛОГИЈА ЕЗОФАГУСА И ЕЗОФАГО-ГАСТРИЧНОГ СПОЈА
Једњак је шупљи цевасти орган који повезује усну дупљу и желудац и омогућава пролазак хране. Ову улогу му обезбеђују два мишића: горњи и доњи
езофагусни сфинктер (ГЕС и ДЕС), који имају и заштитну улогу, посебно
ДЕС, чија тоничка контракција спречава враћање хране из желуца. Враћање
хране у желудац, својим спољшњим притиском, остварују и мишићно-тетивни краци дијафрагме, који са ДЕС-ом граде езофаго-гастрични спој (ЕГС).
ЕГС регулише размену садржаја између једњака и желуца, олакшавајући пролазак хране и испуштање гаса, а истовремено смањује рефлукс течности у
једњак (2-4).
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МЕХАНИЗАМ ГЕР-А И ФАКТОРИ КОЈИ
УТИЧУ НА ЊЕГОВ НАСТАНАК
Отврање ДЕС-а је условљено гутањем, убрзавајући пролазак хране. Некада
се ДЕС спонтано отвори без претходног акта гутања услед релаксације ДЕС-а
и дијафрагме, што се описује као транзиторна релаксација ДЕС-а (ТРДЕС).
Реч је о физиолошком механизму којим се желудац осолбађа ваздуха, а уједно је и главни механизам настанака ГЕР-а. Сматра се да је ТРДЕС посредован ваго-вагалним рефлексом, тј. да импулси аферентних влакна вагуса која
долазе из фаринкса, тела једњака и кардије у мождано стабло (nucleus tractus
solitarius) активирају еферентне моторне неуроне у дорзалном једру вагусног
нерва који супресијом ексцитаторног вагалног еферентног влакна инхибирају
перисталтику у телу једњака и дијафрагмалним мишићно-тетивним крацима.
Неколико фактора подстиче ТРДЕС-а, а то су: активација тензионих рецептора у проксималном делу желуца , његовом дистензијом и адаптацијом након
оброка, присуство назогастричне сонде, холецистокинин, положај пацијента.
Интересантно да се ТРДЕС не јавља током сна, нити током анестезије (2, 4).
Поред ТРДЕС-а, као главног механизма одговорног за настанак ГЕР-а, окривљују се и неки други механизми. Пре свега, то су: хипотонични ДЕС, одложено гастрично пражњење и хијатусна хернија. Фактори који провоцирају
настанак хипотоничног ДЕС-а су дисање, активност желуца, хормони, храна
и лекови. Улога пражњења желуца у ГЕРБ-у је и даље контраверзна, а базира
на чињеници да брзо пражњење смањује ГЕР јер се мање гастричног садржаја
враћа у езофагус. Хијатус хернија омогућава проксималном делу желуца кретање у грудној шупљини спречавајући дијафрагмалним мишићно-тетивним
крацима да делује на ДЕС (2-6).
Езофагагус је активно укључен у одбрану против ГЕР-а кроз брзу елиминацију, тј. клиренс садржаја из езофагусног лумена. Међутим, не зна се да ли
је поремећај мотилитета узрок или последице изложености киселини. Важну
улогу, посебно у пацијената са ГЕРБ-ом без езофагитиса има езофагусна хиперсензитивност. Узрок хиперсензитивности је нејасан, али се сматра да је последица смањене мукозне одбране, дисфункције висцералних нервних путева и
константне контракције једњака. Такође, значајну улoгу у настанку ГЕРБ-а има
и неадекватна продукција пљувачке (2-6).

КЛИНИЧКА СЛИКА ГЕРБ-А
Симптоми у деце са ГЕРБ-ом могу имати широки спектар. Раликују се у
зависности од узраста детета и обично се разматрају посебно, у одојчади и старије деце. У одојчади са класичним клиничким обликом ГЕРБ-а најзначајнији
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симптоми су регургитација, повраћање, раздражљивост после храњења, израженији грчеви, губитак у тежини, док код старије деце најспецифичнији симптоми су епигастрични бол праћен горушицом, отежаним и болним гутањем
или подригивањем (2, 5, 6).
У пацијената са екстраезофагусним манифестацијама у клиничкој презентацији: плућних (апнеа, хронични кашаљ, хронични бронхитис, аспирационе
пнеумоније, астма), ОРЛ (промуклост, дисфонија, ларингитис, фарингитис) и
других (руминација, бол у грудима, Сандиферов синдром) говоримо о атипичном облику ГЕРБ-а (2-6).
Компликације код пацијената са ГЕРБ-ом се могу јавити од стране гастроинтестиналног (езофагитис, стеноза једњака, улкус једњака, Баретов једњак, аденокарцином), респираторног тракта (рецидивантне аспирационе пнеумоније,
апнее) или других система (каријес, анемије) (2-6).
У случају појаве тзв. алармних симптома од стране гастроинтестиналног
тракта (повраћање жучи, хематемеза, самоиницијативно повраћање, присуство
тегоба после шестог месеца, губитак у тежини, дијареја/затвор, абдоминална
дистензија, хепатоспленомегалија), ЦНС-а (испупчена фонтанела, макро/микро цефалија, епилептички напади) и других (грозница, летаргија, сумња на генетски/метаболички синдром) неопходно је одмах спровести додатна испитивања, а посебно код одојчади (искључити анатомско/опструктивне, инфективне, имунолошке, неуролошке, метаболичке и фармаколошке узроке) (2-8). Код
старије деце треба испитати и стил живота (горушица повезана са употребом
цигарета) (2).

ДИЈАГНОСТИКА ГЕРБ-А
Један од великих недостатака у дијагностици ГЕРБ-а је чињеница да не
постоји идеалан дијагностички поступак који би послужио као златни стандард. Свакако да је основ постављања дијагнозе детаљно узета анамнеза уз
комплетан физикални преглед детета (2, 6, 8).

ДИЈАГНОСТИЧКИ ТЕСТОВИ
pH- мониторинг
Најкоришћенији дијагностички тест је pH мониторинг дисталног једњака
током 24 часа, јер је лако изводљив, анализа је аутоматизована, релативно јефтина, а резултати могу бити упоређени са доступним нормативима. Показало
се да је однос са симптомима најважнији у процени постојања или озбиљности
ГЕРБ-а. Стога су развијени индекси асоцијације симптома. Ипак, недостатак
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ове методе се огледа у чињеници да не може открити не-кисели ГЕР, посебно
значајан код одојчади, као и разлику између прогутаног и регургитованог болуса (2, 4, 6, 8).
Мониторинг pH- импеданце
Комбинована pH вишеканална интралуминална импеданца (pH импеданца)
је метода за мерење проласка болуса кроз лумен једњака, уз снимање pH дисталног дела једњака. Код деце је први пут употребљена 1996. године, а због резултата
добијених овом методом од стране NASPGHAN-а и ESPGHAN-а је препоручена за детекцију ГЕРБ-а. Она омогућава процену езофагусног клиренса и у изузетно малих болуса, као и одређивање проксималног нивоа. У комбинацији са
pH сензором, може открити различите типове ГЕР-а; киселе или слабо киселе,
течне, гасне или мешане. Уједно, с њом је могуће утврдити и асоцијацију симптома и процену временског односа између симптома (кашаљ, регургитација, раздражљивост) и ГЕР-а. Али асоцијација симптома је веома зависна од марљивости деце и њихових родитеља да их тачно снимају, потом, метода има недостатак
нормативних података, захтева и релативно веће трошкове потрошног материјала и више утрошеног времена за анализу у односу на pH –метрију (2, 4, 6, 8).
Манометрија
Езофагусна манометрија мери притисак горњег и доњег езофагусног сфинктера и перисталтику једњака чиме се могу детектовати поремећаји мотилитета.
Помоћу ње се не може пратити кретање болуса и клиренс једњака, нити идентификовати манометријскa абнормалност којa указују на пацијенте са езофагитисом или повећаном изложености киселини и зато ГЕРБ не може бити дијагностикован само манометријом. Ипак, манометријом се могу потврдити поремећаји мотилитета који могу бити присутни с ГЕРБ сличним симптомима као
што су ахалазија, хипотензивна перисталтика и дифузни езофагусни спазам.
Ово је веома значајно у процени перисталтике у циљу избора антирефлуксне
хирургије (2 ,4, 6, 8).
Ендоскопија
Ендоскопија омогућава макроскопску евалуацију слузнице једњака, као
и њену биопсију у циљу детекције езофагусних промена и компликација.
Одсуство патолошког налаза не искључује постојање ГЕРБ-а тако да ендоскопија није ни специфична нити довољно осетљива да буде дијагностички тест
избора за детекцију ГЕРБ-а код деце. Она има важнију улогу код пацијената са
неуролошким оштећењима у којима су ГЕРБ, езофагитис и Баретов езофагус
чешће заступљени (2, 4, 6, 8)
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Контрастна снимања (баријум)
Радиографска пасажа баријума за дијагностику и процену ГЕРБ-а код деце
није ни специфична нити осетљива, али је идеална за искњучење анатомског
узрока и верификацију компликација ГЕРБ-а (2, 4, 6, 8).
Нуклеарна сцинтиграфија (НС)
Код гастроезофагусне сцинтиграфије, пацијент конзумира храну обележену радиактивним технецијумом након чега се означена храна визуелизује
на скену, пружајући информације о њеном положају (гастрично пражњење,
регургитирана и евентуално аспирирана). У односу на pH – мониторинг, осетљивост ове методе код дијагностике ГЕРБ-а је од 15-59%, а специфичност 83100%,. НС се може користити за процењивање пражњења желудца, али њен
недостатак је непостојање стандарда. Не препоручује се за дијагнстику ГЕРБ-а
код деце (2, 4, 6, 8).

ТЕРАПИЈА
Циљ лечења ГЕРБ-а је постизање смањење експозиције езофагусне мукозе
киселини, обезбеђењем нормалног клиренса једњака или смањењем ГЕР-а. Ово
се постиже применом како не-фармаколошких интервенција (едукација родитеља, различити режими храњења и позиционирање), тако и фармаколошки,
применом супресора лучења киселине или инхибитора ТРДЕС. У ситуацијама
када ни поред примењених мера не долази до престанка тегоба и симптома
изазваних ГЕР-ом разматра се хируршко лечење. Примарни циљ антирефлуксне хирургије је да смањи ГЕР и обезбеди нормалан пролаз хране кроз једњак
у желудац (1, 2, 4, 6, 8).
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7.3. ХИРШПУНГОВА БОЛЕСТ ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕЧЕЊЕ
Марија Лукач
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Конгенитални мегаколон (Hirschsprung-ова болест) је развојни поремећај
ентеричног нервног система (ЕНС) и карактерише се одсуством ганглијских
ћелија у мијентеричном и субмукозном плексусу дисталног црева. Последица
је одсуство перисталтике у захваћеном цреву и развој функционалне интестиналне опструкције.
Први пацијент са овим поремећајем описан је 1691. од стране Frederick
Ruysch-a (1), a 1800. је објављен чланак о детету са конгениталним мегаколон
аутора Domenico Battini-ја. Дански патолог Harald Hirschsprung је 1887. описао
2 случаја конгениталног мегаколона и од тада oвај развојни поремећај носи
његово име (3). Одсуство ганглијских ћелија у дисталном колону као главни
патолошки супстрат први је приметио Tittel 1901 (4).
Hirschsprung-ова болест (XБ) se jaвља у 1:5000 живорођене деце и представља релативно чест узрок интестиналне опструкције код новорођенчета.
Аганглионарни сегмент је најчешће локализован у ректосигмоидном пределу у 75% пацијената, у пределу сигмоидног колона, спленичне флексуре или
трансверзалног колона у 17%, док је веома ретко захваћен цео колон са кратким сегментом терминалног илеума у 8% случајева. Најређе је заступљена тотална аганглионоза црева, од дуоденума до ректума. Много чешће се јавља код
дечака, 4:1 у односу на девојчице, али овај однос се скоро изједначава у случајевима аганглионозе са дугим сегментом и износи 1,5 до 2:1.

ЕТИОЛОГИЈА
Примарну етиологију ХБ чини ћелијски и молекуларни поремећај током
развоја ЕНС и миграције ћелија неуралног гребена у црево током развоја.
Неуробласти из неуралног гребена фетуса прво мигрирају у 5. недељи гестације у једњак у развоју, а затим између 5. и 12. недеље ове ћелије настављају
да мигрирају у кранио-каудалном смеру у остатак црева. Ћелије неуралног
гребена прво насељавају миентерични плексус. Након завршетка кранио-каудалне миграције формира се субмукозни плексус из неуробласта који мигрирају из миентеричног плексуса кроз циркуларни мишићни слој у субмукозу. Фенотипске варијације конгениталног мегаколона зависе од времена када
131

Марија Лукач

долази до заустављања миграције ових ћелија. И други фактори, као што су
поремећени екстрацелуларни матрикс, поремећаји неуротрофичних фактора
и адхезионих молекула неуралног гребена доприносе настанку ХБ (5).

ГЕНЕТСКИ ФАКТОРИ
У прилог одговорности генетских фактора за развој ХБ говори повећана
учесталост појаве конгениталног мегаколона код браће и сестара, удруженост
ХБ са хромозомским аномалијама или синдромима (Табела 1) и предоминација
мушког пола. Познато је да се ХБ јавља породично. Инциденца расте са дужином
захваћеног аганглионарног сегмента. Фамилијарна инциденца када је захваћен
рекtосигмоидни део црева је 3,6-7,8%, а 15-21% у случајевима тоталне аганглионозе колона (6). У случају тоталне аганглионозе црева фамилијарна инциденца
расте до 50%. Генетска испитивања су показала да мутације у 10 различитих гена
доприносе развоју ХБ. Најчешће су мутације у РЕТ гену (више од 20 мутација је
описано) заступљене у 7-35% спорадичних случајева, ЕДНРБ гену у 7% и ЕНД3
гену у мање од 5%. Доказано је да мутације RET прото-онкогена представљају
главни узрок развоја ХБ и одговерне су за 50% фамилијарних случајева.
Табела 1. Синдроми и генетске аномалије често удружени са Хиршпрунговом
болешћу
Синдром
Down синдром
Waardenburg-Shah синдром
Mowat-Wilson синдром
Piebaldism и други синдроми хипопигментације
Goldenberg-Shprontzen синдром
Мултипла ендокрина неоплазија тип 2 (MEH2)
Smith-Lemli-Opitz синдром
Синдром конгениталне централне хиповентилације

Идентификовано генетско порекло
Тризомија 21
SOX10, EDNRB i EDN3
ZEB2
КIT, SNAI2
SIP1
RET
DHCR7
PHOX

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА
Нормална покретљивост црева зависи од ЕНС, глатких мишићних ћелија и Cajalових интерстицијалних ћелија. Све ове компоненте мотилитета су у Хиршпрунговој
болести поремећене. Главна патофизиолошка карактеристика ХБ је функционална
опструкција дисталног дела црева која је последица суженог колона који спречава
пропагацију перисталтичног таласа због недостатка парасимпатичких “intrinsic” ганглијских ћелија. Функционална опструкција је највероватније условљена дисбалансом ексцитаторних и инхибиторних компоненти ЕНС и изостанком координиране
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перисталтике. Симпатична и парасимпатична влакна аутономног нервног система
регулишу перисталтику и секрецију црева. Одсуство ганглијских ћелија резултира
двоструким повећањем инервације аганглионарног сегмента са „еxtrinsic“ адренергичним и холинергичним влакнима. Холинергична инервација је значајно више заступљена у аганглионарном цреву и с обзиром да је активност углавном ексцитаторна, аганглионарни сегмет је хронично контрахован. Ослобађање катехоламина
смањује тонус интестиналног тракта, а парасимпатички трансмитер ацетилхолин
(Аch) га повећава. У ХБ постоји повећана активност ацетилхолинестеразе (АChE) у
парасимпатичним нервним влакнима ламине проприје мукозе, мускуларис мукозе
и мускуларис проприје и одсуство нервних ћелија у миентеричном и субмукозном
плексусу. У ХБ активност ацетилхолинестеразе је повећана у дисталном аганглионарном колону, што се користи у дијагностици. Одсуство Cajal-ових интерстицијалних ћелија које у нормалном цреву имају улогу пејсмејкера између ентеричних
нерава и глатких мишићних ћелија доприноси дисмотилитету у ХБ.

ДИЈАГНOЗА
Дијагностички приступ се разликује зависно од узраста пацијента и клиничке
слике. Диференцијална дијагноза према узрасту и клиничкој слици приказана је у
Табели 2. Након детаљне анамнезе и физикалног прегледа пепоручују се следећи
дијагностички поступци: радиографско испитивање, аноректална манометрија и
ректална биопсија (сукциона биопсија и биопсија пуне дебљине зида ректума).
Табела 2. Диференцијална дијагноза могуће Хиршпрунгове болести
Неонтална дистална опструкција црева
Хиршпрунгова болест
Меконијални илеус
Атрезија илеума или колона
Синдром меконијалног чепа
Малротација
Конгениталне бриде
Аноректалне аномалије
Поремећаји цревног мотилитета/псеудо-опструкција
Медицински разлози (сепса, електролитни дисбаланс, хипотиреоидизам)
Хронична констипација
Функционални мегаколон
Поремећаји цревног мотилитета/псеудо-опструкција
Ахалазија унутрашњег аналног сфинктера
Медицински разлози (сепса, електролитни дисбаланс, хипотиреоидизам)
Ентероколитис
Инфективни гастроентеритис
Малапсорпција

133

Марија Лукач

Клиничка презентација неонаталне опструкције црева
Конгенитални мегаколон се најчешће презентује у доба новорођенчета
(50% до 90%), поготово у садашње време када је распрострањена спознаја
о овој болести. Клиничку слику карактерише дистензија трбуха, одложено
пражњење меконијума и интолеранција исхране са повраћањем жучи. За
разлику од 95% терминске новорођенчади која имају меконијалну столицу у првом дану, мање од 10% оболелих од ХБ има столицу у том периоду.
Пренатална дијагноза конгениталног мегаколона се ретко поставља на основу знакова дилатације црева, осим у случајевима тоталне аганглионозе.
Понекад се на рођењу јавља перфорација цекума или апендикса. На нативној
радиографији се виде дилатиране вијуге црева са хидроаеричним нивоима у
целом абдомену.
Хронична констипација
Деца већ у неонаталном периоду најчешће испољавају знакове цревне опструкције, а много ређе су они слабо изражени, те се симптоми јављају у периоду преласка на мешовиту исхрану у виду изражене опстипације. Ова деца
имају најчешће краћи аганглионарни сегмент, али у случају да су дуже на природној исхрани могу имати чак и тоталну аганглионозу. С обзиром да се опстипација често јавља у детињству, поготово у периоду преласка на мешовиту
исхрану, може бити потешкоћа у постављању дијагнозе. Клинички знаци који
указују на ХБ су изостанак столице у првих 48 сати живота, лоше напредовање,
абдоминална дистензија и зависност од клизми без енкопрезе.
Ентероколитис
У око 10% деце се ХБ манифестује као ентероколитис (ЕК) са абдоминалном дистензијом, дијарејом, повраћањем, температуром и веома лошим општим стањем праћеним дехидрацијом. Веома брзо може да се развије сепса која
угрожава живот пацијента. Пацијенти који су имали макар једну епизоду ентероколитиса (ЕК) уз ХБ захтевају дуготрајно праћење и имају лошију интестиналну функцију од пацијената који га нису имали. Још је Hirschsprung на обдукцији описао главне патолошке промене на цреву у виду апсцеса, мукозне
улцерације и трансмуралне некрозе. У мукози колона се јављају запаљенски
инфилтрати који са напретком процеса захватају пуну дебљину зида црева до
перфорације. И у данашње време је ентероколитис удружен са ХБ главни узрок морбидитета и морталитета. Етиологија ентероколитиса се још испитује,
али се сматра да су потенцијални етиолошки фактори поремећена интестинална хомеостаза : дисфункција интестиналне баријере, неадекватан урођени
имуни одговор и/или патолошка цревна флора. Премда су Clostridium dificile
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и Rotavirus апострофирани као узрочници, ова претпоставка није потврђена.
Нека испитивања показују да поремећај у стварању муцина и цревног имуноглобулина доводи до губитка функције цревне баријере и дозвољава инвазију бактерија. Генетика ХБ је сложена и постоји могућност за генетску предиспозицију развоја ЕК са конгениталним мегаколоном (7)

ИСПИТИВАЊА
Радиографска испитивања
Када клиничка слика и нативни радиографски снимак абдомена указују
на дисталну неонаталну опструкцију први следећи корак у дијагностици је
снимање колона са хидросолубилним контрастом. Патогномоничан знак ХБ
је транзиторна зона између нормалног и аганглионарног колона. С обзиром
да се само у 75% новорођенчади са ХБ приказује транзиторна зона, њено не
приказивање не искључује ХБ. Код старије деце транзиторна зона је најчешће
присутна, осим у случајевима веома кратког аганглионарног сегмента.
Аноректална манометрија
Аноректална манометрија (АМ) доприноси дијагностици ХБ идентификацијом ректоаналног инхибиторног рефлекса након дистензионог болуса. Овај
рефлекс је присутан у здраве деце а одсутан у ХБ. Манометрија није широко
распрострањена у узрасту новорођенчета, а у старије деце може бити лажно
позитивна маскирањем релаксационог одговора контракцијом спољашњег
сфинктера или артефактима због плача/померања детета.
Ректална биопсија
Златни стандард за дијагнозу ХБ се заснива на хистолошком испитивању
материјала добијеног ректалном биопсијом (пуна дебљина зида ректум или
сукциона биопсија), где се гледа одсуство/присуство ганглијских ћелија, присуство хипетрофичних нервних влакана и ниво АChE . У последње време имунохистохемијско бојење има тенденцију да замени хистохемијско одређивање
ензима АChE и већина аутора ради имунохистохемијско бојење на калретинин. Испитивања иду у смеру одређивања индекса глијалних ћелија (однос
броја глијалних ћелија и ганглијских ћелија у ентеричним ганглијама) поготово за тачно дефинисање маргине транзоторне зоне између нормалног и аганглионарног црева (9).
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ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕЊЕ ХИРШПРУНГОВЕ БОЛЕСТИ
Циљ оперативног лечења ХБ је јасан, а то је одстрањивање аганглионарног сегмента и реконструкција интестиналног тракта спуштањем нормално
инервисаног црева до ануса, са презервацијом функције аналног сфинктера.
Прву успешну операцију је извео Swenson касних четрдесетих година прошлог
века. Операције су у почетку рађене код деце узраста најмање годину дана у
три етапе (отварање колостоме, спуштање нормалног колона, такозвана pullthrough операција, па затварање колостоме). Развојем анестезије, интензивне
неге и ранијом дијагностиком болести у осамдесетим годинама прошлог века
класичне операције (Swenson, Duhamel i Soave) су замењене операцијама у једном акту, без отварања колостоме. Раних деведесетих година Georgeson је описао минимално инвазивни приступ који се састоји из лапароскопске биопсије
ради идентификације транзиторне зоне, лапароскопске мобилизације ректума испод перитонеалне рефлексије и кратке трансаналне ендоректалне мукозне дисекције. Такође се лапароскопски изводила и Swenson-ова и Duhamel-ова
операција. De La Torre, Ortega-Salgado и Langer су касних деведесетих описали
трансаналну Soave pull-through операцију која има велику предност што не захтева лапаротомију, осим евентуално лапароскопију уколико је сегмент дужи
(10). Тотална аганглионоза колона је и даље велики проблем јер пациjeнт остаје без дебелог црева, па се бројним оперативним техникама покушава решити овај проблем.
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8.1. БАКТЕРИЈСКЕ ПНЕУМОНИЈЕ КОД ДЕЦЕ
Бранимир Несторовић1,2,3, Катарина Милошевић1
1
Универзитетска дечја клиника, Београд
2
Медицински факултет Универзитета у Београду
3
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
Пнеумоније у дечјем узрасту представљају дијагностички, а мање терапијски
проблем. Дефиниција пнеумоније означава запаљење плућног паренхима (алвеола). Ово аутоматски указује на неопходност постојања снимка плућа ради постављања дијагнозе на коме би требало да се види консолидација (мрљасте сенке). Међутим, још 1981. је Херберт Кантор у студији на 89 пацијената показао да у
доказаној пнемококној пнеумонији, осим класичне захваћености лобуса и слике
мрљастих засенчења, постоје и ретикуларне промене, па и мешовите (ретикуларно-мрљасте) (1). Отуда је златни стандард за дијагностику је прилично непоуздан
у скоро половине пацијената са доказаном пнеумококном пнеумонијом. Поред
тога, рендгенски налаз код бронхоопструктивних обољења може веома личити
на онај код пнеумоније. Други део дефиниције Светске здравствене организације
је фебрилност и тахипнеја. Мукусни чепови дају слику бронхопнеумоније (мала
подручја ателектазе делују као мрљаста засенчења). Често је тешко начинити
снимак плућа у мањег детета у коректном тренутку (у максималном инспиријуму). Стога поједине структуре у плућима делују, ако је снимак начињен у експиријуму, као да постоји консолидација. Често рендгенолози описују снимак плућа
са перикардијалним инфилтрацијама. У стварности се ради о нормалном налазу
или о детету са бронхоопструктивним плућним обољењем. Од користи може
бити један једноставан знак, којим се мери нагиб ребара (Слика 1) (2). Пошто је
астма праћена хиперинфлацијом, овај угао је мањи код астматичара.
Слика 1. Угао нагиба ребра код астматичне особе (лево) и особе без астме
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У деце су веома честе опструктивне болести дисајних органа. Физикални
налаз код њих може завести педијатра који није искусан, јер рана инспиријумска пуцкетања су сада класификована као рани инспиријумски пукоти који су
карактеристични за опструктивне плућне болести. Ослабљено дисање се среће
са једне стране услед присуства мукусних чепова у бронху. Ово често даје аускултаторно слику пнеумоније (ослабљено дисање са једне стране, уз пуцкетања личе на пнеумонију). Такође, дефиниција пнеумоније коју је дала Светска
здравствена организација (тахипнеја и фебрилност), не може се применити у
развијеним земљама. Учесталост тахипнеје је много већа у бронхоопструкцијама него у пнеумонијама. Ово је посебно случај код вирусних пнеумонија, које
је често веома тешко дијагностиковати. На табели 1 дате су упоредне карактеристике пнеумонија.
Табела 1. Упоредне карактеристике пнеумонија
Вирусне
Постепена појава симптома
Симптоми инфекције горњих
дисајних путева
Температура обично испод
39oC
Често визинг
Хиперинфлација у мање деце

Бактеријске
Изразите тегобе
Нагао почетак без продрома
Фебрилност преко 39oC
Тахипнеја
Постојање
парапнеумоничних излива
Рефлексни абдоминални бол

Микоплазма
Ниска фебрилност
Често минимални симптоми
Оскудан физикални налаз
Главобоља
Малаксалост
Кашаљ
Често визинг
Деца школског узраста

Посебан проблем је незадовољавајућа вредност параметара запаљења у
дијагностици. Крвна слика или CRP могу бити лако повишени, али нема јасне
вредности која одваја вирусну од бактеријске пнеумоније. Уколико је CRP преко 60 mg/L, вероватна је бактеријска етиологија. Такође, број леукоцита преко 25 000/mm3 носи већу вероватноћу да се ради о бактеријској пнеумонији.
Једини сигуран налаз је позитивна хемокултура, али је пнеумонија сепса присутна у свега до 20% случајева, па је овај налаз ретко позитиван.
Иако би вирусне пнеумоније требало третирати само симптоматски, свака пнеумонија, па и вирусна, посебно ако постоји бронхоопструкција, захтева
антимикорбну терапију. Разлог је да диференцијација доста тешка. Најважније
је проценити да ли се дете може лечити амбулантно или се мора хоспитализовати. На табели 2 дате су индикације за хоспитализацију.
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Табела 2. Индикације за хоспитализацију
Узраст/тежина болести
Одојче и мало дете

Блага или умерена тежина
Температура <38,5ºC
Респирације <50/мин
Благо увлачење
Добро узимање оброке

Старије дете

Температура <38,5ºC
Респирација <50/min
Нема повраћања

Тежа клиничка слика
Температура >38,5ºC
Респирације >70/min
Умерено до тешко увлачење
Лептшање ноздрва, апнеје
Одбијање оброка
Тахикардија и цијаноза
Капиларно пуњење >2 сек.
Температура >38,5ºC
Респирације >50/min
Респираторна
инсуфицијенција
Употреба помоћне дисајне
мускулатуре
Дехидрација

Деца са благом или умереном клиничком сликом се лече амбулантно (Слика
2) (3). Међутим, она са тежим обиком болести морају бити лечена хоспитално. Иако је ампицилин и даље лек избора (већина бактеријских пнеумонија су
пнеумококне), постоје и овде проблеми. Наиме, да би се избегла резистенција
треба давати високе дозе (90 mg по килограму). Педијатри се код веће деце плаше оваквих доза, те га често субдозирају, што доводи до терапијског неуспеха.
Честа грешка је и започињање терапије азитромицином или цефалоспоринима
треће генерације. Ови лекови имају низак ниво у серуму, а резистенција на азитромицин је висока. Стога се јавља неуспех у лечењу, а и честе компликације
(неретко добијамо децу са масивним плеуралним изливима услед неадекватне
антибиотске терапије). Нема много основа да се лечење почне са парентералним и настави оралним антибиотиком (4).
Није јасна ни дужина лечења. Већима светских водича препоручује кратко давање (пет до седам дана) оралног ампицилина. У масивних лобарних
пнеумонија, ово није довољан период. Такође, рендгенска резолуција промена касни више недеља за клиничком. Стога се понекад на основу снимка
плућа терапија непотребно пролонгира (5). У хоспитализованих пацијената,
лек избора је неки парентерални цефалоспорин друге или треће генерације.
У нашим условима се најчешће користи цефтриаксон, вероватно ѕбог чињенице да се користи само једном дневно. Нема много студија о ефикасности
иумеђу њега, других цефалоспорина или амоксицилина, већина студија показује сличну ефикасност. У тешким пнеумонија, потребно је дати глукокортикоиде. У метаанализи из 2015. године је показано да укључивање стероида
скраћује трајање болести за око један дан, а ризик од механичке вентилације
смањује за око 5% (6).
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Слика 2. Амбулантно збрињавање пнеумонија

Превенција пнеумоније је могућа вакцинацијом (7). Као последица увођења
вакцинације инфекција хемофилусом инфлуенце типа Б је данас веома ретка
болест. Пнеумококна вакцинација смањује учесталост пнеумоније за око 20%
(онолико колико се бактерија налази у крвотоку), али на жалост не делује на
клициноштво. Самим тим је степен превенције пнеумоније релативно низак.
Такође, током времена долази до промене сојева пнеумокока који изазивају болест. Старије, неконјуговане (полисахаридне вакцине) нису могле да остваре дуготрајни имунитет (2-7 година), а услед непостајања меморијских ћелија понављане дозе нису могле да доведу до рестимуације. Још горе, деплеција ћелија које
стварају антитела на пнеумокок изазивала је повећану осетљивост на инфекције
овом бактеријом. Проналазак конјуговане вакцине на хемофилус инфлуенце
типа Б (конјугацијом са тетанусним токсоидом), чиме антиген постаје Т завистан, подстакао је стварање и конјуговане пнеумококне вакцине, најпре 7-валентне, потом 10-валентне и 13-валентне. Обе вакцине имају високу ефиканост на
пнеумококну инвазивну болест, уз добар ефекат на кохорту (заштиту невакцинисаних особа у контакту са децом, која су често клицоноше за пнеумокок).
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8.2. ВИРУСНЕ ПНЕУМОНИЈЕ КОД ДЕЦЕ
Снежана Живановић
Клиника за дечје интерне болести, Клинички центар Ниш
Медицински Факултет Универзитета у Нишу
Вирусне инфекције респираторног тракта су честе у деце и клиничка слика
варира од лаке (прехлада) до животно угрожавајуће инфекције (компликована вирусна пнеумонија). Инциденција вирусне ванболничке пнеумоније (ВВП)
у дечјем узрасту износи 30-67% и 25% у одраслих особа (1). ВВБ је у неразвијеним срединама водећи узрок морбидитета и морталитета у неонаталном
и млађем дечјем добу. Етиолошка дијагноза није могућа у више од половине
случајева и лечење у великој мери зависи од клиничке слике и локалне епидемиолошке ситуације.
Пнеумонија је инфламација плућног паренхима изазвана инфективним агенсом и класификује се на различите начине. Светска Здравствена
Организација (СЗО) дефинише пнеумонију као фебрилну болест са тахипнејом
и ретракцијама торакса за коју не постоји други разлог (2). Британско торакално удружење дефинише пнеумонију присуством симптома и знакова инфекције (грозница >38,5°C, кашаљ и респираторни дистрес) настале у ванболничким условима у претходно здравог детета (1).
Етиологија пнеумонија је различита и зависи од узраста детета, у којим околностима је пнеумонија настала (ванболничка или болничка), локалних епидемиолошких услова (нпр. епидемија грипа, морбила), особина домаћина (имуни
статус, вакцинација, скорашња или рекурентна употреба антибиотика, опште
здравствено стање детета) и фактора средине (сезона, путовања, боравак у дечјим
колективима, лоши услови становања). У одојачком и предшколском узрасту вируси (DNA и RNA) било директним или индиректним путем, најчешће проузрокују ванболничку пнеумонију. Најчешћи респираторни вируси, проузроковачи
ванболничких и болничких пнеумонија су: РСВ вирус просечно у 30%, хумани
риновирус (хРВ) у 20-45%; хумани бока вирус (хБоВ) и аденовирус (АдВ) у 13%;
вирусе инфлеунце (ВИ) у 10%; хумани метапнеовирус (хМПВ) у 8% и параинфленца вирус (ПИВ) у 5% случајева, корона вируси, ентеровируси. Проценат вирусних пнеумонија у деце узраста <2 године, 2-5 година и >5 година је 83%, 58% и
37% редоследом (3). Највећи пик оболевања од ВП је између 2 и 4 године живота
и просечно 50% свих пнеумонија до друге године живота изазвано је РСВ. Ретки
узрочници ВП у деце су чланови херпес фамилије (ХСВ тип 1 и 2, ВЗВ, ЕБВ, ЦМВ,
ХХВ-6, ХХВ-7 и ХХВ-8). Већа иннциденција пнеумонија овим патогенима је у
имунокомпромитоване деце. Са историјског становишта вирус морбила је сигнификантан узрочник инфекција доњих дисајних путева. Иако је ерадикација овог
вируса могућа, он остаје значајан проблем у неразвијеним земљама.
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Полимикробна, мешовита вирусно-вирусна инфекција (20%) или вирусно- бактеријска инфекција (у 16-34% случајева) утиче на тежину и ток болести
и повећава стопу хоспитализација на одељењима интензивне неге (нпр. РСВ
и xМПВ). Током пандемије Х1Н1 грипа 2009 године уочено је да 25-50% случајева оболи од тешких бактеријских пнеумонија које се хоспитално лече, што
представља још увек значајан здравствени проблем упркос расположивим вакцинама и потентним антибиотицима. Тип вирусно-бактеријских коинфекција
варира у зависности од узраста и географског подручја, мада су најчешћи патогени РСВ+пнеумокок, РхВ+микоплазма. Појачана осетљивост за бактеријске
патогене (нпр. S.pneumoniae, S. aureus) досеже пик од 4-14 дана након примарне
инфекције вирусом грипа (некада >30 дана). Бројни механизми са различитом
вероватноћом доприносе лошој одбрани респираторног тракта од бактерија
након вирусне инфекције (Табела 1).
Ризик фактори за тешку, потенцијално леталну болест су протеинско-калоријска малнутриција, прематуритет, узраст <6 месеца, хронична плућна болест,
вирусна коинфекција, имунокомпромитовани пацијенти, деца са урођеним срчаним манама (9). Од значаја су и следећи фактори: експозиција инфективном
агенсу (вишечлана породица, старија браћа и сестре, боравак у дечјим колективима, сезона рођења, хоспитализације и социоекономски статус), мушки пол,
недостатак протективних фактора (дојење) и пасивна изложеност дуванском
диму. На тежину инфекције, када се већ деси утичу и фактори средине и генетски фактори. Генски полиморфизми у вези са већим ризиком за тежу болест су
за цитокине, нпр. IL-4, IL-18 и IL-13, док с друге стране и смањена експресија
антивирусних гена (ТLR4, CD14 i IL-6) утиче на тежину болести (4).
Пнеумонија је последица дефицијенције нормалних механизама плућне
одбране (нарушена баријера на нивоу горњих дисајних путева, погоршан рефлекс кашља и ефикасност кашља, аспирација оралног или гастричног садржаја,
оштећен мукоцилијарни клиренс, имуносупресија, измењен плућни паренхим)
након експозиције различитим микробима. Репликација вируса у епителним ћелијама је централни догађај у иницијацији имуног одговора у дисајним путевима
и инфаламаторних процеса. Бројни медијатори и цитокини ослобођени из епителних и инфламацијских ћелија повећавају продукцију секрета у дисајним путевима, утичу на пропустљивост крвних судова, измењену нервну контролу, те
неретко током вирусних пнеумонија постоји и бронхоопструкција. Прогресија
болести настаје када када алвеоларне ћелије тип два изгубе структурни интегритет са последичним смањењем продукције сурфактанта, формирањем хијалиних мембрана и развојем едема плућа Акутна инфламација и едем утичу на еластичност плућа која постају мање растегљива и крута. Због поремећеног односа
вентилације и перфузије, недовољно оксигенисана крви у циркулацији изазива
хипоксемију. Хиперкапнија настаје када се тахипнејом, повећаним радом дисајне
мускулатуре и недовољним уносом хране троши енергија, наступа исцрпљење и
замор са последичном неефикасном вентилацијом и ретенцијом угљендиоксида.
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Клиничка слика болести зависи од вируленције вируса, узраста и коморбидитета и варира од лаке и самоограничавајуће до животно угрожавајуће
болести. Клиничке манифестације вирусне пнеумоније (ВП) су често неспецифичне, варијабилне и ток инфекције зависи од имуног стања домаћина,
узраста и врсте инфективног агенса. Општи симптоми су грозница, малаксалост, мијалгије, ринитис, губитак апетита, непродуктивни кашаљ, абдоминални бол. Симптоми вирусне пнеумоније су понекада слични симптомима
бактеријске пнеумоније, мада већи број студија указује на мању вероватноћу
бола у грудима код ВП. Знаци који указују на инфекцију доњег респираторног
тракта су тахипнеја, тахикардија, цијаноза, респираторни дистрес и абнормалан аускултацијски налаз. Тахипнеја је најсензитивнији знак пнеумоније.
Новорођенче са пнеумонијом ретко кашље, обично одбија оброке, иритабилно је и испољава различит степен респираторног дистреса (лепршање носница, супрастерналне, интеркосталне и субкосталне ретракције, стењање,
хипоксемија). Кашаљ постаје доминантан симптом у одојчета и старијег детета и у анамнези постоји податак о претходној вирусној инфекцији горњих
дисајних путева (ринореја, гушобоља, повишена температура). Најважније је
при иницијалном клиничком прегледу уочити и проценити тежину респираторног дистреса, хипоксемију и хиперкапнију. Визуелном инспекцијом се
процењује степен респираторног напора и употреба помоћних дисајних мишића уз одбројавање респирација током једне минуте (тахипнеја је за новорођенче и одојче до 2 месеца >60, од 2-12 месеца >50 и од 12-59 месеца >40/
минут). Интересантно је да је тахипнеја мање сензитиван и специфичан знак
у прва три дана болести. Цијаноза је знак тешке пнеумоније са поремећеном
разменом гасова и деоксихемоглобином у капиларној крви приближно 4-6
g/dl (код оваквих случајева важно је искључити урођену срчану ману, хемоглобинопатију, полицитемију и плућну хипертензију). Код деце са анемијом
може бити одсутна. Аускулатцијски налаз је варијабилан; нормалан или инспиријумски пукоти указују на плућну паренхимну болест, полифони визинг
на опструкцију малих дисајних путева. Екстрапулмоналне манифестације
инфекција доњих дисајних путева, укључујући и ВП су: конвулзије, хипонатремија, срчане аритмије, срчана инсуфицијенција и хепатитис. На табели
2 приказане су карактеристике ВП.
Компликације ВП су ране и касне. Поред пнеумоторакса, бронхоплеуралне
фистуле и плеуралне ефузије најтежа рана компликација ВП је акутни респираторни дистрес синдром (АРДС). Системске компликације су системски инфламаторни одговор и сепса, као и хемолизно- уремијски синдром. РСВ је одговоран
за развој АРДС у 15-20 % случајева и смртним исходом у 13,7%; док инфлуенца
вирус (Х1Н1) је узрок АРДС у 18-32% случајева (5). Касне секвеле ВП су плућна
фиброза, бронхиолитис облитеранс, рекурентни визинг и бронхиектазије.
Дијагноза пнеумоније је најчешће клиничка и поставља се на основу
присуства симптома и знакова плућне болести у претходно здравог детета,
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проузрокована је инфекцијом стеченом изван болнице. Пулсна оксиметрија
је корисна за процену тежине, индикације за болничко лечење и суплементацију кисеоником. Концентрација C реактивног протеина >80 mg/l је најчешћи практични лабораторијски тест за разликовање бактеријске од вирусне
инфекције са добром специфичношћи (0,72) и ниском сензитивношћу (0,52)
(6). Реактанти акутне фазе као и крвна слика се не препоручују као рутински
тестови за разликовање вирусне од бактеријске пнеумоније у ванболничким
условима (1). Обећавајући будући маркер за разликовање вирусне од бактеријске пнеумоније, посебно код пацијената који су у ризику за компликације
је одређивање протеина резистенције на хумани миксовирус 1 (MxA -»хуман
мyџовирус ресистанце протеин 1») (7).
Одређивање вирусне етиологије је још увек проблематично у земљама без
могућности за рутинску молекуларну дијагностику. Постоје четири начина
за детекцију вируса: културе вируса, серологија, детекција антигена имунофлуоресценцом и тестови на основу нуклеинских киселина/ПCR. Британске
и америчке смернице препоручују тестирање назофарингеалног секрета и/
или бриса гуше ПCR техником или имунофлоресценцом (1). Међутим, исте
смернице не препоручују ова тестирања код лакше ванболничке пнеумоније
(ВБП). Клинички бенефит од брзе и специфичне микробне идентификације
ВВП је у вези са отимизацијом употребе антибиотика, редукцијом нозокомијалне трансмисије и редукцијом радиографије плућа. Радиографија плућа
се сматра златним стандардом за потврду пнеумоније али се не препоручује
рутински код сваког детета са лакшом некомпликованом акутном инфекцијом и у ванболничким условима, посебно ако се има у виду да се на основу
ње не може разлучити да ли је вирусна, атипична или бактеријска етиологија (8). Радиографски налаз може бити нормалан или са хиперинфлацијом,
унилатералним или билатералним мрљастим пољима консолидације, нодуларним засенчењима, перихиларним перибронхијалним инфилтратима и
мањом плеуралном ефузијом. Лобарна консолидација и интерстицијски инфилтрати се могу идентификовати у свим типовима инфекције, вирусним,
бактеријским или мешовитим. Радиографију плућа треба урадити код пацијената са хипоксемијом, респираторним дистресом, резистенцијом на терапију, сумњом на развој компликација и код свих хоспиталних пацијената
(1). Ултрасонографија је примарно индикована код деце са компликацијама
као што је плеурална ефузија и код деце са неадекватним терапијским одговором. Новији резултати указују да је ултрасонографијом могућа тачна дијагноза пнеумоније у највећем броју случајева код деце и да би она евентуално
могла заменити радиографију плућа. Знаци вирусне пнеумоније на компјутеризованој томографији зависе од основног патолошког процеса и сврставају
се у пет категорија: а) паренхимска мрљаста нехомогена засенчења (мозаик
образац); б) паренхим са изгледом млечно белог стакла и консолидацијама; в) нодуле, микронодуле и засенчења у виду пупољка; г) интерлобуларно
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септално задебљање; д) бронхијално и /или задебљање бронхиоларног зида
(9). Инвазивне дијагностичке процедуре (торакоцентеза, бронхоскопија,
биопсија плућа) су понекада неопходне код пацијената са животно угрожавајућим компликацијама, имуним поремећајима и резистенцијом на терапију. Специфична тестирања изводе се ради искључивања других узрока
перзистентног кашља у дечјем узрасту (астма, гастроезофагусна рефлуксна
болест, протраховани бронхитис, постназални дрип).
Лечење ВП заснива се: а) на доношењу одлуке о томе да ли ће се лечење
спроводити код куће или у болничким условима, б) да ли ће дете добити антибиотик или не, в) на супортивним мерама, г) одлуци о специфичном антивирусном лечењу, д) одлуци о праћењу и спровођењу превентивних мера.
Деца са тешком ванболничком пнеумонијом (Tабела 3), знацима средње тешког/тешког респираторног дистреса, хипоксемијом (SpО2 <90%), присуством
других хроничних болести, узраста <6 месеца, социоекономским условима
који отежавају лечење код куће се упућују на болничко лечење. Уобичајено
лечење ванболничких пнеумонија је «емпиријски третман» према очекиваном
узрочнику за узраст, општем здравственом стању и тежини болести. Овакав
приступ у лечењу пнеумонија у свакодневној пракси је у вези са прекомерном
употребом антибиотика који су важан фактор ризика за пораст бактеријске
резистенције. Лечење ВП подразумева примену општих и специфичних мера.
Опште мере су: адекватан унос течности, задовољавајући калорисјки унос,
контрола телесне температуре, тоалета горњих дисајних путева, и најчешће
код лакших некомпликованих случајева се не препоручује антибиотик. Код
тешких ВП у болничким условима примењују се специфичне супортивне мере
као што су оксигенотерапија, мониторинг апнеје, исхрана преко назогастричне сонде, надокнада течности интарвенским путем, респираторна потпора
инвазивном или неинвазивном механичком вентилацијом, сурфактант. Не
постоји превише медикаментозних избора за лечење ВП. Инхибитори неураминидазе, оселтамивир (Тамифлу), занамивир (Реленза) су лиценцирани лекови за лечење инфекције вирусом инфлуенце А и Б у предшколском узрасту
и терапија се започиње у првих 48 сати после експозиције или 36 сати од појаве првих симптома. Умерена и тешка пнеумонија изазвана ХСВ се лечи седам
дана парентерално ацикловиром у болничким условима. CМВ пнеумонија се
лечи интравенски ганцицловиром или фоскарнетом. Високе дозе имуноглобулина интравенозно заједно са ганцикловиром су успешне у лечењу CМВ
пнеумоније. Не постоје ефикасни антивирусни лекови за РСВ, ПИВ, АдВ,
хМПВ, КоВ или ханта вирус. Лечење је углавном супортивно, оксигенотерапијом и уколико је потребно механичком вентилацијом. Рибавирин као први
лек за РСВ бронхиолитис са пнеумонијом код ризичне деце на одељењима
интезивне неге препоручује америчка академија за педијатрију. Паливизумаб,
анти-РСВ антитело, иако технички није антивирусни лек, смањује број хоспитализација од РСВ болести у високоризичне одојчади за 55% ако се примењује
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профилактички (10). Код деце са сумњом на бактеријску суперинфекцију, најчешће патогенима S.pneumoniae, S. aureus, или H.influenzae, лек избора је амоксицилин (1). У одсуству специфичних антивирусних лекова медикаментозни
третман је фокусиран на бронходилататоре (β2 агонисти, епинефрин у инхалацији, антимускарински лекови) код бронхијалне опструкције и респираторног дистреса. Ипак, велики број студија извештава о конфликтним и разочаравајућим резултатима. Други веома прихваћени приступ од стране бројних
клиничара је лечење кортикостероидима који контролишу инфламацију у дисајним путевима и последично и респираторне симптоме. Општи став је да се
кортикостероиди не препоручују као додатак антимикробној терапији упркос
обећавајућим резултатима појединих студија (10).
Најбоље превентивне мере за спречавање озбиљних вирусних инфекција,
као што је пнеумонија су мере за спречавање ширења инфекције (ако је могуће избегавање контакта са болесним особама, изолација ооболелих, добра
хигијена), адекватна енетрална нутриција, дојење (спречава вирусне инфекције) и избегавање излагања дуванском диму. Вакцинација инфлуенца вакцином код високоричне деце се препоручује једанпут годишње. Коњуговане
вакцине H.influnzae тип Б се рутински примењују код све деце, док коњуговану вакцину против пнеумокока треба инкорпорирати убудуће као рутинску
вакцинацију у деце од другог месеца живота. Вакцинацијом против бактеријских патогена постиже се редукција бактеријских суперинфекција током
вирсне пнеумоније (1).
Табела 1. Патогенетски механизми вирусно-бактеријских коинфекција
Вирус индукује промене у епителним ћелијама
Редукција цилијарне функције
Ћелијска смрт/смањење епителне баријерне функције
Апрегулација површинских рецептора за адхезију бактерија
Повећана бактеријска колонизација и трансмисје ин виво
Вирус инхибише урођене имуне ћелије (нпр. макрофаге, неутрофиле)
Супресија фагоцитозе
Погоршано убијање микроба
Депресија миграције леукоцита
Антивирусни имуни молекули- Тип I и II интерферони
Супресија урођеног имунитета
Инхибиција IL-17 одговора
Дисрегулација имфламације
Појачано оштећење плућа због јаче инфламације (нпр. хемокини)
Повећана осетљивост на индукцију антиинфламаторним цитокинима (нпр. IL-10)
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Табела 2. Карактеристике вирусних пнеумонија
Сезона између октобра и маја
Улазно место: назална мукоза, коњуктиве (РСВ, риновирус)
Путеви трансмисије: фактори средине (АдВ, риновирус, ентеровиирус), директни
контакт са контаминираним површинама (ВЗВ), трансплантација контаминираних
органа или деривати крви (CМВ), аспирација саливе у доње респираторне путеве (CМВ,
ХСВ), реактивација латентне инфекције (ХСВ, CМВ), хематогено ширење (CМВ), преко
здравтсвеног особља (САРС, АдВ, вирус морбила, РСВ, ПИВ)
Постепен почетак болести
Одсуство бола у грудном кошу
Општи симптоми: главобоља, слабост, губитак апетита, мијалгије, грозница
Респираторни сиимптоми : кашаљ, тахипнеја, недостатак даха, симптоми ИГДП
Гастроинтестинални симптоми: повраћање, бол у трбуху, дијареја
Клинички знаци: лепршање носница; југуларне, субкосталне, интеркосталне ретракције,
цијаноза, код РСВ инфекције рекурентне епизоде апнеје у одојчета <6 месеца, кожа: раш
Аускултација плућа: инспиријумски пукоти, визинг, ослабљен или нечујан дисајни
звук због заробљавања ваздуха и периферне хиперинфалције плућа. Могућ нормалан
аускултацијски налаз.
РТГ плућа: дифузни мрљасти интерстицијски или алвеоларни инфилтрати, билатерални
у два или више лобуса, перибронхијално задебљање, консолидација, плеурална ефузија /
налаз зависи од узраста и интензитета инфламације/
Реактанти акутне фазе:CРП >80 mg/l, леукоцити >17x109/l, прокаlцитонин >0,8μg/l и
седиментација еритроцита >63 mm/сат најчешће искључују вирусну пнеумонију

Табела 3. Знаци тешке ванболничке пнеумоније у деце
Температура °C
РФ /минут
SpO2 (%) на собном ваздуху
Респираторни дистрес

Исхрана
Капиlарно пуњење/сек.

ОДОЈЧЕ
> 38.5
>70
<92
Умерено-тешке ретракције
Лепршање носница
Cијаноза
Стењање
Интермитентна апнеја
Не прихвата храну
>2

СТАРИЈЕ ДЕТЕ
> 38.5
>50
<92
Не изgовара комплетну
реченицу
Лепршање носница
Cијаноза
Стењање
Знаци дехидратације
>2
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9.1. НОРМАЛНИ ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФСКИ
ПАРАМЕТРИ КОД ДЕЦЕ
Сергеј Пријић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Електрокардиограм (ЕКГ) је запис кретања електричне активности у срчаном мишићу и представља једноставан и јефтин метод за евалуацију деце
у погледу обољења срца (1-5). Анализа великог броја електрокардиографских
записа се може адекватно обезбедити интерпретацијом основних параметара,
што је значајно за све педијатре и лекаре који се брину о здрављу деце. У случају
да се региструју неправилности, као и за потврду нормалног налаза, потребна
је анализа од стране педијатријског кардиолога. Компјутерска интерпретација
ЕКГ-а није конзистентна и може довести до погрешних закључака.

ТЕХНИКА ПРЕГЛЕДА
Електрокардиографске електроде се постављају на сва четири екстремитета и предњу страну грудног коша (V1 – четврти међуребарни простор десно
парастернално, V2 - четврти међуребарни простор лево парастернално, V3 –
између електрода V2 и V4, V4 – медиоклавикуларна линија (врх срца), V5 –
предња аксиларна линија, V6 – средња аксиларна линија) (1).
Класичан ЕКГ са 12 канала садржи шест одвода са екстремитета (три стандардна: I, II, III и три појачана: аVL, аVR и аVF) и шест прекордијалних одвода
(V1-6). Стандардни одводи приказују срце у фронталној равни, а прекордијални одводи у трансверзалној (хоризонталној) равни (Слика 1) (2,3). Рутински
ЕКГ се добија брзином записа од 25 mm у једној секунди (3). Квантификација
амплитуде отклона од изоелектричне линије се заснива на поређењу са маркером, који је обично калибрисан да отклон од 10 mm одговара 1 mV. Када је
импулс деполаризације усмерен према (позитивној) електроди (означено стрелицом на Слици 1) на ЕКГ-у се региструје позитивна дефлексија и обрнуто (1).
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Слика 1. Пројекција електрокардиографских одвода. Одводи V1, V2 и aVR
приказују десну (и предњу) страну срца; одводи V3 и V4 се односе
на срчану преграду (и предњу страну); I, аVL, V5 и V6 приказују
леву страну срца; II, III и аVF одводи се односе на доњу страна срца.

ПАРАМЕТРИ ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФСКОГ ЗАПИСА
Електрична активност у срчаном мишићу претходи механичким покретима. Постоје три отклона од изоелектричне линије ЕКГ-а: P талас, QRS комплекс
и Т талас. Наведени сигнали формирају три интервала (PR, QRS и QТ) и два
сегмента (PR и ST) (Слика 2) (1-4).
Слика 2. Електрокардиографски запис

158

9. Кардиологија

Дијастолна фаза брзог пуњења и дијастаза се дешавају пре појаве P таласа и у ЕКГ запису су представљене изоелектричном линијом или U таласом.
Срчани импулс настаје у синоатријалном чвору, одакле се деполаризација
шири на десну и леву преткомору дајући P талас. Атријална контракција почиње након 100 ms од почетка P таласа. Када импулс деполаризације достигне атриовентрикуларни (АВ) чвор долази до успорења ширења електричне
активности и формирања PQ тј. PR сегмента. Време од почетка деполаризације преткомора до деполаризације комора представља PR (PQ) интервал.
Деполаризација међукоморске преграде је представљена Q зупцем и региструје се у левим латералним одводима (I, aVL, V5-6) и инфериорним одводима
(II, III). Деполаризација миокарда је представљена R зупцем, при чијем врху
почиње изоволуметријска контракција. Зубац S представља деполаризацију
базе срчаног мишића. Обједињени Q, R и S зупци (QRS интервал или комплекс) представљају кретање импулса деполаризације од Хисовог снопа до
Пуркињеових влакана срчаних коморама. Плато фаза акционог потенцијала,
током које нема промене у поларизацији ћелија, представљена је изоелектричним ST сегментом. За време ST сегмента дешава се систолни избачај (ејекција).
Реполаризацијом комора се формира Т талас, током којег почиње изоволуметријска релаксација. Време од почетка Q зупца до краја Т таласа представља QТ
интервал, који се обично изражава након корекције помоћу количника количника QТ интервала и корена претходног RR интервала (1).
Електрокардиографски запис може да се интерпретира поделом на четири
дела, на којима се анализирају ритам и интервали, срчана осовина, десна комора, лева комора, ST сегменти и Т таласи (Слика 3) (4,6).
Слика 3. Делови електрокардиографског записа (1)
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1. Ритам, фреквенција и интервали
Други стандардни одвод је најпогоднији за анализу срчаног ритма, фреквенције и интервала (1). Синусни ритам представљају идентични позитивни P
таласи, једнаки PR интервали и QRS комплекси који следе након сваког P таласа. Позиција предводника срчаног ритма у нижим партијама преткоморског
сегмента представља нормалну варијацију при којој се региструју негативни P
таласи и скраћени PR интервали.
Срчана фреквенција се одређује као количник броја 300 и броја великих
коцкица између два QRS комплекса (300, 150, 100, 75, 60, 50, итд). С узрастом се
смањује нормална вредност срчане фреквенције.
PR интервал се, за разлику од срчане фреквенције, повећава с узрастом и нормално је дужи од 0,08-0,12 секунди и краћи од 0,12-0,20 секунди (6). QRS интервал
нормално износи 0,04 секунде, а кориговани QТ интервал <0,45 секунди код дечака и <0,46 секунди код девојчица (7). Завршетак Т таласа у првој половини RR интервала је углавном повезан са нормалним трајањем коригованог QТ интервала.
2. Осовина срца
Најзначајнији одводи за процену осовине срца су aVF и први стандардни одвод. Срчана осовина се нормално налази између -30○ и +120○. Позитивност QRS
комплекса у аVF и I одводу одражава нормалну срчану осовину (од 0○ до +90○).
3. Десна комора
Анализа десне коморе се заснива првенствено на анализи десних прекордијалних одвода (Табела 1) (4,6). Вредност амплитуде R зупца (mV) у одводу V1
позитивно корелише са притиском (mm Hg) у десној комори.
Табела 1. Критеријуми за хипертрофију десне коморе (1)
R/S волтажни критеријуми
Додатни критеријуми
V1: rsR` (R` >r и R` >1-1,5 mV)
Десна девијација осовине (већа од +120○)
V1: R >1,5-2 mV или R >4S
II, III, aVF: P >0,25 mV*
V6: S >1 mV; r<S
V1: Q зубац (qR или qRs образац)
V1**: позитиван Т талас***; ST депресија
RV1+ SV6 >30 mV
* P-пулмонале; ** образац напрезања десне коморе; *** од 7. дана до 7. године живота

4. Лева комора
Леви прекордијални одводи су најпогоднији за процену оптерећења леве коморе (Табела 2). Међутим, изоловани волтажни критеријуми за хипертрофију леве
коморе, без присуства додатних критеријума, немају велику сензитивност (4,6,8,9).
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Табела 2. Критеријуми за хипертрофију леве коморе (1)
R/S волтажни критеријуми

Додатни критеријуми

V6: R >3,0 mV
V6: R „сече“ линију V5
V1: S >2,5 mV
RV6 + SV1 >3,5-4,0 mV
* P-митрале; ** образац напрезања леве коморе

Лева девијација осовине (већа од -30○)
II, V1: P >0,08-012 сек, засечен/бифазичан*
V6: Q >0,4-0,5 mV (уз високо позитивне Т)
V6**: негативан Т талас; ST депресија

5. Деполаризациони плато и реполаризација
Деполаризациони „плато“ је у ЕКГ налазу представљен ST сегментом који,
с обзиром на одсуство промене у поларизацији ћелија, нема одступање од изоелектричне линије или је одступање мање од 0,1-0,2 mV. Одступање ST сегмента са већом амплитудом, уз додатне физиолошке критеријуме, може указати на
бенигну рану реполаризацију која представља нормалну варијацију код добро
утренираних испитаника (1,10).
Најбитнији одводи за процену морфологије Т таласа су леви прекордијални, латерални и инфериорни. Десни прекордијални одводи нису погодни за процену Т таласа, с обзиром да њихова позитивизација у V1-3 може бити одложена до адолесценције (11). Такође, Т таласи су често негативни у одводима III и V4. Амплитуда Т таласа
је обично мања од 0,7 mV у стандарним одводима и мања од 1 mV у прекордијалним
одводима и обично износи мање од половине амплитуде QRS комплекса (1).

ПРОМЕНЕ У ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМУ С УЗРАСТОМ
С обзиром на разлику у релативној доминацији срчаних комора, електрокардиограм код деце се мења с узрастом (Табела 3) (12). У феталном периоду
десна комора функционише под истим оптерећењем као и системска лева комора, те је код новорођенчади однос десне и леве коморе 1:0,8. Временом долази до постепене доминације леве коморе са односом 1:2,5 у адултном добу.
Табела 3. Промене у ЕКГ налазу с узрастом
Осовина
R зубац (V1)
R зубац (V6)
Т талас (V1)

Почетни налаз (узраст)
Десна девијација
од +110○ до +180○ (по рођењу)
Rs
(првих неколико месеци/година)
r<S
(првих неколико дана)
Т (+) → Т (-)
(први дани (+); >2-7 дана (-))

Физиолошка промена (узраст)
Нормална осовина
од -30○ до +90○ (с узрастом)
rS
(након 6 месеци до 4-8 година)
R>s
(након неколико дана)
Т (+)
(>7-15 година)
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ЗАКЉУЧАК
Електрокардиографија је једноставан и јефтин метод процене у погледу
обољења срца код деце и треба да буде део рутинске клиничке праксе. Код деце
је неопходно тумачити ЕКГ налаз у складу с узрастом, с обзиром на промене у
релативној доминацији срчаних шупљина. Већина педијатријских ЕКГ записа
је са нормалним налазом. За потврду нормалног налаза или извесних неправилности неопходна је експертиза од стране педијатријског кардиолога.
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9.2. НОРМАЛНЕ ВАРИЈАЦИЈЕ
ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА КОД СПОРТИСТА
Јован Кошутић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд
Спортске активности имају оптималан ефекат на ментално и телесно здравље, али су повезане и са повећаним ризиком од изненадне срчане смрти, која
је водећи узрок морталитета код спортиста (1,2). С циљем препознавања особа
у ризику, у Европским земљама је постигнута сагласност да препартиципациони преглед подразумева и електрокардиографску (ЕКГ) процену (3-6).
Код спортиста ЕКГ налаз има извесне специфичности, које настају услед
електричног и структурног ремоделовања срца и адаптације аутономног нервног система на излагање интензивним напорима (1,3,7). Наиме, ЕКГ записи
спортиста имају неприхватљиво велики број лажно позитивних налаза. Из тог
разлога је 2012 године у Сијетлу (САД) интернационална група, сачињена од
водећих експерата из области спортске кариологије, дефинисала стандарде за
интерпретацију ЕКГ налаза код активних учесника у спорту. Поменути стандарди су познати као „Сијетл критеријуми“, који се односе на спортисте без
симптома испољених од стране кардиоваскуларног система, узраста 12-35 година. Спортиста је дефинисан као особа која редовно тренира или вежба са
циљем повећања издржљивости. На преваленцију ЕКГ промена утичу узраст,
пол, расна припадност, врста спортске активности и степен кондиционираности, а промене се чешће запажају код особа које вежбају најмање 4–8 часова недељно (1,8). У случају постојања симптома или позитивне породичне
анамнезе о постојању генетски условљених кардиоваскуларних болести или
изненадних смртних исхода код блиских сродника пре педесете године живота, критеријуми захтевају модификацију (1,3).
Промене које се запажају на ЕКГ-у код 60-80% спортиста су одраз адаптације срца на напор и не захтевају додатну кардиолошку евалуацију (табела
1) (1,2,9,10). Правилна интерпретација ЕКГ налаза код спортиста подразумева препознавање честих варијација које не захтевају допунску кардиолошку
евалуацију, чиме се смањују трошкови лечења и избегава прекид спортских
активности активности.
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Табела 1. Нормалан и патолошки ЕКГ налаз код спортиста
Нормалан ЕКГ налаз код спортиста
• синусна брадикардија ≥30/мин
• синусна аритмија
• ектопични атријални ритам
• спојнични ритам измицања
• Атриовентрикуларни блок I степена
• Атриовентрикуларни блок II стпена тип Mobitz I
• рана реполаризација
• инкомплетни блок десне гране
• изоловани волтажни критеријуми за хипертрофију леве коморе
• конвексна елевација ST сегмента удружена са инверзијом Т таласа у V1-4 код црнаца
Патолошки ЕКГ налаз код спортиста
• инверзија Т таласа > 1мм у два или више одвода, изузев у одводима III, aVR и V1
• депресија ST сегмента ≥ 0,5 мм у два или више одвода
• патолошки Q зубац >3мм или дужине >40 мс у два или више одвода, изузев у одводима
III и aVR
• комплетни блок леве гране
• интравентрикуларно успорење спровођења (QRS трајања ≥140 мс)
• лева девијација осовине
• увећање леве преткоморе
• хипертрофија десне коморе
• вентрикуларна преексцитција
• продужен QТ интервал
• скраћен QТ интервал
• промене налик Бругада синдрому
• тешка синусна брадикардија
• атријалне тахиаритмије
• више од 2 ВЕС на запису трајања 10 секунди
• вентрикуларне аритмије - парови ВЕС, три ВЕС у низу и nonsustained вентрикуларна
тахикардија
ВЕС – вентрикуларне екстрасистоле, nonsustained – трајање краће од 30 секунди

КАРАКТЕРИСТИКЕ НОРМАЛНИХ ЕКГ ВАРИЈАЦИЈА
Промене које настају као последица повећаног тонуса парасимпатикуса
Синусна брадикардија. Дефинише се као синусни ритам са срчаном фреквенцијом <60/мин. P талас синусног ритма морфолошки одликује нормална
осовина у фронталној равни (0-90°). Синусна брадикардија је последица и повећања утицаја парасимпатикуса и интризичне адаптације синусног чвора која
се одликује смањењем његовог аутоматизма. Код добро утренираних спортиста који немају симптоме, срчана фреквенција већа од 30/мин се сматра нормалном (1,7,8).
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Синусна или респираторна аритмија. Представља ирегуларни ритам који
потиче из синусног чвора, а одликује се повећањем срчане фреквенције током
инспиријума и смањењем током експиријума. P таласи имају нормлану морфологију са варијацијом PP интервала за више од 120 мс. Респираторна аритмија је последица рефлексног мењања парасимпатичког тонуса током дисајног
циклуса, а губи се приликом напора услед смањења тонуса вагуса и повећања
тонуса симпатикуса (1,7,8).
Ектопични атријални ритам настаје када један део спроводног система
у преткоморама постане водич срчаног ритма, а настаје истим механизмом
као и нодални ритам измицања. Одликује се срчаном фреквенцијом мањом од
100/мин, присутним P таласима који су различите морфологије од синусних и
уским QRS комплексима. Могуће је присуство више различитих морфологија
P таласа што означавамо као лутајуци центар водич (1,7,10).
Спојнични (нодални) ритам измицања. У нодалном ритму ћелије атриовентрикуларног чвора су водичи срчаног ритма. Због значајног успорења аутоматизма синусног чвора изазваног хиперваготонијом, нижи делови спроводног
система могу постати водичи срчаног ритма. Нодални ритам се одликује срчаном фреквенцијом мањом од 100/мин, одсуством видљивих P таласа и уским
QRS комплексима (1,7,8).
Атриовентрикуларни блок I степена. Хиперваготонија доводи до успорења спровођења импулса кроз АВ чвор што се манифестује продужењем PR
интервала чија је дужина већа од предвиђене за узраст (код старије деце већа
од 0,20 секунди). Блок се губи приликом напора (1,7,8).
Атриовентрикуларни блок I типа Mobitz I (Wenckebach). Овај тип измењеног споровођења настаје истим механизмом као и АВ блок I степена.
Специфично је постепено продужење PR интервала које се завршава изостанком спроводјења атрирјалног импулса кроз АВ чвор што се приказује као изостанак QRS комплекса иза P таласа. Први PR интервал након изосталог удара
је краћи него PR интервал последњег спроводеног P таласа. АВ блок II степена
типа Mobitz I се губи приликом напора (1,7,10).
Рана реполаризација. Ова варијација се манифестује конкавном и усходном елевацијом ST сегмента (слика 1. А). Т талас је позитиван, шиљат и висок.
Елевација је обично мања од 2 мм. Проширена дефиниција бенигне ране реполаризације обухвата и промене које се описују као мање стрми завршетак
QRS комплекса (слика 1. Ц) и присуство Ј таласа. Ј талас се приказује као мали
талас на месту Ј тачке, односно на месту где S зубац прелази у ST сегмент, што
може и не мора бити праћено истовременом елевацијом ST сегмента (слика 1.
Б и Д). Промене се најбоље виде у средњим прекордијалним одводима (V3 и
V4). (1,2,7-9).
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Слика 1. Рана реполаризација: конкавна усходна ST елевација без (А) и са
Ј-таласом (Б); одсуство ST елевације са нејасним R-завршетком (Ц)
и Ј-таласом (Д).

Промене које настају због увећања срчаних шупљина
Инкомплетни блок десне гране. Карактерише се постојањем терминалног R
зупца QRS комплекса (rSR´) у V1 и широким терминалним S зубцем у одводима I и V6. Трајање QRS комплекса је краће од 120 мс. Последица је физиолошког повећања десне коморе услед чега долази до њене продужене активације
(1,7). Инкомплетни блок десне гране срећемо и у бројним болестима срца, а у
диференцијалној дијагнози треба искључити постојање атријалног септалног
дефекта, Бругада синдрома и аритмогену кардиомиопатију десне коморе (1,10).
Волтажни критеријуми за хипертрофију леве коморе. За процену хипертрофије леве коморе најчешће се користи Sokolow-Lyon волтажни критеријум (збир
волтаже S зубца у одводу V1 и R зубца у одводу V5 или V6) који нормлано износи до 3,5 mV. Изолован налаз само волтажног критеријума који упућује на хипертрофију леве коморе се сматра нормалном варијацијом код спортиста. Међутим,
уколико постоје и други критеријуми (неволтажни), као што је увећање леве
преткоморе, лева девијација осовине, депресија ST сегмента, инверзија Т таласа
или патолошки Q зубац, потребно је спровести допунску евалуацију (1,7,8).

ГРАНИЧНО НОРМАЛНЕ ЕКГ ВАРИЈАЦИЈЕ
У циљу даљег повећања сензитивности и специфичности ЕКГ-а у откривању постојања обољења срца код спортиста, 2014 године су обајвљени дорађени критеријуми (1,8,11). Поред две групе налаза који су описани као нормални
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и патолошки, издвајена је и трећа група налаза који су означени као гранични. Уколико се нека од граничних промена нађе изолована, може се сматрати нормалном варијацијом и није потребна додатна кардиолошка евалуација.
Уколико истовремено постоји још нека промена на ЕКГ-у која одступа од нормалног налаза, потребно је спровести допунска кардиолошка испитивања (8).
У граничне налазе спадају: увећање леве преткоморе, увећање десне преткоморе, девијација срчане осовине улево, девијација срчане осовине удесно, хипертрофија десне коморе (8,11).

ЗАКЉУЧАК
Болести срца су најчешћи узрок изненадног смртног исхода код спортиста.
Варијације у ЕКГ запису спортиста настају услед физиолошке адаптације кардиоваскуларног система на напор. Примена Сиејтл критеријума и допуњених
критеријума у интерпертацији ЕКГ налаза спортиста значајно је побољшала
сензитивност и специфичност ове методе.
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10.1. ИМУНОГЛОБУЛИН А НЕФРОПАТИЈА
Мирјана Костић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду

УВОД
Имуноглобулин А нефропатија (ИгАН) је најчешћа хронична гломерулска
болест са варијабилном инциденцијом, клиничком презентацијом, током и
исходном. Клиничке манифестације се налазе у спектру од изоловане асимптоматске микроскопске хематурије до рапидно прогресивног гломерулонефритиса. Код највећег броја болесника то је споро прогресивна, али ипак прогресивна болест, са развојем терминалне бубрежне слабости унутар 20 година
од почетка код 40% болесника. Примарна ИгАН је аутоимунски гломерулонефритис дефинисан карактеристичним хистолошким фенотипом са дифузним
мезангијумским депозитима ИгА, мезангијумском пролиферацијом и експанзијом мезангијумског матрикса. Патогенза ИгАН је мултифакторска, „мулти
хит“. Од патогенетског значаја је синтеза галактоза-дефицијентног молекула
ИгА1, стварање антигликанских антитела, формирање циркулишућих и/или
in situ ИгА1 имунских комплекса и интрагломерулска инфламација са следственим оштећењем. Већа учесталост болести у појединим фамилијама, као и
супклиничке абнормалности бубрега код сродника оболелих, указују да генетички фактори могу имати утиција на патогенезу ИгАН. С обзиром на хетерогеност клиничког и морфолошког фенотипа, као и на варијабилност брзине
прогресије, јасно је и да не постоје једнозначне терапијске препоруке примењиве код свих болесника.

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
Преваленцијаа ИгАН је различита у различитим регионима света, а условљена је вероватно различитим критеријумима за биопсију бубрега, срединским и генетичким факторима. Највећа преваленцја ИгАН је у Источној
Азији, нешто нижа у Европи , а релативно ниска у популацији Африканаца.
Преваленција у општој популацији САД се процењује на 25-50 болесника
на 100.000. У Немачкој и Француској инциденција ИгАН је 20 болесника на
100.000. У САД дијагноза ИгАН се поставља код 5-10%, а у Европи код 10%
болесника са примарним гломерулским болестима.
Инциденција ИгАН у педијатријских болесника није позната. У земљама
далеког истока, у којима се обавља скрининг хематурије и протеинурије код
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деце школског узраста, као довољним индикацијама за биопсију бубрега, дијагноза ИгАН се поставља код 30-40% биопсиране деце са изолованом или хематуријом удруженомса протеинуријом. Инциденција ИгАН у Јапану је 4,5 на
100.000 популације деце узраста 6-15 година и 20 на 100.000 попуције узраста
17 година. У Пољској је инциденца ИгАН 9,3 годишње.
ИгАН се јавља у свим у периодима живота, а најчешће у другој и трећој
деценији живота. Дијагноза се код 80% болесника поставља између 16. и 35. године, а ретко пре 10. године живота. Највећа инциденција код деце је у узрасту
од 10 година. Болест је чешћа код мушкараца.

ЕТИОЛОГИЈА
Етиолошки узрочник ИгАН за сада није познат. Узрочни инфективни агенс
није идентификован.
Већа учесталост болести у појединим фамилијама као и супклиничке абнормалности бубрега код сродника оболелих указују да генетички фактори
могу бити од значаја. У Кентакију (САД) 55% болесника са ИгАН , а 10% у неким
регионима Европе има бар једног сродника са ИгАН. Серумски ниво галактоза
дефицијентних ИгА1 (Гд-ИгА1) је повишен код болесника са фамилијарним
ИгАН. Наслеђивање нивоа циркулишућих Гд-ИгА1 је доминантно са ниском
пенетрацијом, те највећи број сродника оболелих од ИгАН, који имају високе
серумске нивое Гд-ИгА1, не испољавају манифестације бубрежног оштећења.
Код неких болесника описује се удруженост са одређеним ХЛА антигенима.
Студије базиране на “линкиџ” анализи указују да би локуси на хромозомима
4q26-31, 17q12-22 и 2q36 могли бити од значаја. Уочена је и асоцијација са генима за фактор некрозе тумора (ТНФСФ13) и алфа-дефенсин (ДЕФА), као и
са полиморфизмима у бројним генима (за svitch регион тешких ланаца Иг, за
ренин-ангиотензин систем, трансформишући фактор раста-бета1, константни
регион алфа ланца Т-ћелијског рецептора и др). Опсервационе студије удружености полиморфизама у једном нуклеотиду гена у хуманом геному (genomewide set of genetic variants, GWAS) указују на могући патогенетски значај неколико гена „кандидата“ укључених у: 1. обраду и презентацију антигена ( локуси на хромозому 6п21 у региону ХЛА); 2. мукозну имуност (хромозом 22q12
ХОРМАД2 локус, 8п23 ДЕФА локус и 17п13 ТНФСФ13 локус) и 3. алтернативни пут активисања комплемента (хромозом 1q32 фактор Х- ЦФХ локус). GWAS
студије показују и да генска условљеност носи ризик од 5-8% за настанак ИгАН
и да би би хаплотипови гена за класу II ХЛА и ген за полимерни рецептор за
Иг могли да послуже за идентификацију региона који садржи локус одговоран
за ИгА фенотип (1,2)
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ПАТОГЕНЕЗА
Иако патогенеза ИгАН није у потпуности разјашњена, постоје броји докази да је ИгАН болест имунских комплекса (гранулисани густи депозити у
мезангијуму на електронској микроскопији, депозити ИгА и Ц3 у мезангијуму
на имунофлуоресценцији, циркулишући ИгА1 имунски комплекси удружени
са ИгГ имунским комплексима). ИгА1 је доминантна супкласа ИгА присутна у
мезангијумским депозитима болесника са ИгАН. Имунохистохемијска карактеризација елуисаних ИгА1 из депозита доказује да су у питању полимерни
ИгА1. Детекција комплекса комплемента везаног за мембрану говори у прилог
значаја активације комплемента, а бројне студије сугеришу да је активација алтернативног пута од патогенетског значаја у ИгАН. Ц3 се депонује, али га и
продукују мезангијумске ћелије у ИгАН.
Код болесника са ИгАН су описане бројне генетички условлљене абнормалности имунског система од могућег значаја за патогенезу ИгАН. Формирање
имунских комплекса који садрже галактоза-дефицијентне ИгА1 је кључно у патогенези ИгАН. ИгАН је последица системске абнормалности у синтези ИгА
што има за последицу непоптуну гликозилацију ИгА1 молекуле, те јој недостају
резидуе галактозе у региону шарке (3). Висока концентрација галактоза-дефицијентних ИгА1 је иницијалан – неопходан али не и довољан догађај за индукцију
бубрежног оштећења. Упркос екстензивним истраживањима, тачан механизаам
настанка ИгА депозита у гломерулима болесника са ИгАН није у потпуности
расветљен. Претпостављени механизам би се одвијао кроз активационе процесе
неопходние за клиничку експресију ИгАН: 1. продукција Гд-ИгА1; 2. продукција
аутоантитела на Гд-ИгА1; 3. формирање имунских комплекса у циркулацији; 4.
депоновање имунских комплекса у мезангијуму активира комплемент и друге медијаторе који доводе до инфламције, оштећења и у крајњем исходу до фиброзе (4).

ПАТОХИСТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ
Дијагноза ИгАН је заснована предоминанантоим депозитима ИгА имунских комплекса у мезангијуму. Тип и степен хистолошких лезија се разликује
код појединачних болесника.
Хистолошке промене код педијатријских и адултних болесника се разликују. Мезангијумска и ендокапиларна пролиферација су чешће, а хронично
тубулоинтерстицијумско оштећење и васкуларне промене ређе су код педијатријских болесника. Најчешћа хистолошка лезија је фокално-пролиферативни гломерулонефритис, код 40-50% адултних и педијатријских болесника.
Одсуство хистолошких промена на оптичкој микроскопији је чешће код деце,
у поређењу са адултним болесницима (27% в. 14%).
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Дифузни мезангијумски депозити ИгА су карактеристичан налаз за ИгАН
на имунофлоресцентној микроскопији. Депозити ИгГ, ИгМ и Ц3 могу да буду
присутни уз депозите ИгА. Компонента комплемента Ц3 је обично присутна, а
ИгГ и ИгМ депозити су присутни у око 50% биоптата.
Електронска микроскопија обично приказује густе депозите искључиво у
у мезангијуму, али се густи депозити могу видети и у капиларном зиду у 30%
биопсија.

КЛАСИФИКАЦИЈА ПАТОХИСТОЛОШИХ ПРОМЕНА
Данас препоручена класификација ИгА заправо представља ревизију
оригиналне Оксфордске класификације из 2009. године- прве класификације
ИгАН базиране на доказима. Оригинална Оксфордска класификација је укључивала 4 типа хистолошких промена видљивих на оптичкој микроскопији биоптата са најмање осам гломерула: мезангијумску хиперцелуларност (М), ендокапиларну хиперцелуларност (Е), сегментну гломерулосклерозу (С) и тубулску
атрофију/интерстицијумску фиброзу (Т). Скоровањем сваког од ова четири
параметра добијен је МЕСТ скор.
Заснована на налазима бројних кохортних студија из различитих региона
света, којима је процењивана предиктивна вредност МЕСТ скора, тзв. валидационих студија, Оксфордска класификација ИгАН из 2016 године у МЕСТ скор
укључује и скоровање присуства целуларних и/ли фиброцелуларних полумесеца
(C-crescent), МЕСТ-Ц скор, а уколико је присутна сегментна гломерулосклероза и
назнаку о присуству или одсуству подоцитне хипертрофије и/или тип лезија (5)

КЛИНИЧКА СЛИКА
Клиничка слика на почетку болести, код највећег броја болесника, је наизглед бенигна са изолованом микроскопском хематуријом и епизодама макроскопске хематурије у току мукозних, најчешће респираторних, инфекција.
Болесници са оваквом презентацијом су обично млађег узраста, без редукције
гломерулске филтрације, са нормалним крвним притиском и спонтаним ремисијама. Асимптоматска протеинурија се јавља код 80% болесника, а рекурентне
епизоде макроскопске хематурије код 20%-80% ових болесника. Хипертензија
је присутна код 13% болесника на почетку болести. Обично није тешка и лако
се контролише антихипертензивном терапијом. Насупрот овоме, код једног
броја болесника после више година од појаве микроскопске хематурије која
остаје непропозната, развија се и протеинурија, најчешће 1-2 грама/дан, хипертензија и блага редукција гломерулске филтрације. Уколико се не учини биопсија, може се пропустити правовремено постављање дијагнозе. Код болесника
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беле расе у Европи и САД, рекурентна макроскопска хематурија је најзначајнија клиничка манифестација. У земљама Источне Азије (Јапан и Кореја) где је
организован скрининг хематурије код школске деце, а изолована микроскопска хматурија је довољна индикација за биопсију бубрега, ИгАН се открива
код 59% односно 66% деце са изолованом микроскопском хематуријом или
микрохематуријом и протеинуријом.Код мањег броја болесника болест се на
почетку може манифестовати нефротским синдромом, рапидно прогресивним
гломерулонефритисом или акутним бубрежним оштећењем.

ДИЈАГНОЗА
Дијагноза ИгАН се поставља на основу налаза на биопсији бубрега. Тренутно
не постоји не-инвазивна метода за дијагнозу ИгАН.

ПРОГНОЗА
ИгАН је споро прогресивна болест. Терминална бубрежна инсуфицијенција се развија код око 50% адултних и до 20% педијатријских болесника.
Брзина прогресије је веома варијабилна те је и индивидуална процена прогнозе веома тешка. Краткорочна прогноза је боља код деце, док је удаљена слична као и код адултних болесника. Студије дуготрајног праћења показују да је
само 5%-30%е болесника у комплетној ремисији. Мали је број студија исхода
код педијатријских болесника са ИгАН. Након 10 година праћења терминална бубрежна инсуфицицјенција се развија код 5% педијатријских болесника у
Јапану и 13% у источним деловима САД. Након 20 година праћења овај проценат расте на 20% у Јапана и 30% у источним деловима САД. У Шведској само 9%
болесника након 8-14 година праћења има снижену гломерулску филтрацију.
Уколико се дијагноза ИгАН постави пре 16. године болест је бенигнијег тока, у
односу на болеснике код којих се дијагноза постави у узрасту од 16-17 година.

ПРОЦЕНА ИНДИВИДУАЛНОГ РИЗИКА ЗА ПРОГРЕСИЈУ
БОЛЕСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД ИГАН
Процена индивидуалног ризика за прогресију болести код оболелих од
ИгАН је највећи изазов, с обзиром на хетерогеност клиничког и морфолошког
фенотипа као и варијабилност брзине прогресије (6).
Протеинурија, процењена јачина гломерулске филтрације, крвни притисак и МЕСТ-Ц скор су тренутно највалиднији доступни фактори ризика за
процену прогнозе ИгАН. Предиктивна вредност МЕСТ-Ц скора се повећава у
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корелацији са клиничким параматрима од којих средњи артеријски притисак
и протеинурија једини показују независну предиктивну вредност. Присутво
М лезија код болесника са истим клиничким параметирма представља фактор ризика са губитак бубрежне функције у периоду од 5 година праћења. С
лезије су у корелацији са клиничком презентацијом и исходом. Хипертрофија
подоцита или склероза тубуларног пола гломерула (“тип” лезије) у корелацији
је са јачом протеинуријом на почетку болести и бржим губитком бубрежне
функције, а примена имуносупресивне терпије код ових болесника утиче на
очување функције бубрега. Болесници са Ц лезијама имају лошију прогнизу у
односу на болеснике без Ц лезија и болеснике са овим лезијама лечене имуносупресивним лековима. Према студији Оxфордсксе класификације, не постоји
разлика између педијатријских и адултних болесника у предиктивној вредност
сваке специфичне лезије у погледу очувања функције бубрега.
Касније кохортне студије, искључиво на педијатријским болесницима из
различитих региона света, не дају конзистнтне налазе у односу на предиктивну
вредност сваке специфичне лезије. Незвисну предиктивну вредност у студији
из Кине имају само Т, у студији из Шветске М,Е и Т, у студији из Јапана М,Т и
Ц, а у студији из Бразила само Е лезије (7).
Постоје и снажне индиције да и присутво ИгГ депозита уз ИгА, као и локализација ИгА депозита, имају предиктивну вредност. Исход је лошији код болесника
са капиларним депозитима ИгА у односу на болеснике са депозитом ИгА у мезангијуму, као и код болесника који поред ИгА имају и депозите ИгГ у гломерулу.

ТЕРАПИЈА
Оптимална терапија примењива код свих болесника са ИгАН тренутно
није доступна, као ни терапијски протокол искључиво за педијатријске болеснике. Терапија се заснива на досадашњим знањима о патогенези ИгА нефропатије као инфламаторне болести, клиничким и морфолошким параметрима за
процену активности и прогресивности болести (8).
Основу терапије чини примена неспецифичних мера усмерених на успоравање прогресије губитка бубрежне функције, кортикостероди и имуносупресивни лекови (циклофосфамид и азатиоприн). Кључна компонента супортивне
терапије је примена блокатора ренин-ангиотензин система (АЦЕ инхибитори
и блокатори рецептора за ангиотензин II) којима се постиже контрола крвног
притиска и протеинурје (испод 1 гр/дан). У ове мере спада и промена животног стила и хигијенско дијететски режим са рестрикцијом уноса соли, а код
адултних болесника контрола метаболичког синдрома и избегавање никотина.
Супортивна терапија може бити од користи код болесника са протеинуријом >
0,75 и < 3,5 гр, без високог ризика од брзе прогресије. Код болесника код којих
протеинурија расте и поред примењених мера, препоручује се и примена ниске
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дозе антагониста алдостерона. Системска примена кортикостероида препоручује се само код болесника са активним ифламаторним лезијама (без обзира на
степен протеинурије) и високим ризиком од прогресије и порастом протеинурије изнад 2-3 гр/д, упркос претходне оптималне примене супортивних мера.
Уз блокаторе РАС код болесника са протеинуријом > 3г/д кортикостероиди би
могли да имају протективни ефекат на прогресију бубрежне болести. Примена
имуносупресивних лекова оправдана је код свих болесника са рапидно прогресивним ГН, а постоји и консензус да болеснике са гломерулском филтрацијом мањом од 30 мл/мин, у одсуству Ц лезија у гломерулу, није оправдано
лечити имуносупресивним лековима (9). Најчешће примењивани протокол у
Европи и САД је КДИГО протокол (The Kidney Disease Improving Global Outcome
(KDIGO) clinical guidelines) из 2012 године, са препорукама за лечење и адултних и педијатријских болесника (9,10).
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11.1. CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
REVIEW OF PUBLIC INFORMATION AT
WWW, AS PARENTAL GUIDANCE IN
CHOOSING LEARNING RESOURCES
Filip Duma, Tatjana Zorcec, Natalija Angelkova, Sonja Bojadzieva
University Children’s Hospital, Skopje, Macedonia

INTRODUCTION
“Convention on the Rights of the Child”
General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989
Article 23
1. States Parties recognize that a mentally or physically disabled child should enjoy a full and decent life, in conditions which ensure dignity, promote self-reliance
and facilitate the child’s active participation in the community.
2. States Parties recognize the right of the disabled child to special care and shall
encourage and ensure the extension, subject to available resources, to the eligible
child and those responsible for his or her care, of assistance for which application is
made and which is appropriate to the child’s condition and to the circumstances of
the parents or others caring for the child.
3. Recognizing the special needs of a disabled child, assistance extended in accordance with paragraph 2 of the present article shall be provided free of charge,
whenever possible, taking into account the financial resources of the parents or others caring for the child, and shall be designed to ensure that the disabled child has
effective access to and receives education, training, health care services, rehabilitation
services, preparation for employment and recreation opportunities in a manner conducive to the child’s achieving the fullest possible social integration and individual
development, including his or her cultural and spiritual development
4. States Parties shall promote, in the spirit of international cooperation, the exchange of appropriate information in the field of preventive health care and of medical, psychological and functional treatment of disabled children, including dissemination of and access to information concerning methods of rehabilitation, education
and vocational services, with the aim of enabling States Parties to improve their capabilities and skills and to widen their experience in these areas. In this regard, particular account shall be taken of the needs of developing countries (1).
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DEFINITION
It is very hard to define special needs in the reviewed literature, a description is
used rather than definition.
In USA up to 10% of the child and adolescent population belong to some type of
special needs. Developed countries refer smaller incidence, but it is still 5-6%. Special
needs is a very heterogeneous group of conditions, its occurrence is often age dependant and lifelong (2).
“Isn’t every child special? We think so. But what do we mean when we say “children with special needs”? This means any child that might need extra help because
of a medical, emotional, or learning problem (3). “Special Needs” is an umbrella underneath which a staggering array of diagnoses can be wedged. Children with special
needs may have mild learning disabilities or profound cognitive impairments; food
allergies or terminal illness; developmental delays that catch up quickly or remain entrenched; occasional panic attacks or serious psychiatric problems. The designation is
useful for getting needed services, setting appropriate goals, and gaining understanding of the child and the stressed family (4).

DIAGNOSIS
The diagnostic process is multidisciplinary, slow, and with included follow-up for
confirming the condition. Certain conditions as autism, learning disabilities, mild
mental retardation, psychiatric disorders are age dependant and with overlapping
symptoms and not always easily recognised. As professionals in the developmental
field, often we start the treatment before we have definitive diagnosis.
The diagnostic process is a big burden for the parents as their dreams about their
child’s future are being blown by the condition. It is a big shock for the parent, but
also a great need for recognising the changes in expectation, by establishing new
goals for the child, compared to the condition limits and possibilities. There are several phases in accepting the condition going from disbelief, grief, fear, anger or guilt,
as well as relief and determination to help their child.
“Being a parent of a child with special needs really doesn’t come with a handbook.
Depending on the diagnosis, and the severity of your child’s condition, you may be
besieged with worries about the future. Things you had previously taken for granted,
or never had cause to consider, such as a child’s access to education, ability to form
friendships and romantic relationships, the possibility of them living independently,
having children of their own, holding down a job and so on may suddenly seem to
have been snatched away. Suddenly, it may feel as if you and your child inhabit a different world than everyone else (5).”
The diagnostic process by Terri Mauro (4) should include:
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“Medical Issues
Medical issues for children include serious conditions like cancer and heart
defects, muscular dystrophy and cystic fibrosis; chronic conditions like asthma and
diabetes; congenital conditions like cerebral palsy and dwarfism; and health threats
like food allergies and obesity.
Behavioural Issues
Children with behavioural issues don’t respond to traditional discipline. With
diagnoses like ADHD, Fetal Alcohol Spectrum Disorder, Dysfunction of Sensory
Integration, and Tourette syndrome, they require specialized strategies that are
tailored to their specific abilities and disabilities.
Developmental Issues
Developmental disabilities are some of the most devastating issues for a family
to deal with, changing visions of the future and providing immediate difficulties
in caring for and educating a child. Diagnoses like autism, Down syndrome and
intellectual disabilities often cause children to be removed from the mainstream, and
parents must act as fierce advocates to make sure their children receive the services,
therapy, schooling, and inclusion they need and deserve.
Learning Issues
Children with learning disabilities like dyslexia and Central Auditory Processing
Disorder struggle with schoolwork regardless of their intellectual abilities.
Mental Health Issues
A child’s problems with anxiety or depression can sneak up on parents; problems
with attachment may smack them right in the face. Living with a child with mental
health issues can put family members on a roller coaster of mood swings and crises,
as well as defiance.(4)”
Sometimes parent will postpone diagnosis for “explainable reasons” such as:
1. Child has normal behaviour
2. Should wait for the condition to correct itself.
3. Insurance won’t cover the diagnosis or therapy.
4. The child’s behaviour may make an accurate diagnosis impossible.
5. “A diagnosis won’t change anything.”
6. “I don’t want her to be labelled.”
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“Diagnosis is really important: based on observational, medical tests for known
conditions, psychometry, psychiatric evaluation, radiologic examination, genetic
testing and etc. It also offers an endless list of possibilities which are always expensive
and what is more important, time consuming. When identifying a child’s disability
a decisions must be made based on the child’s needs, not on the parent’s fears (6).”

TREATMENT
“A diagnosis doesn’t change a child; it explains them“(4).
“The best treatment regimens are the result of an individualized treatment plan
formed by a team of health care multidisciplinary professionals. The plan will be
based on the severity of the disability and should involve patients, families, teachers,
and caregivers in all phases of planning, decision making, and treatment. The individualized treatment plan will take into consideration both the immediate needs of
the patient, and the long term prognosis for development.
• Behavioral Therapy
• Cognitive Therapy
• Drug Therapy
• Physical Therapy
• Occupational Therapy
• Speech Therapy (7)”
Depending on the child’s age we often speak about:
Early Intervention
“In early intervention we act on symptoms rather than definitive diagnosis. In
some cases, a child’s developmental problems may be evident from birth. Sometimes
it may take several months to realize that developmental milestones are not being
met. Early intervention is the term used to describe services that reach a child early
in his or her development, usually from birth through age three. Intervention is vital
during this very early time because this is the time when children learn and develop
the fastest; during the first few years. It’s important not to miss out on this crucial
part of a child’s development, as it may be more difficult to teach skills to your child
as he or she gets older. At age three, children generally become eligible for other educational services (7).”
Education Planning
“The value of the preparation and implementation of Individual Education Plans
(IEPs) for children with special educational needs is internationally accepted and is
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underpinned by law in many countries including the USA, Australia, Canada, New
Zealand and the UK.
An Individual Education Plan (IEP) is a written document prepared for a named
student which specifies the learning goals that are to be achieved by the student over
a set period of time and the teaching strategies, resources and supports necessary to
achieve those goals (8).”
Family Support Services
“Family support services are community-based services that assist and support
parents in their role as caregivers. Such services can take many different forms depending on the strengths and needs of the family, but their overarching goal is to help parents enhance skills and resolve problems to promote optimal child development. All
families can benefit from support in some way; the principles of family support should
be incorporated into casework across the child welfare service continuum (9).”
Special Needs Planning
“Caring for a child with a disability can often feel like being trapped in a labyrinth. Special needs planning allows parents to find their way out of this maze and get
their children the support they deserve (7).”

ASSISTIVE TECHNOLOGY
“Assistive technology devices
Any item, piece of equipment or product system, whether acquired commercially
off the shelf, modified, or customized, that is used to increase, maintain, or improve
the functional capabilities of children with disabilities.
Assistive technology service
Any service that directly assists a child with a disability in the selection, acquisition, and use of an assistive technology device (10). “

COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE (CAM)
“Complementary and alternative medicine (CAM) is a group of medical and
health care systems, practices and products that are not generally considered to be
part of conventional medicine (7).”
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“Complementary means treatments that are used along with conventional
medicine. Alternative means treatments used in place of conventional medicine.
Integrative medicine combines, or integrates, the best of conventional medical care
with the best of evidence-based CAM (11)”.
“What are some examples of Alternative Medicine?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acupuncture
Adeli Suit (Neurosuit, Euromed, Intensive PT)
Chiropractic Manipulation for certain conditions
Conductive Education
Craniosacral Therapy (CST)
Feldenkrais
Hippotherapy (integrating therapy with horseback riding)
Homeopathic treatments
Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT)
Music therapy
Patterning (Doman-Delecato)
Stem cell therapy
Therapeutic Electrical Stimulation (TES)
Yoga
Feeding and Nutrition

“A feeding problem occurs when a child has difficulty consuming solid foods or
liquids due to a physical impairment, behavioural issue, or both. Some conditions
that may disrupt feeding include oral cavity, neuromuscular, or neurologic defects. If
special accommodations are not made for feeding, it can have a detrimental impact
on the nutritional status of these children (12).”
Mental health care
“Children with special needs and their families have special health care needs
and they are often at risk for not receiving needed mental health care services (7).”
“Mental health — an essential part of children’s overall health — has a complex interactive relationship with their physical health and their ability to succeed in school,
at work and in society. Both physical and mental health affect how we think, feel and
act on the inside and outside (13).”
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DISCUSSION
In every phase of their life a child depends on proper support by parent, medical system, educational system, social support. Early intervention, integration, sometimes rehabilitation is a part of their, and their family’s everyday routines. There is no
shortcut to those routines.
“As it is, these children are tied to many services, (educational, occupational,
therapeutic …), we have to provide availability. Many families rely on child care from
the time their children are infants and well into the school years (13).”
“Good quality childcare is beneficial for all children. It can play a hugely important role in your child’s development, allowing them to become independent, to
mix with other children and to learn new things. But choosing the right childcare can
be a difficult decision for every parent, particularly if your child has a special educational need or disability (14)”
“Research shows that all children can benefit from participating in high-quality
child care programs that work closely with family members and provide their children with environments, materials, and relationships that enrich learning and development (13).”
“There are laws to protect children from discrimination and improve support and
access to services, play opportunities, education and information (14).”
“Everyone benefits when child care programs include children with special needs.
Children with disabilities benefit greatly from being with other children and from
receiving consistent care from a caring adult. Typically developing children benefit
from having a classmate with a special need because they learn respect for a child
whose abilities are different from theirs as well as how to respond appropriately and
offer help to the child (15). “
“And everyone learns to know one another as human beings with strengths and
challenges (13).”

CONCLUSIONS
When addressing children with special needs, rather than conditions, statistics,
educational and treatment plans and different programs, we should bear in mind that
each child, their families, social and educational environment need an individual and
specific program tailored to the needs of the individual and the family and their needs.
As medical workers we can help professionally:
1. Early recognition, by qualified examination, proper usage of developmental scales, M-chat, proper referral for further medical examination.
Developmental process is tied to the specific age, once it is missed repairs are
hard and expansive or impossible.
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2. Early intervention by early and appropriate referral for physical, occupational, speech therapies, psychiatric treatment.
3. Facilitating inclusion by consulting the parents for appropriate educational
services.
4. Providing knowledge for social and educational services and the special
rights for these children.
As an individual and as a parent by accepting public programs that take care of
those children’s needs. (Education, everyday living conditions, parks, crossings, new
buildings, public transportation.)
By presenting this review of the publicly available literature, we would like be able to:
1. Provide better and complete services for this children.
2. Awareness that by adding to the quality of their life, we also improve the
quality of our lives.
3. Change the public picture of these children and introduce new way of thinking in integration of the children with special needs and their families.
4. Whenever possible make them an active and productive participants in our
society.
5. Understanding of the complicity and the complexity of the interaction and
coordination between deferent services in order to get proper result.
6. All the services provided should take in care the need of the child to be integrated rather than separated, provision of services at their home, kindergarten, school rather than different hospitals and institution should be a must.
7. Living with the child with special needs is an enriching process for the child
without special needs, if channelled properly their interaction can be productive on both sides.
8. Provide quality information for all the parties included including the parents,
underlines the necessity for search through the publicly available literature.
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11.2. РАНА ЦЕРЕБРАЛНА ОШТЕЋЕЊА –
НЕУРОСОНОГРАФСКА ДИЈАГНОСТИКА
Слободан Обрадовић
Педијатријска клиника KЦ Kрагујевац,
Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

ДЕФИНИЦИЈА
Рана церебрална оштећења представљају лезије мозга у развоју које и поред
компензаторних механизама могу оставити трајне последице на психомоторички напредак деце и довести до значајних секвела и хендикепа. Она настају
током: ембриогенезе мозга, порођаја и новорођеначког периода. У њих се убрајају: конгениталне аномалије ЦНС-а, хипоксично - исхемична енцефалопатија,
интракранијална хеморагија, инфаркција мозга, инфекције ЦНС-а (интраутерусне и неонаталне), и конгенитални тумори мозга.

ТРАНСФОНТАНЕЛАРНА НЕУРОСОНОГРАФИЈА
Трансфонтанеларна неуросонографија је неинвазивна метода којом се,
применом ултразвука кроз отворену велику фонтанелу, могу дијагностиковати многа рана церебрална оштећења, а применом доплера и динамика мождане циркулације, као и васкуларне аномалије (1). У Педијатријској
клиници у Крагујевцу се ова метода примењује од 1989. год., а у крагујевачком породилишту се од 2010. године примењује као скрининг код све
новорођене деце.

КОНГЕНИТАЛНE АНОМАЛИЈE МОЗГА
Конгениталнe аномалијe мозга се применом ултразвука у трудноћи обично
открију пре порођаја. Међутим, уколико се трудноћа не прекине, или није контролисана, за постнатални надзор деце са малформацијама ЦНС метода избора
је трансфонтанеларна неуросонографија (2). Њене предности су: 1. постоји могућност сагледавања аномалије из више равни (понекад се стекне прецизнија
слика него на КТ-у), 2. аномалије најчешће захватају коморни систем, тако да
се дислокације ових анехоичних структура јасно разликују од ехогенијег можданог ткива, 3. цистичне формације у ендокранијуму се јасно локализују и лако
мере, 4. могу се тродимензионално приказати цистични дефекти и измерити
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њихов волумен. 5. постоји могућност да се визуелизују дислоциране артерије
мозга применом доплера и измере брзине и отпори у њима, или констатује
њихов недостатак, 6. може се пратити ефекат хируршког третмана (шант код
хидроцефалуса). У нашем центру су неуросонографски дијагностиковане: агенезија септума пелуцидума (септо-оптичка дисплазија), агенезија корпуса калозума, холопрозенцефалија, хидраненцефалија, конгенитални хидроцефалус,
Арнолд-Кјаријева малформација, Денди-Вокерова мана, субарахноидне цисте,
поренцефалија, шизенцефалија, цисте хориоидног плексуса, лизенцефалија,
анеуризма Галенове вене и друге.

ХИПОКСИЧНО – ИСХЕМИЧНА ЕНЦЕФАЛОПАТИЈА
Хипоксично – исхемична енцефалопатија је перипартална лезија ЦНС-а
чија се еволуција може добро пратити неуросонографијом (3). Распознају се:
перивентрикуларна леукомалација, дифузна цистична леукомалација (карактеристична за превремено рођену новорођенчад), као и супкортикална леукомалација и статус марморатус (код терминске новорођенчади) (4)), као и атрофија мозга која прати најтежу церебралну патњу. Ове морфолошке промене
прате и промене у церебралној циркулацији (доплер).

ИНТРАКРАНИЈАЛНА ХЕМОРАГИЈА
Интракранијална хеморагија, посебно пери-интравентрикуларна (ПВХИВХ), може се добро приказати ултразвуком и пратити њена еволуција. Ово је
облик крвављења који је везан за гестациону незрелост и нагле промене церебралног артеријског притиска и настаје у вентрикуларној зони (90% случајева)
или у хориоидном плексуса у (10%) и шири се у коморе (интравентрикуларна хеморагија - ИВХ) или у мождани паренхим (интрапаренхимна хеморагија
- ИПХ). Уобичајено порекло ИПХ је ширење хематома из ИВХ, али постоји
примарна ИПХ које се објашњава инфаркцијом великих церебралних артерија.
Најчешће се овај облик крвављења среће код деце са хеморагијском дијатезом
услед тромбоцитопеније, недостатка витамина К или конгениталних недостатака других фактора коагулације. Ретко се ИПХ нађе код интрацеребралних
тумора или АВ малформација. Зависно од величине хематома у паренхиму,
након 14_60. дана стварају се поренцефаличне цисте. Субарахноидна и субдурална хеморагија се не приказују добро неуросонографијом (дијагностика
лумбалном пункцијом и скенером).
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ИНФАРКЦИЈА МОЗГА (НЕОНАТАЛНИ МОЖДАНИ УДАР)
Инфаркција мозга (неонатални мождани удар) представља спектар од
фокалних до мултифокалних исхемичних или хеморагичних повреда мозга. Фокалне промене мозга се дешавају као последица артеријске инфаркције
(чешће леве АЦМ), а ређе су последица синусне венске тромбозе. Инциденција
тромболитичких болести, генетичких или стечених, код мајке и новорођенчета је велика, али је ретко једини узрок инфаркције. Обично инфаркцију прате перипартална патолошка стања (5). Неуросонографијом се може пратити
настанак и еволуција инфаркције, све до хемиатрофије мозга (са дилатацијом
истостране коморе) и цистама у паренхиму.

ИНФЕКЦИЈЕ ЦНС-А (ИНТРАУТЕРУСНЕ И НЕОНАТАЛНЕ)
На основу извесних ултразвучних налаза можемо посумњати на интраутерусне инфекције (обавезна је серолошка потврда - TORCH). Најкарактеристичнији
знак интраутерусних инфекција су калцификације у паренхиму, често праћене и
хидроцефалусом. Неуросонографијом можемо пратити ток пурулентног менингитиса како би се правовремено уочиле компликације (вентрикулитис, субдуралне ефузије, апсцес мозга, хидроцефалус и др.) и предузело благовремено лечење.

КОНГЕНИТАЛНИ (ЕМБРИОНАЛНИ) ТУМОРИ МОЗГА
Конгенитални (ембрионални) тумори мозга се могу понекад дијагностиковати ултразвуком, већ у првим данима живота. Обично су то новорођенчад
са поремећајем неуролошког статуса (макрокранија, конвулзије, хипотонија,
итд.). Тумори могу бити солидни или цистични, притискати на путеве ликвора
(хидроцефалус) и бити различито васкуларизовани (доплер)(6).

ЗАКЉУЧАК
Прва метода визуелизације мозга у клиничком раду неонатолога треба да буде
трансфонтанеларна неуросонографија, јер она може на неинвазиван начин да
дијагностикује, или постави сумњу на велики број раних церебралних оштећења.
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11.3. ДИЈАГНОСТИЧKИ И ТЕРАПИЈСКИ
ПРИСТУП АКУТНОЈ ИНФЕКЦИЈИ
ЦЕНТРАЛНОГ НЕРВНОГ СИСТЕМА
Марија Кнежевић Поганчев
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Meдицински факултет Универзитета у Новом Саду
Дијагностиковање акутне инфекције централног нервног система (ЦНСа) и
доношење одлуке о лечењу на основу анамнестичких података, специфичности
оболелог детета и клиничког налаза, пре добијања лабораторијске, неурорадиолошке, вирусолошке и микробиолошке потврде болести, изузетно је тешко.

ДЕФИНИЦИЈА
Акутне инфекције ЦНСа код деце су болести изазване бактеријама, вирусима, гљивицама или паразитима, које захватају мождане овојнице, мождано
ткиво и/или кичмену мождину (1). С обзиром на различит морбидитет и морталитет, од самоограничавајућих до још увек нелечивих болести и директну
зависност преживљавања и квалитета живота од успешности терапије, акутне
инфекције ЦНС-а иницијално је увек потребно диференцијално-дијагностички збирно разматрати (2).
У свету годишње од акутне инфекције ЦНС-а умре 300.000 особа. Смртност
је 12 пута већа у неразвијеним земљама (3). Узраст, имунолошки статус, епидемиолошка ситуација и системске инфекције су фактори предиспозиције за
акутну инфекцију ЦНС-а (4). Нови патогени се препознају свакодневно и угрожавају избор доступних антимикробних лекова (5).

ДИЈАГНОСТИКОВАЊЕ АКУТНЕ ИНФЕКЦИЈЕ
ЦЕНТРАЛНОГ НЕРВНОГ СИСТЕМА
Дијагнозу акутне инфекције ЦНС-а је тешко поставити, али је увек треба размотрити и искључити. Клиничка сумња на инфекцију ЦНС-а захтева лабораторијску обраду која обавезно укључује, биохемијски, цитолошки, бактериолошки и вирусолошки преглед ЦСТ, хемокултуру, серолошку обраду и неуросликање ЦНС-а.
Клинички показатељи акутне инфекције ЦНС-а јесу:
• Главобоља, као последица повишеног интракранијалног притиска (ИКП)
(>17mmHg) или надражаја можданица.
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• Поремећај стања свести, као последица лезије ретикуларног активационог ситема и његове конекције са средњим делом можданог стабла и хемисферама великог мозга.
• Напади, као последица кортикалних лезија и појачаног стварања глутамата у ЦСТ, који је значајан и у генерисању постинфективних епилептичких енцефалопатија.
• Позитивни менингеални знаци и напета фонтанела, као последица повишеног ИКП.
• Жаришни неуролошки испади, као последица кортикалне и супкортикалне исхемије, најчешће изазване васкулитисом и тромбозом.
• Лезије III, IV и VI кранијалног нерва, као последица њиховог истезања
због повишеног ИКП, или због запаљењског ексудата у субарахноидним
просторима (6).
За дијагнозу инфекције ЦНС-а од значаја је анамнеза о актуелним тегобама, болестима и епидмемиолошким ризицима током претходних 7 до 14 дана.
Лабораторијски налази нису специфични за инфекцију ЦНС-а, али на њу указују повишени параметри инфламације, хипонатремија, повишење трансаминаза, уреје и креатинина (7). Електроенцефалографски налаз није специфичан
за инфекцију ЦНС-а, осим спороталасне дисфункције и пароксизмалних латерализованих епилептиформних промена код енцефалитиса. Компјутеризована
томографија (КТ) и магнетска резонанција (МР) ЦНС-а омогућавају визуализацију промена у можданој маси, на менингама и у шупљинама ендокранијума.
Преглед цереброспиналне течности (ЦСТ) цитолошки, биохемијски, бактериолошки, вирусолошки и имунолошки је “златни стандард” за потврду инфекције ЦНС-а (8) (Табела 1).
Табела 1. Очекивани налази код инфекција ЦНС-а према узрочнику.
Инфекција
ЦНС-а
Бактеријски
менингитис
Вирусни
менингитис
Туберкулозни
менингитис

Гљивични
менингитис

СПЕЦИФИЧНОСТИ ДИЈАГНОСТИЧКИХ ПРОЦЕДУРА
Неуросликање ЦНС-а
Налаз у ЦСТ
базални ексудат
неутрофилна плеоцитоза,
протеинорахија, хипогликорахија
МР хиперинтензитет ФТ,
нормалан налаз или блага
цингуларних и инсуларних региона лимфоцитна плеоцитоза и
протеинорахија
базални ексудат, мождани инфаркти, лимфоцитна плеоцитоза,
акутни хидроцефалус, туберкуломи, протеинорахија (>2g/l),
хипогликорахија, позитиван ПЦР,
туберкулозни мождани апсцес.
позитивне културе микобактерије
туберкулозе.
базиларни менингитис,
блага лимфоцитна плеоцитоза,
повишен ИКП
протеинорахија, хипогликорахија
или нормалан налаз ЦСТ
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Бојењем по Граму се могу препознати микроорганизми директно микроскопским прегледом ЦСТ. Лактат у ЦСТ је значајан за дјагностиковање инфекција ЦНС-а. Висока концентрација лактата ЦСТ и неутрофилна плеоцитоза
ЦСТ указују на бактеријску инфекцију. Концентрација лактата у ЦСТ испод
35 mg/dl, код детета које претходно није лечено антибиотиком, са великом вероватноћом искључује бактеријски менингитис.

ИНИЦИЈАЛНА ТЕРАПИЈА АКУТНЕ ИНФЕКЦИЈЕ
ЦЕНТРЛАНОГ НЕРВНОГ СИСТЕМА
Свака сумња на инфекцију ЦНС-а захтева хоспиталну опсервацију.
Индикације за хоспитализацију у одељењу интензивне неге и терапије јесу:
новорођеначки узраст, погоршање поремећаја стања свести, хемодинамска
нестабилност, епилептички статус или фармакорезистентни напади, хипонатремија, менингококна сепса, синдром Waterhouse–Friderichsen и репираторна недовољност. Терапија се код инфекције ЦНС-а спроводи одмах по
њеној потврди или по постављању сумње на инфекцију ЦНС-а, а до њене
потврде или искључења. Симптомска терапија обухвата одржавање хомеостазе воде и електролита и функције дисања, терапију епилептичког статуса,
терапију интракранијалне хипертензије и спречавање развоја компликација. Према клиничкој слици и налазу ЦСТ, до добијања налаза вирусолошке и бактериолошке анализе ЦСТ, уводи се емпиријска терапија инфекција
ЦНС-а (Табела 2).
Табела 2. Емпиријска терапија акутне инфекције ЦНС-а.
Инфекције ЦНС-а
Енцефалитис (без изолованог узрочника)
Вирусни енцефалитис
Акутни бактеријски менингитис деце узраста
1 до 3 месеца
Акутни бактеријски менингитис деце > 3
месеца
Деца са вентрикулоперитонеалним шантом

Емпиријска терапија
цефтриаксон + ацикловир
ацикловир
ампицилин + цефалоспорин треће
генерације (опционо меропенем) +
амонигликозид (опционо ванкомицин)
цефтриаксон
(опционо меропенем и ванкомицин)
ванкомицин + меропенем

Нема консензуса о примени дексаметазона. Препоручује се примена дексаметазона иницијално, 10-20 минута пре прве дозе атибиотика, или уз прву
дозу антибиотика, а потом 0,15mg/kg на 6 сати током 2 до 4 дана терапије.
Парентерални унос течности је потребно континуирано контролисати и у случају шока интензивирати, а редуковати у случају повишења интракранијалног
притиска или синдрома инадекватне секреције антидиуретског хормона (9).
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Дужина лечења инфекције ЦНС-а зависи од узрочника. Менингитис без изолованог узрочника, са плеоцитозом ЦСТ, потребн је о лечити најмање 7 дана,
или до добијанја стерилног налаза ЦСТ. Енцефалитис се лечи према клиничкој
слици 7-21 дан.

ИСХОД ИНФЕКЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ НЕРВНОГ СИСТЕМА
Клиничку опсервацију, лабораторијску обраду, специфичну, симптомску и
супортивну терапију и борбу против последица код акутних инфекција ЦНС-а
неопходно је паралелно спроводити, по предвиђеним процедурама, како би
се постигло комплетно излечење (10). Исход инфекције ЦНС-а зависи од узраста пацијента, узрочника, придружене патологије и иницијалне терапије.
Превенција инфекција ЦНС-а се спроводи вакцинацијом и хемиопрофилаксом.
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11.4. БОЛЕСТИ НЕУРОМИШИЋНЕ СПОЈНИЦЕ
Димитрије Николић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Болести неуромишићне спојнице узроковане су поремећајем неуромишићне трансмисије, са испољавањем симптома и знакова од стране скелетних,
попречно-пругастих мишића. С обзиром на анатомску и функционалну организацију неуромишићне спојнице, неуромишићна трансмисија може бити
компромитована на пресинаптичком, синаптичком и постсинаптичком нивоу.
Поремећаји на сваком нивоу испољавају се специфичним клиничким, фармаколошким, електрофизиолошким и лабораторијским налазима. У односу на
начин настанка, ови поремећаји могу бити наследни (конгенитални мијастенични синдроми) и стечени. У оквиру стечених поремећаја неуромишићне
спојнице разликујемо стечену мијастенију гравис- јувенилну и адултну, транзиторну неонаталну мијастенију гравис, поремећаје настале услед тровања и
интоксикација, као и поремећаје у склопу паранеопластичних синдрома (1).

КОНГЕНИТАЛНИ МИЈАСТЕНИЧНИ СИНДРОМИ (КМС)
КМС обухватају хетерогену групу ретких наследних поремећаја насталих
као последица мутација гена који кодирају структурне и/или функционалне
протеине неуромишићне спојнице. До сада је откривено преко 15 гена одговорних за настанак КМС, али се претпоставља се да их има много више (2).
Клинички знаци КМС најчешће су присутни већ на рођењу или у периоду раног детињства, мада се могу јавити и касније, чак и у одраслом добу.
Најчешће се манифестују окуло-фацио-булбарним слабостима мишића, у виду
семиптозе, отежаног храњења са загрцњавањем, честим аспирацијама, ненапредовањем, отежаним плачем, као и слабостима мишића трупа и екстремитета,
са кашњењем у моторичком развоју. Иако показују сличне клиничке симптоме, поједини облици КМС могу бити међусобно веома различити. Клиничка
слика показује широки дијапазон фенотипске експресије и може бити блага и
непрепознатљива до веома тешка. Болест по правилу нема прогресивни ток, а
ментални статус је уредан (2).
Дијагноза КМС базира се на клиничком налазу, раном почетку болести и
на специфичном електромиофизиолошком налазу. Антитела на ацетилхолински рецептор (анти-АцхР Ат), као и на специфичну мишићну тирозин киназу
(анти- МуСК Ат) су увек негативна, што ове поремећаје јасно одваја од стечених
поремећаја неуромишићне спојнице. Постојање више од једног члана породице
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са овим поремећем олакшава постављање дијагнозе. Специфичним генским анализама дијагноза може да се потврди и да се утврди тип мутације (3).
С обзиром на наследну компоненту болести, није оправдана примена имуносупресивне терапије и/или тимектомије у лечењу КМС. Терапија је симптоматска и подразумева спровођење физикалног третмана и примену лекова
који побољшавају мишићну снагу (инхибитори ацетилхолинестеразе (АцхЕ):
3,4- диаминопиридин, ефедрин, квинидин и други). Треба нагласити да поједини лекови који имају повољан ефекат у једној групи КМС, код друге могу да
доведу до погоршања клиничких симптома, стога је тачна дијагноза КМС од
пресудног значаја (2,3).

СТЕЧЕНА МИЈАСТЕНИЈА ГРАВИС (CМГ)
СМГ представља хронично антиген-специфично аутоимунско обољење у
коме антитела на никотински АцхР доводе до постсинаптичког блока неуромишићне трансмисије. Представља најчешћи поремећај неуромишићне спојнице са процењеном преваленцијом од 20 на 100 000 становника. Најчешће се
јавља у одраслом добу, између 20-30. и 60-80. године живота, док ређе може
да се јави и у дечјем узрасту, те разликујемо адултну, транзиторну неонаталну
мијастенију гравис (ТНМГ) и јувенилну мијастенију гравис (ЈМГ) (1).

ТРАНЗИТОРНА НЕОНАТАЛНА МИЈАСТЕНИЈА ГРАВИС (ТНМГ)
КМС треба разликовати од ТНМГ, која се јавља код 10-20% деце мајки које
болују од СМГ. Пасивни прелазак антитела (анти-АцхР Ат-75-80% или анти-МуСК Ат) из крви мајке у крв плода и последични прекид неуромишићне
трансмисије представља узрок настанка ТНМГ. Клинички знаци се по правилу
јављају током првих 48 сати живота, у виду хипотоније, отежаног сисања, слабог плача, респираторног дистреса, семиптозе. Тежина клиничке слике детета
није у корелацији са титром Ат мајке. Симптоми трају колико и полуживот Ат,
око 18-21 дана, након чега долази до спонтаног опоравка. Терапија најчешће
није потребна, евентуално се могу применити АцхЕ инхибитори уколико су
клинички знаци изражени (4).

ЈУВЕНИЛНА МИЈАСТЕНИЈА ГРАВИС (ЈМГ)
ЈМГ се јавља до 19. године живота и може бити препубертетска и постпубертетска. Процењена годишња инциденција износи 1-5/1.000.000 становника. ЈМГ показује расну и полну дистрибуцију. Најчешће се јавља међу азијском
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популацијом, где чини 50% свих CМГ, док се код белаца јавља значајно ређе и
обухвата 10-15% свих МГ. Препубертетска форма ЈМГ не показује полну дистрибуцију. Међутим, као и код других аутоимунских болести, постпубертетска
форма ЈМГ се јавља чешће у оквиру женског пола, са изузетком азијске популације, у којој ова разлика није уочена (5).
Патофизиолошки механизам настанка ЈМГ је у основи сличан као код адултне форме CМГ. Овај механизам обухвата блокаду и разградњу АцхР посредовану антителима , као и активацију комплемента, што доводи до дефинитивне деструкције постсинаптичке мембране. Сматра се да и код ове форме
CМГ сензибилизација на АцхР настаје унутар тимуса. Међутим, за разлику од
адултне CМГ, тимоми су у овом узрасту изузетно ретки и јављају се у свега 1%
случајева (5,6). Осим тога, код деце су чешће серонегативне форме болести (3650%), поготово у препубертетском узрасту (5).
На почетку болести клиничка слика је најчешће дискретна и показује типичне дневне варијације. Захватање окуларних мишића са појавом птозе, офталмоплегије, страбизма су најчешћи први клинички знаци, како код препубертетске тако и код постпубертетске форме ЈМГ. У 8-15% случајева код препубертетске и чак у 79% код постпубертетске форме ЈМГ болест прогредира
у генерализовану форму са захватањем булбарних мишића и мишића екстремитета. У клиничкој слици доминира отежано жвакање и гутање, са честим
регургитацијама хране и респираторним инфекцијама, назални говор, слабост
и заморљивост мишића врата, трупа и екстремитета са отежаним обављањем
дневних активности, нарочито у вечерњим сатима. Сензибилитет и тетивни
рефлекси су очувани, а атрофија мишића, као знак узнапредовале болести у
дечјем узрасту као и у одраслом, изузетно је ретка. У 42-60% долази до ремисије болести када је у питању препубертетска форма, док је то далеко ређе у
постпубертетској као и у адултној CМГ (38%) (7, 8, 9).
Дијагноза ЈМГ се заснива на типичној клиничкој слици и позитивним клиничким тестовима замарања, а потврђује се фармаколошким, електрофизиолошким и имунолошким тестовима.
Од фармаколошких тестова у употреби је тензилонски тест, који се заснива
на принципу побољшавања мишићне слабости након примене и.в. ендорфијум
хлорида. Овај тест треба примењивати под строго контролисаним условим
због могућих нежељених ефеката у виду брадикардије, хиперсаливације, хипотензије и др. Зато се код млађе деце, а поготово код одојчади избегава примена овог теста. Као алтернатива, код ове деце спроводи се простигмински тест,
у коме се простигмин примењује орално, током неколико дана, почевши од
мањих доза (7,8,9).
Имунолошки тестови подразумевају анализу серума на присуство антиАцхР Ат и уколико су позитивни дијагноза је готово сигурна. Међутим, веома
су честе, поготово код одојчади и млађе деце, серонегативне форме болести
(чак 50% случајева). Анти- МуСК Ат се код деце такође веома ретко детектују.
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Због тога је код млађе деце, нарочито код одојчади, некада врло тешко направити разлику између KМС и аутоимунске ЈМГ, а што је изузетно важно због
другачије природе болести и самог терапијског приступа (8).
Најчешће коришћени електрофизиолошки тест је тест нискофреквентне
репетитивне стимулације нерава који, уколико је позитиван, показује смањење
амплитуде мишићног акционог потенцијала за преко 10%. Електромиографија
појединачног нерва (single fibre EMG- SFEMG) је високо сензитивна и веома корисна дијагностичка метода, којом се и у благим случајевима може открити поремећај чак у 95% случајева. Међутим, због узраста и ниске сарадљивости, овај
тест је некада код деце веома тешко извести, и што намеће потребу седације,
понекада и анестезије (9).
Иако су тимоми веома ретки у дечјем узрасту (1%) неопходно је да се изврши радиолошка експлорација предњег медијастинума, помоћу компјутеризоване томографије или магнетске резонанције грудног коша, ради искључивања
и других тимусних абнормалности (6,8,9).
Терапија ЈМГ се, као и терапија адултне CМГ, базира на два основна принципа: примени симптоматске терапије у виду АцхЕ инхибитора, који поправљају снагу мишић, и на примени имуномодулаторне, имуносупресивне терапије и/или тимектомије.
Пиридостигмин представља прву линију терапије ЈМГ. Основни принцип ове терапије је привремена инхибиција ензима АцхЕ што доводи до накупљања и продуженог деловања ацетилхолина. Ова терапија представља најчешће довољну терапију за све очне форме ЈМГ. Код генерализованих форми
ЈМГ, као и код изражених и перзистирајућих очних форми болести потребна
је примена кортикостероида - преднизона или преднизолона. У случају да не
дође до повољног одговора на примену кортикостероида потребно је увођење
имуносупресивне терапије (азатиоприн, циклоспорин А, микофенолат мофетил, такролимус и др). Код рефракторних форми ЈМГ могућа је примена и ритуксимаба. Због веома озбиљних нежељених ефеката имуносупресивне терапије, потребно је добро проценити индикације за њихову примену код сваког
појединачног пацијента (5,8,9).
Осим поменуте терапије, постоје и привремени терапијски поступци који
се користе у комбинацији са имуномодулаторном терапијом, у виду примене интравенских имуноглобулина и плазмаферезе. Ова терапија се користе у
кратком временском периоду, код веома тешких облика ЈМГ или током акутних погоршања болести у виду мијастеничних криза (8).
Без обзира што су тимоми у дечјем узрасту веома ретки, тимус недвосмислено има важну улогу у патофизиологији ЈМГ. Тимусна хиперплазија код
деце је уочена чак у 83% случајева. Тимектомија је индикована код свих АцхРсеропозитивних пацијената код којих је болест почела у пубертету или после
пубертета, што води значајно већем проценту ремисије (16-67%) у односу на
спонтану ремисију (15-45%). Међутим, примена тимектомије се не спроводи
203

Димитрије Николић

рутински код препубертетске форме, серонегативне, и чисте окуларне форме
ЈМГ. Спонтана ремисија болести код млађе деце дешава се чешће (35%) него након тимектомије (27%). Блага до умерена очна форма болести обично може добро да се контролише применом АцхЕ инхибитора, а тимектомија не смањује
ризик од прогресије очне у генерализовану форму ЈМГ. Међутим уколико су
у питању серопозитивни пацијенти, са тешко контролисаном очном формом,
треба да се размотри тимектомија као терапијски избор. Стога је неопходно да
се добро процени стање пацијента, адекватно постави дијагноза и да се, уколико је потребно, не пропусти прави тренутак за тимектомију (5,8,9).

БОТУЛИЗАМ
Ботулизам је редак, потенцијално фаталан поремећај холинергичке трансмисије узрокован егзотоксином бактерије Clostridium botulinum. Најчешће
настаје након ингестије недовољно термички обрађене хране. Поред меса и
сухомеснатих производа, мед може бити извор спора Cl. botulinum-а, те се код
одојчади, због функционалне незрелости гастроинтестиналног система, избегава примена ове намирнице. Токсин системском циркулацијом доспева до
нервног ткива где изазива пресинаптички блок ослобађања ацетилхолина из
пресинаптичких везикула. Тиме је неуромишићна и друга холинергичка трансмисија прекинут,а што изазива млитаву слабост мишића и удружене неуровегетативне поремећаје (10).
Клинички симптоми се најчешће испољавају у току 36 сати након уноса
токсина. На почетку болести могу бити присутне гастроинтестиналне сметње,
најчешће без повишења температуре. Након тога се јавља мишићна слабост
која по правилу има десцедентан ток. Најпре су захваћени кранијални нерви
са појавом птозе, дуплих слика, дисфагије, дизартрије, да би потом настала
слабост мишића руку и на крају ногу. Код млађе деце доминирају симптоми
отежаног храњења, загрцњавања, слабог плача, хипотоније. Упоредо се јављају
сувоћа уста и слузница, мидријаза, промуклост, опстипација, брадикардија.
Болест обично траје неколико недеља или месеци, а потенцијално може бити
фатална (10).
Дијагноза ботулизма је клиничка, а може да се потврди анализом серума,
столице или преостале хране на присуство токсина или изолацијом клостридије из столице оболелих (9).
Терапија ботулизма је ургентна и спроводи се у јединицама интензивне
неге. Састоји се у примени специфичног ботулинског антитоксина, чији је циљ
да неутралише циркулишући токсин у крви, и антибиотика ради елиминације
вегетативних облика бактерија. Међутим, поред поменутог, примена супортивне терапије и даље остаје примаран терапијски поступак којом се спречава
даља прогресија болести и појава компликација (10).
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12.1. NOVOSTI U VASKULITISIMA DJEČJE DOBI
Marija Jelušić
Klinika za pedijatriju, Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju, Medicinski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Hrvatska
Vaskulitisi obuhvaćaju heterogenu skupinu upalnih bolesti kojima je zajednički
histopatološki nalaz upale i nekroze stijenke krvnih žila, koji može uzrokovati oštećenja organa. Većinom su nepoznate etiologije. Točna prevalencija i incidencija vaskulitisa u djece razlikuje se u pojedinim dijelovima svijeta. U Sjevernoj Americi i
Europi najčešći vaskulitisi su Henoch-Schönleinova purpura (HSP)/IgA vaskulitis
(IgAV) s incidencijom 13-20/100.000 djece do 17 godine i Kawasakijeva bolest (KB)
s incidencijom od 8/100.000 djece (1,2). Kawasakijeva bolest je mnogo češća u Aziji,
s incidencijom od 360/100.000 djece mlađe od 5 godina, a među češćim vaskulitisima
je i Takayasuov arteritis (1,2). Nodozni poliarteritis (PAN) i ANCA pozitivni vaskulitisi (AAV) rijetko se javljaju u dječjoj dobi (1-3).
Budući da vaskulitisom mogu biti zahvaćeni mnogobrojni organi, simptomi su
vrlo raznoliki. Dijagnoza većine vaskulitisa postavlja se vrlo teško i najčešće dugo
nakon nastupa prvih simptoma, što predstavlja jedan od vodećih problema u vaskulitisima dječje dobi, a za posljedicu ima značajan morbiditet i mortalitet (1-3).

KLASIFIKACIJA VASKULITISA U DJEČJOJ DOBI
Do nedavno, u uporabi su bile dvije klasifikacije vaskulitisa: Američkog reumatološkog društva (ACR) iz 1990 godine (4) i klasifikacijski kriteriji prema zaključku
konferencije u Chapel Hillu (CHCC, eng. Chapel Hill Conference Consensus) iz 1994
godine, koji su revidirani 2012. godine (5). Obje te klasifikacije (ACR i CCHC) napravljene su isključivo za odraslu populaciju i nisu validirane u djece. Godine 2005.
Odbor za vaskulitise Europskog pedijatrijskog reumatološkog društva (PReS, eng.
Paediatric Rheumatology European Society) uz suradnju Europskog društva za pedijatrijsku nefrologiju i Europske lige za borbu protiv reumatizma (EULAR) predlaže
klasifikacijske kriterije za pojedine vaskulitise u dječjoj dobi (6). Ti klasifikacijski kriteriji su kasnije modificirani i validirani. Zadnji klasifikacijski kriteriji za vaskulitise
u dječjoj dobi “EULAR/PRINTO/PReS” doneseni su u Ankari 2008. godine (tablica
1) (7,8). Imaju visoku senzitivnost i specifičnost.
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Tablica 1. EULAR/PRINTO/PReS klasifikacijski kriteriji za vaskulitise u dječjoj dobi
VASKULITIS
IgAV/HSP

KRITERIJI ZA KLASIFIKACIJU
Palpabilna purpura ili petehija bez trombocitopenije pretežno na donjim
ekstremitetima kao obvezni kriterij, plus prisutnost barem jednog od
sljedećih kriterija:
• Difuzna abdominalna bol
• Biopsijom verificirani leukocitoklastični vaskulitis ili proliferativni
glomerulonefritis s predominacijom IgA depozita
• Artritis ili artralgija
• Zahvaćenost bubrega
cPAN
Histološki dokaz nekrotizirajućeg vaskulitisa ili angiografske abnormalnosti
malih ili srednje velikih krvnih žila kao obvezni kriterij, plus prisutnost barem
jednog od sljedećeg:
• Zahvaćenost kože (livedo reticularis, kožni noduli, duboki ili površinski
kožni infarkti)
• Mialgije/osjetljivost mišića
• Hipertenzija
• Periferna neuropatija (senzornog ili motoričkog tipa)
• Zahvaćenost bubrega
GPA/cWG
Barem 3 kriterija prisutna od sljedećih:
• Biopsijom dokazana granulomatozna upala ili pauciimuni
glomerulonefritis
• Upala gornjeg dijela respiratornog sustava
• Subglotična, trahealna ili endobronhalna stenoza
• Patološki nalaz RTG ili CT-a pluća
• Pozitivni PR3 ANCA ili cANCA
• Zahvaćenost bubrega
cTA
Angiografske abnormalnosti aorte ili njezinih ogranaka kao obvezni kriterij,
uz barem jedan od sljedećih:
• Smanjenje ili nestanak perifernog pulsa s ili bez klaudikacija na
udovima
• Razlika arterijskih tlakova više od 10 mmHg
• Šumovi nad aortom ili njezinim ograncima
• Arterijska hipertenzija
• Povišeni upalni parametri
IgAV/HSP: IgA vaskulitis/Henoch-Schönleinova purpura; cPAN: dječji nodozni poliarteritis; GPA/
cWG: granulomatoza s poliangiitisom/dječja Wegenerova granulomatoza; cTA: dječji Takayasuov
arteritis. Prilagođeno prema referenci 7 (Ozen S, 2010.)

U posljednjih nekoliko godina izdvojena je zasebna skupina rijetkih monogenskih
vaskulitisa, čija se pojavnost opisuje unutar pojedinih obitelji, obično određene
etničke pripadnosti. U danu skupinu ubrajaju se: a) manjak adenozin deaminaze
tip 2 (DADA 2, engl. Deficiency of adenozin deaminaze type 2, AR nasljedna bolest,
posljedica mutacija CECR1 gena), u bolesnika dominira diferencijacija makrofaga
prema M1 – proupalnom fenotipu uz pojačanu produkciju TNF-α; b) kronična atipična neutrofilna dermatoza s lipodistrofijom i febrilitetom (CANDLE, engl. Chronic
Atypical Neutrophilic Dermatosis with Lipodystrophy and Elevated Temperature, recesivno nasljedna bolest) karakterizirana disregulacijom produkcije interferona tipa
210

12. Имунологија

I i c) vaskulitis ranog djetinjstva vezan uz stimulator interferonskih gena (SAVI –
STING, engl. Stimulator of interferon genes (STING) – associated vasculitis of infancy,
sporadične ili dominantne mutacije TMEM173 gena) – bolest iz skupine interferonopatija (9). Ovi rijetki monogenski vaskulitisi još nisu uvršteni niti u jednu klasifikaciju vaskulitisa, a od strane Odbora za vaskulitise PReS-a predloženo je da se uvrste u
grupu “drugi vaskulitisi” navedenoj u posljednjoj CHCC klasifikaciji iz 2012. godine,
kao i u klasifikaciji EULAR/PReS. Liječenje vaskulitisa u dječoj dobi
Terapijski pristupi u liječenju vaskulitisa dječje dobi još uvijek se uvelike razlikuju
među pojedinim centrima. S ciljem stvaranja preporuka za liječenje vaskulitisa, u
sklopu SHARE projekta („Single – Hub Access for Pediatric Rheumatology in Europe“)
sekcija za vaskulitis kontinuirano nastoji formirati znanstveno utemeljene smjernice
u liječenju dječjih vaskulitisa.
IgA vaskulitis je u većini slučajeva samoograničavajuća bolest te se preporuča suportivno liječenje. Artritis u sklopu bolesti dobro reagira na primjenu nesteroidnih protuupalnih lijekova, dok se izražene kožne promjene i promjene na gastrointestinalnom
sustavu liječe se kratkotrajnom primjenom glukokortikoida. Djeca s mikrohematurijom
bez znakova renalne disfunkcije i djeca s blagom do umjerenom, tranzitornom proteinurijom ne zahtjevaju specifičnu terapiju (eventualno dolaze u obzir ACE inhibitori). U
slučajevima izražene proteinurije i / ili poremećaja glomerulane filtracije indicirana je
biopsija bubrega, po potvrdi dijagnoze HSP nefritisa prvu terapijsku liniju predstavljaju
glukokortikoidi (u težim slučajevima pulsne doze), a drugu terapijsku liniju, u najtežim
slučajevima, predstavlja parenteralna primjena ciklofosfamida uz eventualnu plazmaferezu. Za dugoročnu kontrolu bolesti preporuča se mikofenolat mofetil i azatioprin, dok
se u rezistentnim, relaspirajućim oblicima bolesti preporuča rituksimab (9).
Kawasakijeva bolest zahtjeva početak liječenja u ranoj, akutnoj fazi bolesti.
Standardnu terapiju predstavljaju intravenski imunoglobulini (IVIG) u dozi od 2 g/
kg/12 h i aspirin (30–50 mg/kg u akutnoj fazi bolesti, dalje 2-5 mg/kg/d minimalno 6 tjedana). U težim slučajevima glukokortikoidi u kombinaciji s IVIG smanjuju
vjerojatnost razvoja aneurizmi koronarnih arterija. U slučaju rezistencije na terapiju IVIG-om, preporuča se i primjena anti TNF-α (infliksimab). U tijeku su studije
učinkovitosti anakinre kao lijeka prve linije (KAWAKINRA) i kombinacije IVIG i
ciklosporina u teškim slučajevima bolesti (KAICA). Ostala terapija (pojedinačni, teži
slučajevi) uključuje plazmaferezu, a opisana ju i uspješna primjena rituksimaba te
inhibitora kalcineurina (ciklosporin, takrolimus).
Liječenje teških sistemskih vaskulitisa u dječjoj dobi, ponajprije AVV, se temelji na
kliničkim studijama za odrasle. Većinom se sastoji od dviju faza: a) indukcije koja se
obično provodi davanjem glukokortikoida (najčešće “pulsnih” doza) i ciklofosfamida
( „pulsnih“ doza 500 do 1 000 mg/m2, svaka 3–4 tjedna (6 - 7 ciklusa) te aspirina; i b)
terapije održavanja u kojoj se daje azatioprin, mikofenolat mofetil, metotreksat ili ciklosporin u kombinaciji s glukokortikoidima i aspirinom. Terapija održavanja provodi
se od 18 mjeseci do 3 godine. Danas se sve više primjenjuje i biološka terapija (1,2).
Rituksimab kao alternativa ciklofosfamidu nema prednosti u induciranju remisije ali je
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vjerojatno superioran u relapsirajućim formama bolesti. U tijeku su studije koje ispituju
i druge biološke lijekove (abatacept, alemtuzumab (anti CD-52) i mepolizumab (anti
IL-5)). Dodatnu terapiju u pojedinim podtipovima bolesti predstavlja kotrimoksazol,
IVIG i plazmafereza (posebno u refrakternoj ili relapsirajućoj formi bolesti, smanjujući
renalni morbiditet), u eozinofilnoj granulomatozi s poliangiitisom (EGPA) primjenjuje
se i interferon-α (blokada degranulacije eozinofila) te mepolizumab (anti IL-5) (9).
Terapija monogenskih vaskulitisa ovisi o tipu bolesti. U liječenju DADA 2 primjenjuje se anti-TNF-α, opisani su i pojedinačni slučajevi uspješnog liječenja transplatacijom hematopoetskih matičnih stanica. CANDLE i SAVI – STING vaskulitisi
liječe se inhibitorima JAK-a (9).

KLINIČKA ISTRAŽIVANJA VASKULITISA U DJEČJOJ DOBI
Do unazad 10 godina teško je bilo provesti kontrolirana klinička istraživanja vaskulitisa u dječjoj dobi ne samo radi malog broj bolesnika, nego i radi nedostatka
klasifikacijskih kriterija. Zadnjih 10 godina učinjen je značajan napredak. Osim što
su po prvi puta definirani klasifikacijski kriteriji, razvijeni su i validirani uputnici za
procjenu aktivnosti bolesti (PVAS, eng. paediatric vasculitis activity score) i ishoda
(PVDI, eng. paediatric vasculitis damage index) (10). Tek tada su pedijatrijski bolesnici po prvi puta uključeni u randomizirano kontrolirano istraživanje “MYCYC”
koje uspoređuje učinkovitost mikofenolat mofetila i ciklofosfamida u indukciji remisije u bolesnika s AAV. Nakon toga uslijedila su i druga klinička istraživanja: PEPRS,
MYPAN, BIOVAS, KDCAPB. Danas su nam dostupna i genetička istraživanja vaskulitisa dječje dobi koristeći sekvencioniranje sljedeće generacije (engl. next generation
sequencing) kao i sekvencioniranje cijelog egzoma/genoma
Budući su vaskulitisi u dječjoj dobi rijetke bolesti, neizostavna je multicentrična
suradnja. Samo na taj način možemo uključiti veći broj bolesnika i time postići napredak u razumijevanju etiopatogeneze i liječenja. Veliki iskorak u području vaskulitisa dječje dobi, nastao je na osnovi mukotrpnog rada pedijatrijskih reumatologa u
međunarodnim radnim skupinama za vaskulitise, ponajprije u Europskom društvu
za pedijatrijsku reumatologiju.
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12.2. ЈУВЕНИЛНИ ДЕРМАТОМИОЗИТИС
Срђан Пашић
Инстутут за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Јувенилни дерматомиозитис (ЈДМ) је најчешћа инфаматорна миопатија детињства и представља око 85% од свих инфламаторних миопатија. Инциденција
ЈДМ је ниска и обољење се јавља у 2-4/1.000.000 деце (1).

ЕТИОПАТОГЕНЕЗА
Етиологија ЈДМ је непозната али се сматра да у настанку обољења улогу
играју спољашњи и генетски фактори. HLA B8-DRB1*0301 хаплотип главног
комплекса хистокомпатибилности (GHK) представља снажну асоцијацију везану са настанком ЈДМ (2)
Хипотеза је да С5v-9 фактор активације макрофага (МАС) активиран непознатим антигеном се депонује на површину ендотелијалних ћелија што доводи
до некрозе и исхемије мишићних капилара. Исхемија доводи до секундарне
перифасцикуларне атрофије миофибрила. Активирани МАС је „окидач“ активације проинфламацијских цитокина што доводи до инфилтрације B лимфоцита, CD4+Т лимфоцита и дендритичних ћелија. Као и другим аутоимуним
болестима, активација дендритичних ћелија доводи до повећане продукције
интерферона-тип 1 који је повишен у серуму болесника са ЈДМ и који корелира
са активношћу болести (2).

КЛИНИЧКА СЛИКА
Основни симптом ЈДМ је слабост проксималне мускулатуре раменог и карличног појаса (3). Болови у мишићима су такође чест симптом. Деца оболела од
ЈДМ се тешко пењу уз степенице, брже се замарају, а устајање из чучња је практично код тежих облика болести немогуће. При прегледу је присутан Говерсов
знак, где се из чучња дете рукама потпомаже при пењању уз сопстевене потколенице и натколенице (2,3). Слабост проксималне мускулатуре раменог појаса
доводи до немогућности подизања руку изнад 180% изнад главе (3).
Карактеристична, љубичаста хелиотропна оспа се јавља периорбитално на
капцима и понекад може бити дискретна. Капци су понекад отечени. Не мора
бити изражена одмах на почетку болести. Готронове папуле су карактеристично
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присутне изнад малих зглобова шака у вгиду еритематозних или ливидних папулозних промена. Значајан је налаз EMG-а код болесника који примарно испоље мишићну болест без појаве кожних манифестација (2).
На почетку болести могу бити присутни артралгије или артритис, контрактуре, едеми, дисфагија или дисфонија. Липодистрофија и калциноза коже
су карактеристични за хронични ток болести (2).
Васкулопатија у ЈДМ примарно захвата мишиће и кожу, али може доћи до
захватања и других органа.
У тешким облицима ЈДМ могуће је захватање гастроинтестиналног тракта
са крвављењем из црева или перфорацијама (2).
Интерстицијални пнеумонитис је манифестација која се појављује у око
8% болесника. Експерти препоручују да се код све деце са ЈДМ ураде плућне функције и дифузиони капацитет угљен моноксида на почетку болести (2).
Компјутеризована томографија високе резолуције је сензитивна метода за откривање интерстицијалног пнеумонитиса.
Кардиолошке манифестације ЈДМ су перикардитис, ендокардитис или
аритмије. Ехосонографија је код болесника са дуготрајном активном болешћу
(хронична оштећења органа, активна кожна болест) показала систолну и дијастолну дисфункцију (2). Због васкулитиса коже који може бити повезан са васкулитисом миокарда експерти препоручују EKG и ултразвучни преглед срца
код свих болесника.

ДИЈАГНОЗА ЈДМ
У табели 1. су приказани Bоханови и Петерови критеријуми за дијагнозу
ЈДМ (3).
Табела 1. Bоханови и Петерови критеријуми за дијагнозу ЈДМ
Симетрична слабост проксималне мускулатуре
Кожне промене: хелиотропна оспа, Готронове папуле
Повишене вредности мишићних ензима
ЕМГ денервација, миопатски потенцијали
Мишићна биопсија – некроза, инфламација

Серумске вредности креатин-фосфокиназе (CPK) су често вишеструко
повишене, али могу бити и нормалних вредности на почетку болести. Зато се
препоручује симулатано одређивање вредности трансаминаза (AST, ALT), лактат-дехидрогеназе (LDH) и алдолазе (2).
Отворена биопсија мишића је неопходна када је презентација ЈДМ атипична
или ради разликовања од других миопатија. Различити маркери ради процене
мишићне инфламације су коришћени као молекули GHK класе 1, васкуларни
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ендотелијални молекул (VCAM) или интерћелијски адхезиони молекул (ICAM),
али њихова употреба захтева даљу процену у клиничкој пракси (2).
У данашње време се све више користи нуклеарна магнетна резонанција
(НМР) ради процене инфламације у мишићима. НМР се користи и за разликовање активне од инактивне болести. Тумачење НМР налаза мора спроводити
радиолог са искуством у дијагностици инфламаторних миопатија.

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА ЈДМ
У табели 2. су приказане болести које припадају диференцијалној дијагнози ЈДМ.
Табела 2. Диференцијална дијагноза ЈДМ
Урођене мишићне болести (нпр. Дишенова дистрофија)
Метаболичке болести (хипокалемија)
Митохондријалне миопатије
Ендокрине болести (хипотиреоза, хипертиреоза, Кушингов синдром, дијабетес)
Неуролошке болести (мијастенија, Гилен-Bаров синдром, мултипла склероза)
Инфекције (вирусне, Лајмска болест, трихинелоза, токсоплазмоза, филаријаза)
Аутоимуне болести (системски лупус, јувенилни артритис, псоријаза)

ТЕРАПИЈА ЈДМ
Основу лечења ЈДМ представља примена кортикостероида (4). У почетку
активне болести могу се применити пулсне дозе метилпреднизолона или високе дозе оралног преднизона (2-3 mg/kg). Код тешких облика обавезно је додавање метотрексата или циклоспорина А у терапију. За додавање ових лекова је
показано да доводе до боље контроле болести (4).
Доза оралних кортикостероида се постепено смањује када се клиничка и
лабораторијска ремисија оствари.
Ако болесник после 12 недеља лечења не показује знаке побољшања, потребна је интензивнија терапија. Примена интравенског имуноглобулина се
препоручује код резистентне болести, посебно код изражених кожних промена
(4). Такође, код болесника са захватањем унутрашњих органа или улцеративним променама на кожи може се размотрити примена циклофосфамида. Код
болесника са рефрактерном болешћу може се применити терапија ритуксимабом (моноклонско антитело против B лимфоцита) или анти-ТНФ-агенси, инфликсимаб или адалимумаб (2,5).
Са раним лечењем 30-50% болесника постиже ремисију унутар 2-3 године
од почетка болести (2,3). Преосталих 50% болесника имају полициклични или
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хронични ток са перзистентном мишићном слабошћу, калцинозом, атрофијом
коже или мишића. Имајући ово све у виду, лечење ЈДМ захтева мултидисциплинарни приступ.
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12.3. ЈУВЕНИЛНИ СИСТЕМСКИ
ЛУПУС ЕРИТЕМАТОЗУС
Јелена Војиновић, Драгана Лазаревић, Марија Ратковић-Јанковић
Клиника за дечије интерне болсти КЦ Ниш
Медицински факултет Универзитетa у Нишу
Системски лупус еритематотозус (СЛЕ) је хронично, милтисистемско, аутоимунско обољење са захватањем коже, зглобова, бубрега, плућа, нервног система, серозних мембрана и/или других органа у телу, и налазом аутоантитела
нарочито на нуклеусне антигене. Системски лупус еритематозус је ретка болест дечијег доба чија преваленца износи 15-20 на 100.000 деце. Код 15 % свих
оболелих од СЛЕ прва манифестација болести јавља се управо у детињству и
адолесценцији. Симптоми лупуса се ретко јављају пре пете године живота, а
најчешћи су код девојчица у адолесценцији (1).

ЕТИОЛОГИЈА
СЛЕ је мултифакторијална болест, а могући чиниоци у етиологији су различити : а) унутрашњи (генетски, хормонални, имунолошки) и б) спољашњи
(инфекцијски агенси, УВ зрачење, лекови) фактори. У основи СЛЕ је активација Т лимфоцита и Б лимфоцита и продукцијом аутоантитела усмерена
на различите нуклеарне и цитоплазматске компоненте. Антинуклеусна антитела (АНА) се групишу у 4 категорије: 1) антитела против ДНК (нативне ДНК, дволанчане ДНК); 2) антитела против хистона; 3) антитела на нехистонске протеине (антиСС-А, антиСС-Б, анти-См, анти-РНП); 4) антитела
против нуклеолусних антигена. Поред АНА, друга антитела су антицитоплазматска, цитотоксична, антивирусна, антикардиолипинска антитела, антитела на еритроците, антитела на тромбоците и др. Везивањем аутоантитела
са антигеном настају имунски комплекси који се таложе у различитим органима (гломерул бубрега, зид артериола, венуле коже, плућа, синовија зглобова, серозе, итд.). Исталожени имуни комплекси индукују активацију система
комплемента (трећи тип преосетљивости) или по механизму другог типа хиперсензитивности индукују одржавање хроничне запаљенске реакције која
доводи до трајног оштећења ткива и органа.
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ДИЈАГНОСТИЧКИ КРИТЕРИЈУМИ
Значај ране дијагнозе СЛЕ је вишеструк. Деца и адолесценти имају озбиљнију клиничку презентацију и оштећење ткива се може брже развити у односу на одрасле особе (2, 3). За постављање дијагнозе користе се ACR (American
College of Rheumatology) критеријуми (Табела 1). Дијагноза СЛЕ-а се поставља
ако пацијент има 4 од 11 критеријума у исто време или их развије током времена (сензитивност и специфичност ових критеријума је 96%).
Табела 1. ACR критеријуми за дијагнозу СЛЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Еритем образа
Дискоидни раш
Фотосензитивност
Оралне и назогарингеалне улцерације
Неерозивни артритис два или више периферних зглобова
Серозитис (плеуритис или перикардитис)
Нефритис (протеинурија >0,5 g/дан, налаз ћелијских цилиндара у седименту)
Неуролошке промене (енцефалопатија, психозе, конвулзије)
Цитопенија (хемолитичка анемија и/или ретикулоцитоза и/или леукопенија <4000/μL у
два или више мерења и/или лимфопенија <1500/μL у два или више мерења и/или тромбоцитопенија <100000/μL)
10. Позитивна АНА (анти-нуклеарна антитела)
11. Позитиван имуносеролошки тест на: анти dс ДНК и/или анти-Sm антиген антитела и/
или позитивна антифосфолипидна антитела (позитивна IgG или IgM анти-кардиолипинска антитела или лупус антикоагуланс или лажно позитиван тест на сифилис који
је позитиван најмање 6 месеци и потврђен тестом флуоросцентне апсорпције трепонемских антитела)

На основу испуњености ACR критеријума, пацијенти са СЛЕ могу се класификовати као: а) класични СЛЕ у присуству великог броја критеријума; б) јасан
СЛЕ - у присуству 4 или више критеријума; ц) вероватан СЛЕ код постојања
само 3 критеријума или д) могућ СЛЕ код постојања само 2 критеријума.
Диференцијално дијагностички треба обратити пажњу на различита реуматолошка и нереуматолошка обољења, као што су нека инфективна, нарочито
вирусна обољења, малигнитети, употреба појединих лекова и др.

КЛИНИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Презентација СЛЕ варира од хроничне болести са дуготрајним интермитентним симптомима и знацима до једне акутне, брзе и фаталне болести. Најчешћи
почетни симптоми су мучина, изражена малаксалост, повишена температура
219

Јелена Војиновић, Драгана Лазаревић, Марија Ратковић-Јанковић

интермитентног типа, смањење телесне тежине и анорексија. Међутим, највећи
број деце има мултисистемску презентацију (4,5).

МУКОКУТАНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Мукокутане лезије су честе и обично су рана манифестација болести. Могу
се јавити у облику: типичног еритема (најчешће на носу и образима), макулозне или макулопапулозне оспе. Буле, петехије, телангиектазије, пурпура, пигментације и депигментације, јављају код пацијената који уједно имају и васкуларне поремећаје. Еритематозни раш у виду лептира присутан је код трећине
деце. Кожне лезије типичне за дискоидни лупус су ретке код деце. Промене на
слузокожама су видљиве на меком и тврдом непцу у виду петехија и улцерација. Типична лезија на тврдом непцу је плитак, ирегуларни и безболни улкус.
Алопеција је обично рани знак активности болести. Промене на ноктима се
могу јавити у виду удубљења, испупчења и онихолизе.
Коштано-зглобне промене
Најчешће су артралгије, артритис, исхемијска некроза костију (најчешће кука),
мијалгије и повећан ризик за развој остеопорозе у каснијем животу. Артритис обично захвата мале злобове шаке, зглоб ручја, рамени, колени или скочни зглоб.
Неуролошке манифестације
ЦНС манифестације су честе код деце са лупусом. Најчешће неуролошке
манифестације су: а) главобоља, цереброваскуларна болест, поремећаји расположења-депресија, невољни покрети, психозе, когнитивне дисфункције, анксиозност, акутно конфузно стање, конвулзије или вертиго и б) манифестације
периферног нервног система: мононеуропатије, полинеуропатије, плексопатије, Gullian-Barre синдром, синдром сличан мијастенији гравис.
Васкуларне лезије
Карактеришу се обољењем малих крвних судова, артериола и венула.
Испољавају се у виду: периунгвалног еритема, ливедо ретикуларис, Raynaudовог феномена или телангиектазија. Уртикарија је често петехијална, болна
и пролази уз настанак хиперпигментација. Васкулитис је обично удружен са
присуством циркулишућих имунских комлекса, ниским нивоом комплемента
и повишеним нивоом анти ДНК антитела. Raynaud-ов феномен се је чест код
деце са лупусом. То је периодични дигитални вазоспазам праћен парестезијама
и променама боје коже, од бледила, преко цијанозе до црвенила прстију.
220

12. Имунологија

КАРДИОВАСКУЛАРНЕ ПРОМЕНЕ
Могу бити захваћени и перикард, миокард и ендокард, при чему се перикардитис јавља знатно чешће и то у око 30% деце са акутном болешћу.
Перикардитис може бити клинички асимптоматски или је присутан прекордијални бол. Миокардитис се карактерише конгестивном болешћу срца, кардиомегалијом или аритмијом. Ендокардитис карактерише појава систолних
или дијастолних шумова у току фебрилне епизоде (Libman-Sacks верукозни ендокардитис). Карактерише се нодулима (верукама) величине 1-4 мм. Најчешће
захвата митралну валвулу.
Гастроинтестинални симптоми
Гастроинтестинални симптоми могу бити различити: дифузни абдоминални
бол, губитак тежине као и анорексија, абнормални мотилитет езофагуса, неспецифични колитис, перитонитис, асцитес, ентеропатија са губитком протеина,
акутни панкреатитис или мезентерична артеријска тромбоза. Блага хепатомегалија се може појавити. Спленомегалија умереног степена је знак активне болести.
Респираторни поремећаји
Плеуритис се доста често јавља код деце са СЛЕ и може бити и први знак
болести. Може бити уни- и билатерални, уз излив ексудативног типа мањег волумена. Најчешће пулмоналне манифестације су акутни и хронични пнеумонитис, плућна хеморагија и пнеумоторакс. Акутни лупус пнеумонитис (висока
температура, грозница, кашаљ са хемоптизијама, плеурални бол и појава плућних инфилтрата на рентгенографији) има изразито лошу прогнозу. Хронични
лупус пнеумонитис се испољава прогресивном диспнејом и дифузним интерстицијалним инфилтратима.
Лупус нефритис
Сматра се да је лупус нефритис присутан код већине деце са СЛЕ и да је
главни предиктивни фактор за исход болести на дужи период (6). Клинички
евидентан нефритис се јавља код 75% деце, а значајна ренална болест најчешће
се јавља унутар две године од почетка болести, или касније, 11-13 година од
појаве првих тегоба. Обично је у почетку асимптоматски али током времена
развија се протеинурија, хематурија (која може бити и микроскопска и макроскопска), повећање азотних продуката у серуму, поремећај електролита, појава отока и повишеног крвног притиска (нефротски и нефритички синдром).
У седименту урина се типично могу наћи еритроцити, леукоцити, хијалини и
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гранулирани цилиндри. У имунопатогенетском смислу нефритис је класичног
имунокомплексног типа, а према патохистолошком налазу лупус нефритис
дели се у 6 класа:
• Класа I – Минимални мезангијски депозити уз нормалну целуларност
• Класа II – мезангио-пролиферативни гломерулонефритис
• Класа III – фокални и сегментни пролиферативни гломерулонефритис
• Класа IV – дифузни пролиферативни гломерулонефритис
• Класа V – мембранозни гломерулонефритис
• Класа VI – склерозирајући гломерулонеритис
Према клиничком току може се разликовати пет подтипова: 1) асимптомска протеинуриjа и хематурија; 2) нефритични синдром; 3) нефротски синдром
(некад комбинован и са елемeнтима нефритичног синдрома); 4) макрохематурија (најчеће као последица венске тромбозе у оквиру антифосфолипидног
синдрома); 5) хронична бубрежна болест и инсуфицијенција. Са друге стране,
терапијски приступ се разликује у зависности од типа нефритиса због чега је
непосредно по постављању дијагнозе, а пре започињања терапијског протокола, неопходно урадити биопсију бубрега и утврдити патохистолошки тип
нефритиса. Tоком трајања болести може доћи и до промене хистолошке класе
нефритиса због чега су неопходне понављане биопсије, посебно у случајевима
нових погоршања болести.
Антифосфолипидни синдром
Антифосфолипидни синдром је клиничко биолошки комплекс који обухвата појаву рецидивантних артеријских оклузија или венских тромбоза мултипле локализације, уз налаз антифосфолипидних антитела (aPL). Може бити
примаран (изолован синдром независтан од СЛЕ) и секундаран (у оквиру СЛЕ
или као последица инфекција) (7).
Неонатални лупусни синдром
Неонатални лупусни синдром настаје као последица деловања аутоантитела
мајке, повезаних са СЛЕ, на фетус која пролазе кроз плаценту. Мањи број новорођенчади, код којих постоји висок ниво анти-Ро антитела, могу испољити
манифестну болест у виду: а) комплетног конгениталног срчаног блока б) хематоцитопенијом и ц) еритемом ануларе. Код деце са комплетним срчаним блоком
неопходан је превремени индуковани порођај ради уградње пацемејкера.
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ТЕРАПИЈА
Лечење болесника са СЛЕ није једноставно јер тежина болести варира од бенигних, које захтевају минимално лечење, до тешког захватања унутрашњих органа која угрожавају живот болесника (8). Поред тога лекови који се користe могу довести до нежељених ефеката са трајним последицама. Обавезне опште мере чини:
а) заштита од УВ зрачења уз ношење адекватне одеће и са заштитом коже кремама
чији је фактор већи од 15 б) превентива и заштита од инфекција, посебно деце која
су на високим дозама кортикостероида; ц) поред редовних вакцина деца се морају
имунизовати и против хемофилус инфлуенце тип Б, и нарочито против пнеумокока како би се спречио развој функционалне аспленије (живе вакцине се не дају
деци која су на терапији гликокортикоидима или имуносупресивима).
У терапији се користе нестероидни анти-реуматски лекови (НСАИД), антималарици, гликокортикоиди и имуносупресивни лекови (азатиоприн, циклофосфамид, ритуксимаб).
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12.4. ЈУВЕНИЛНИ СКЛЕРОДЕРМНИ СИНДРОМИ
Гордана Сушић
Институт за реуматологију, Београд
Јувенилни склеродермни синдроми обухватају широк спектар ентитета
које обједињује задебљана и тврда кожа, док се с друге стране разликују у клиничкој презентацији, прогнози и терапијском приступу.
Јувенилна склеродерма се грубо може поделити у две велике групе: јувенилну системску склерозу и локализовану склеродерму, која је дерматолошка болест и обухвата различите ентитете (морфеа, линеарна склеродерма, „en
coupe de sabre“ идр.) о којима у овом тесту неће бити говора.
У оквиру јувенилне системске склерозе разликују се 3 форме: дифузна, лимитирана (раније означена као CREST синдром (акроним од Calcinosis, Raynaud,
dismotilitet Esofagusa, Sklerodactilia, Telangiektazije) и тзв. overlap - преклапајући
синдроми, када су код болесника присутни знаци и других системских болести
везивног ткива (СБВТ), најчешће дерматомиозитиса или системског еритемског лупуса.
Системска склероза је хронична, мултисистемска болест везивног ткива,
непознате етиологије, једно од најтежих реуматских обољења. Доминантни патофизиолошки супстрат је прогресивно фиброзирање коже, супкутаног ткива
и висцералних органа, као и абнормалности васкуларног и имунског система.
Јувенилна системска склероза је врло ретко обољење у дечјем узрасту, процењује се да је инциденција 0,5/1000000 деце годишње (1).
Лимитирана кутана системска склероза се карактерише непрогресивним
задебљањем коже, ограниченим на дисталне делове екстремитета са касном
појавом оштећења висцералних органа.
Најранији патофизиолошки процес је васкуларно оштећење које покреће
агрегацију тромбоцита и инфламацијских ћелија, које ослобађају цитокине,
пре свега интерлеукин-1, факторе раста који стимулишу фибробласте са екцесивном продукцијом компоненти екстрацелуларног матрикса (колаген,
фибронектин, гликозаминогликани) који се депонују у кожи и висцералним
органима.

КЛИНИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Васкуларно оштећење се презентује Рејноовим феноменом (РФ), који представља чест клинички налаз на почетку јувенилне системске склерозе (код 70%
болесника) чија се учесталост у каснијем току болести повећава (2). Рејноов
феномен је вазоспастични одговор на провокативне факторе (хладноћа, стрес)
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и манифестује се кроз трофазну промену боје коже на шакама и стопалима.
Прва фаза - бледило због вазоконстрикције, модрило - услед цијанозе и на крају
црвенило- због реперфузије са следственим отоком и болом уз осећај трњења.
Ове промене се могу јавити и на другим акралним деловима тела (уши, врх
носа, језик). Као последица инфламацијских промена у артериолама (задебљање интиме, фиброзирање због ендотелне дисфункције) настаје оштећење
ткива. Ове промене се могу уочити микроскопским прегледом капилара нокатне плоче. У студији Долијановић-Павлов и сар. која је обухватила 250 деце
и адолесцената са Рејноовим феноменом на крају периода праћења од 1. до 6.
година, 10 (4%) болесника имало је склеродермни тип капилароскопских промена, 6 месеци пре клиничке ескпресије болести (3).
Кожа је у почетку едематозна, сјајна, тешко се набира, кожни набори се губе,
настаје склеродактилија, са раницама на врховима прстију и каснијих ожиљних промена. Лице постаје изглађено, без бора, са карактеристичним изгледом,
ушиљеним носом, танким уснама, суженом rimom oris. Степен склерозирања
коже се одређује Роднановим кожним скором (4). Депоновање калцијума у
поткожном ткиву на местима притиска, доводи до калцинозе. Промене понекад могу да егзулцеришу и сецернирају густ беличасти садржај и врло су болне.
Друге кожне промене које се срећу у ЈСС су телангиектазије, дифузне хипер и
хипопигментације по телу (изглед „бибер и со“). У касније току болести развија
се прогресивна иреверзибилна функцијска неспособност што у значајној мери
компромитује обављање свакодневних активности и умањује квалитет живота
оболеле особе.
Практично сви органи могу бити захваћени склерозирањем (5). Од стране
дигестивног система може се јавити дисфагија и гастроезофагеални рефлукс.
Најчешће плућне промене су интерстицијална плућна фиброза и плућна
хипертензија (6).
У поређењу са одраслима, код деце се чешће срећу мишићноскелетни симптоми. Код већине болесника среће се „суви“ артритис, који је типично обележје
склеродерме, због фиброзирања тетива што води ограничавању обима покрета
уз крепитације при покретима.
Афекција срчаног мишића, премда ређа манифестација, водећи је узрок
смрти у ЈСС. У серији 153 болесника Martini-ја и сар. срчани поремећаји су
били узрок код 10 од укупно 15 смртних исхода (2). Кардиолошки поремећаји
се манифестују аритмијом, срчаним блоком, кардиомиопатијом, перикадитисом. Оштећење нервног система се може манифестовати: епилептичним нападима, главобољом, синдромом карпалног тунела, неуропатијом и др.
Оштећење бубрега је често суптилно, али прогредијентно, са хипертензијом, протеинуријом и „реналном кризом“ као најтежим обликом бубрежне
болести која је водећи узрок морталитета у системској склерози.
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ДИЈАГНОСТИЧКЕ МЕТОДЕ
Лабораторијски параметри запаљења су најчешће у границама нормале, мада
може бити присутна секундарна анемија у склопу хроничне болести, повишен
титар антителана на fon Willebrand фактор као одраз ендотелног оштећења. Често
су присутна неспецифична антинуклеусна антитела (АНА) са мрљастим или
нуклеоларним типом имунофлуоресценције. Присуство антитела на топоизомеразу I корелише са дифузном ЈСС, а антицентромерна антитела са лимитираном
ЈСС. Микроскопско посматрање капиларнокатне плоче- капилароскопија је једноставна, безболна метода, препоручује се код свих особа са Рејноовим феноменом. Манометријом једњака дисмотилитет езофагуса се може открити код 90%
болесника (2). Функцијским тестовима открива се снижен форсирани витални
капацитет плућа и смањен дифузијски капацитет за угљен моноксид који директно одражава стање алевеолокапиларне мембране. (6). На компјутеризованој
томографији високе резолуције плућно ткиво има изглед „млечног стакла“ што
указује на фиброзу. Протеинурија из 24-часовног урина и клиренс креатинина,
широко су доступне методе за праћење бубрежне функције.
Дијагноза болести се постављана основу мајор знакoва – РФ, склероза/индурација коже проксимално од метакарпо- или метатарзофалангеалних зглобова и склеродактилија плус 2 или више минор критеријума (знаци афекције
висцералних органа и серолошки тестови) (7).
У диференцијалној дијагнози долазе у обзир друге СБВТ и тзв. склеродерми
сличне болести: „калем против домаћина“, хемијски индуковане болести (поливинил хлоридом, блеомицином, синдром токсичног уља), затим фенилкетонурија,
синдром прераног старења, локализована идиопатска фиброза, склередем, дијабетична хеироартропатија, порфирија и др. које клинички личе на склеродерму.

ПРОГНОЗА И ТЕРАПИЈА
Исход у ЈСС је значајно бољи у односу на одрасле и поред потенцијално озбиљних оштећења висцералних органа. Према студији Foeldvari и сар.
(8) 10-годишње преживљавање код деце је 98% према 75% у адултној форми.
Прогноза болести је детерминисана степеном прогресије оштећења унутрашњих органа током првих година болести.
Последњих година направљени су значајни помаци у лечењу болесника са
ЈСС, мада је и даље фрустрирајуће за лекаре који прате ове болеснике. Лечење
обухвата опште супортивне мере (физикалну терапију и едукацију болесника и
породице), терапију која је усмерена на контролу основне болести и лечење компликација. Медикаментна терапија обухвата имуномодулаторну (метотрексат,
циклофосфамид, микофенолат мофетил, биолошка терпија, гликокортикоиди)
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и антифибротичку терапију. За лечење РФ примењују се најшеће блокатори калцијумских канала, селективни антагонисти рецептора ангиотензина и др.

ЗАКЉУЧАК
Системска склероза је једно од најтежих системских болести везивног ткива код деце за које тренутно не постоји успешна терапијска опција. Изузетно је
важно благовремено препознати прве симптоме болести, како би се ублажила
и одложила иреверзибилна оштећења органа и ткива. На системску склерозу
треба помислити: када је присутан РФ уз позитивна АНАи/или патолошки налаз на капиларима нокатне плоче, када постоји полиартритис са минималним
ефузијама у зглобовима, необјашњива плућна фиброза, тежак гастроезофагеални рефлукс и необјашњива миопатија.
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12.5. ВАКЦИНАЦИЈА ДЕТЕТА СА
ТРОМБОЦИТОПЕНИЈОМ И ДЕТЕТА
АЛЕРГИЧНОГ НА БЕЛАНЦЕ
Срђа Јанковић
Универзитетска дечја клиника, Београд

УВОД
Примена вакцине против малих богиња, заушки и рубеле (ММР) је делотворан и безбедан начин заштите од ових заразних обољења. Пуна безбедност
примене вакцине изискује поштовање контраиндикација и мера опреза. Иако
не спадају у контраиндикације, имунска тромбоцитопенијска пурпура и алергија на беланце кокошјег јајета спадају међу најчешћа медицинска стања која су
скопчана са недоумицама међу педијатрима, па и опречним ставовима у погледу безбедности примене вакцине ММР. Отуд ове две широко распрострањене
ситуације неретко доводе до проблема у свакодневној педијатријској пракси.

ПРИКАЗ ПРВОГ БОЛЕСНИКА
Мушко дете старо 13 месеци примљено је на одељење хематологије и онкологије
Универзитетске дечке клинике због тачкастих крварења на кожи горњих и доњих
екстремитета и леђа која су отпочела три дана пре пријема. Других тегоба није било,
а остали физикални налаз био је уредан. Мајка је навела да је дете примило вакцину ММР месец дана пре појаве тегоба. Лична и породична анамнеза биле су без
особитости. На дан пријема број тромбоцита износио је 23 х 109/L. Ординирана је
интравенска терапија имуноглобулинима (1 g/kg телесне масе). По примени терапије дошло је до престанка јављања нових крварења и пораста број тромбоцита, те
је дечак отпуштен са бројем тромбоцита 145 х 109/L и без тегоба. Редовно је контролисан у хематолошкој амбуланти. Број тромбоцита је надаље увек био у границама
референтног опсега. У седмој години живота, дечак је уредно примио другу дозу
вакцине ММР. Није било реакције нити је уочен пад броја тромбоцита.

ПРИКАЗ ДРУГОГ БОЛЕСНИКА
Мушко одојче старо 7½ месеци родитељи су довели у алерголошку амбуланту УДК према упуту педијатра из примарне здравствене заштите ради извођења кожних тестова ране преосетљивости на стандардни панел алергена.
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Разлог испитивања био је генерализовани екцем који је на лицу показивао
знаке импетигинизације са изразитим влажењем промена. У личној анамнези
није било епизода бронхоопструкције, а аускултаторни налаз на плућима био
је уредан, као и сви остали елементи физикалног налаза. У породичној анамнези постојао је податак да је отац патио од астме. Изведене кожне пробе ране
преосетљивости показале су да постоји реактивност на кикирики (4 х 20 mm),
млеко (4 х 20 mm) и беланце (20 х 40 mm).
Дете је затим лечено од атопијског дерматитиса локалном применом мометазона (0,1%) и пантенола, једном дневно у танком слоју, што је након 10
дана замењено такролимусом (0,033%). Такође је орално примењен кетотифен
у виду сирупа (0,5 mg/дан). Током првих седам дана дете је узимало и цефалексин (2 х 250 mg/дан). Из исхране су изостављени јаја, млеко и кикирики.
Обављане су редовне контроле код педијатра. У узрасту од 12 месеци изведен је
кожни тест ране преосетљивости на вакцину ММР. Резултат је био негативан,
те је дете примило вакцину. Нежељених реакција није било.

ДИСКУСИЈА
Имунска тромбоцитопенијска пурпура (ИТП) је документована као потенцијална нежељена реакција на вакцину ММР, са процењеном учесталошћу од
1-3 на 100.000 доза вакцине (1). Подаци о учесталости потврђени су многобројним истраживањима, укључујући и веома обимну кохортну студију изведену у
калифорнијском градићу Кајзер Перманенте на узорку од 1,8 милиона деце (2).
Узрок ИТП је присуство аутоантитела специфичних за антигене тромбоцита
и/или мегакариоцита. Иако код деце ИТП већином има бениган и самоограничен ток (акутна ИТП), могућ је и развој хроничне ИТП која изискује пролонгирану имуносупресивну терапију и/или спленектомију. Код ~93% деце код
које се ИТП јавила након вакцинације нађено је да је реч о акутној ИТП која се
окончала потпуним опоравком, док је код ~ 7% дошло до развоја хроницитета
(2). Ризик појаве ИТП након имунизације знатно је мањи од ризика да ИТП
уследи након инфекција различитим узрочницима (3), укључујући и вирус малих богиња, који је знатно чешће окидач за ИТП него вакцинација (4). Отуд
вакцинација збирно не увећава већ умањује ризик настанка ИТП.
Деца која су пребродила акутну епизоду ИТП након што су примила вакцину ММР могу да безбедно приме другу дозу у одговарајућем узрасту, с обзиром
да је ризик рекуренције ИТП веома мали у поређењу са ризиком оболевања од
малих богиња, заушки и рубеле и потенцијалних компликација ових болести.
Иако се многи родитељи и педијатри у случају акутне епизоде тромбоцитопеније након прве дозе ММР устежу да изложе дете другој дози вакцине, досадашње искуство у Универзитетској дечјој клиници потврђује ваљаност одлуке да
се имунизација комплетира према редовном календару. Код деце са хроничном
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ИТП је, међутим, неопходно одвагати ризик евентуалног погоршања потакнутог вакцинацијом (имајући у виду актуелно стање болесника, на првом месту
број тромбоцита) у односу на ризик оболевања од болести које вакцинација
предупређује, при чему се последњи оцењује у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом (5).
Алергија на протеине кокошјег јајета је, уз алергију на протеине крављег
млека, једна од најчешћих алиментарних алергија у деце (6). Процес производње
живе вакцине ММР подразумева узгајање вакциналног (атенуираног) вируса
на фибробластима пилећег ембриона. И поред темељног пречишћавања, у вакцини могу да у траговима заостану беланчевине кокошјег порекла. Стога се
од самог почетка коришћења поменуте вакцине у пракси постављало питање
њене безбедности код деце алергичне на беланце. У ери коју одликује губитак
поверења у безбедност и делотворност вакцинације, дилеме везане за алергију
на јаја чест су извор бриге код родитеља, али и несигурности код здравствених
радника у погледу примене вакцине ММР. Нарочито се често поставља питање
како је најбоље поступити код деце са атопијском конституцијом код које су
кожни тестови ране преосетљивости на алергене беланцета позитивни, било
да постоји клинички испољена алергија на јаја или не.
Препоруке произвођача вакцине, као и велике већине стручних удружења,
уопштено упућују на одвагавање добробити од вакцинације и потенцијалних
ризика. Многи аутори саветују да се пре вакцинације, као најбоља безбедносна провера, изведе кожни тест ране преосетљивости самом вакцином (7).
Заједно са другим одговарајућим мерама опреза (обезбеђени услови за брзо
давање антишок терапије, период опсервације од најмање два сата у здравственој установи након давања вакцине, премедикација антихистамиником), ова
превентивна мера и даље се примењује код деце која су у прошлости имала
тежу алергијску реакцију првог типа (анафилактички шок или генерализована
уртикарија) на беланце јајета. Међутим, свеукупно досдашње искуство, које је
после пола века примене вакцине ММР импресивно, указује да деца алергична
на јаја могу сасвим безбедно да приме вакцину ММР, те се преосетљивост на
беланце (јаја) више не убраја у контраиндикације (8). У одуству такве околности, широко распрострањена пракса одлагања или ускраћивања вакцине ММР
због алергије на јаја мора се сматрати стручно неоправданом, утолико пре што
је показано да ова вакцина може испољити и одређени превентивни ефекат у
односу на развој алергија и бронхијалне астме у дечјем добу (9).
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13.1. ДИЈАБЕТЕС КОД ДЕЦЕ И АДОЛЕСЦЕНАТА
Вера Здравковић, Маја Јешић, Силвија Сајић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Последњих деценија се у Србији запажа пораст учесталости дијабетеса мелитуса типа 1 (ДМ1), а годишње оболи 130−160 деце и младих. Годишња инциденција ДМ1 износи 14,8 на 100.000, са најизраженијим порастом инциденције
код деце предшколског узраста (1).
Излагање генетичким, имунолошким, као и факторима животне средине
игра важну улогу у етиологији болести, али су основни механизми настанка
углавном непознати (2). Многи од ових фактора делују још интраутерусно,
у доба одојчета или у раном детињству, а повезани су са вирусним инфекцијама (ротавируси, аденовируси, ретровируси, реовируси, цитомегаловирус, Епштајн-Баров вирус, вируси заушки и рубеле) и начином исхране (3).
Подаци из студије TEDDY указују да антигени житарица, као и рано излагање
протеинима крављег млека могу узроковати неадекватан имунски одговор,
док други фактори, попут биљног уља, витамина Д и омега-3 масних киселина могу имати заштитне ефекте у превенцији ДМ1 (4, 5). Фактори животне
средине имају већи ефекат на развој болести него сами ХЛА генски локуси, али их је веома тешко прецизно идентификовати и мерити (6). Генетичка
предиспозиција и фактори из околине узрокују почетак аутоимунског процеса против ћелија острваца панкреаса. У болесника са ДМ1 могу постојати антитела на Лангерхансова острвца (ICA-islet cells antibody), антитела на
инсулин (IAA-insulin auto-antibody), антитела на декарбоксилазу глутаминске
киселине 65 (GAD 65-glutamic acid decarboxylase), тирозин фосфатазу 2 (IA-2)
и цинк-транспортер 8 (Zn T8) (7).
Испитивања најближих рођака пацијената са ДМ1 су показала да је одржавање два или више антитела сигуран предиктор настанка хипергликемије
и дијабетеса. Брзина прогресије болести зависи од узраста у коме су антитела
први пут откривена, као и њиховог броја, специфичности и титра. Испитивања
спроведена у Финској, Немачкој и САД показују да се дијабетес код 70% деце
која имају позитивна а два или више антитела јавља за 10 година, а код 84% њих
за 15 година (8,9). Едукација тих породица о симптомима и ризицима дијабетеса може утицати на раније постављање дијагнозе и превенцију кетоацидозе,
која је иницијална презентација дијабетеса код трећине пацијената. Стадијуми
прогресије дијабетеса су приказани у табели 1.
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Табела 1. Стадијуми прогресије дијабетеса
Карактеристике

Дијагностички
критеријуми
Тест оптерећења
глукозом

Први стадијум
Позитивна антитела

Други стадијум
Позитивна антитела

Нормогликемија
Пресимптоматски
Постојање антитела

Повишена гликемија
Пресимптоматски
Постојање антитела

Очувана толеранција Поремећај
глукозе
толеранције глукозе

Трећи стадијум
Новооткривени
дијабетес
Повишена гликемија
Симптоматски
Клинички симптоми
Дијагноза дијабетеса
према уобичајеним
критеријумима

Гликемија наште
5,6–6,9 mmol/L и/или
гликемија након 2
сата
7,8–11,0 mmol/L
HbA1c 5,7–6,4%

КОНТРОЛА ГЛИКЕМИЈЕ
Препорука је да се ДМ1 код деце лечи интензивираном инсулинском терапијом супкутаним инекцијама или портабилном инсулинском пумпом.
Саветује се мерење гликемије пред оброке и спавање, током физичке активности и у случају хипогликемије. Коришћење сензора за континуирано мерење
гликемије у интерстицијумској течности се препоручује свима, а поготово
деци која примају инсулинску терапију путем пумпе. На тај начин се постиже боља метаболичка контрола и превенирају епизоде хипогликемије. За све
узрасне групе се препоручује да HbA1c буде <7,5%, при чему је код неке деце
неопходно да се тај циљ достигне постепено (10). Посебан опрез се саветује код
деце млађе од 6 година, која најчешће не умеју да препознају хипогликемију, а
ни да сама себи пруже помоћ. За сваког пацијента се одређују посебни циљеви
у односу на могућности и евентуалне ризике. Код оних који немају озбиљне
хипогликемије, треба тежити ка вредностима HbA1c <7,0 %. Вредности гликемије пре оброка код све деце треба да буду у распону од 5,0-7,2, а пред спавање
5.0-8,3 mmol/L (10). Код деце која имају повишене нивое HbA1c, а да то није у
складу са измереним вредностима гликемије, саветује се да се одреди и постпрандијални ниво гликемије.
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13.2. OСНОВНИ ПРИНЦИПИ ИНСУЛИНСКЕ
ТЕРАПИЈЕ КОД ДЕЦЕ И АДОЛЕСЦЕНАТА
Сандра Станковић, Саша Живић
Клиника за дечије интерне болести, Клинички центар Ниш
Медицински факултет Универзитета у Нишу
Безбедно постизање и одржавање оптималне метаболичке контроле од самог почетка болести, уз омогућавање нормалног раста и развоја, терапијски
је императив у педијатријској дијабетологији. Прогноза дијабетеса и ризик од
развоја хроничних компликација нису повезани само са просечним нивоом
шећера у крви (HbA1c), већ и са његовим варијацијама. Зато је важно да поред
оптималног HbA1c пацијент има што мање варијације нивоа шећера у крви, тј.
да током што већег дела времена има прихватљиве нивое глукозе у крви (од 3,9
mmol/l до 10 mmol/l, тзв. time in range) (1).
Лечење дијабетеса типа 1 подразумева примену егзогеног инсулина заједно са
одређивањем нивоа гликемије у циљу превенције акутних и касних компликација
дијабетеса. Начин лечења и терапијски циљеви треба да буду индувидуализовани,
и уз то усклађени са интелектуалном и емоционалном зрелошћу детета и спремношћу родитеља да прихвате терапијске препоруке (2). Инсулинска терапија требало би да имитира физиолошку секрецију инсулина, која је базално-болусна.
Здрав панкреас унутар пет минута након оброка у крв ослободи болус који садржи око 1/2-2/3 укупно потребне количине инсулина, док стална (базална) секреција инсулина контролише процес глуконеогензе. У терапији дијабетеса, једини
догматски захтев требало би да буде постизање оптималне гликорегулације, а индувидуализацију инсулинског режима олакшава већи избор инсулинских препарата са различитим фармакокинетским и фармакодинамским карактеристикама.

ИНСУЛИНСКИ ПРЕПАРАТИ
Данас се у терапији користе хумани инсулини и аналози добијени модификацијом молекула инсулина.

БОЛУСНИ ИНСУЛИНИ
Након откривања инсулина од стране Бантинга и сарадника (1921) инсулинска терапија се значајно развијала. Рекомбинантним техникама биосинтетисани су високопречишћени хумани инсулини који су значајно смањили
238

13. Ендокринологија

имуногеност инсулинских препарата и елиминисали терапијске комликације
попут алергије на егзогени инсулин и имуногене инсулинске резистенције.
Краткотрајни хумани инсулин је поуздан када се даје интравенски у терапији
кетоацидозе и у периоперативном периоду. Међутим, његова ограничења су
бројна. Она се односе на одложену апсорпцију због тенденције ка поткожној
агрегацији у велике хексамерне молекуле. Дејство ове врсте инсулина се испољава тек након 30-60 минута од давања и повезано је са постпрандијалним
хипергликемијама. Касније постизање врхунца деловања (након 2-4 сата) и
продужено деловање (5-8 сати) често изазивају касне хипогликемије. С обзиром на наведена ограничења регуларног хуманог инсулина, он се мора давати
пола сата пре оброка, што отежава прилагођавање дозе инсулина величини оброка. Почетак, врхунац и дужина његовог дејства су дозно зависни. Апсорпција
овог инсулина варира за чак до 25% и зависи од места давања и интензитета
физичке активности.
Брзоделујући инсулински аналози су добијени модулацијом молекула хуманог инсулина. Значајно брже дисоцирају у мономере у односу на краткотрајни
хумани инсулин, те се брже и апсорбују. Почетак њиховог деловања је 10–15
минута након супкутаног давања, врхунац између 90 и 100 минута, а дужина
деловања 3-5 сати. Показују значајно мању варијабилност апсорпције и деловања у односу на хумани краткотрајни инсулин. Тренутно постоје три брзоделујућа аналога са сличним фармакокинетским и фармакодинамским особинама: лиспро, аспарт и глулизин.

БАЗАЛНИ ИНСУЛИНИ
Интермедијарни (Neutral Protamine Hagedorn, NPH) инсулин се састоји од
протаминисане форме рекомбинантног регуларног инсулина у неутралном
раствору. Створен је 1940. године са циљем да продужи полуживот регуларном
инсулину, смањи фреквенцију давања инсулинских доза и да имитира базалну секрецију панкреаса. Овај инсулин има почетак деловања након 2–4 сата
и постиже врхунац деловања након 4-8 сати. Његови фармаколошки ефекти
опадају постепено и трају између 12 и 18 сати. Показује велику и интер- и интраиндивидуалну варијабилност.
Инсулин гларгин је први дугоделујући аналог развијен да боље имитира
базалну инсулинску секрецију. Разликује се од хуманог инсулина за 3 аминокиселине (два молекула аргинина на карбокси-терминалном окрајку ланца Б
и замена места глицина и аспарагина на 21. позицији ланца А). Овакав молекул је мање растворљив у неутралној pH средини. На месту примене формира
преципитате који се понашају као депо из кога се инсулин полако ослобађа у
циркулацију. За разлику од NPH инсулина нема врхунац деловања и дозира се
једном дневно (3).
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Инсулин детемир је други дугоделујући аналог. Молекул је модификован
тако да се организује у хексамере и реверзибилно везује за албумине, што одлаже апсорпцију и даје заравњен и продужен фармакодинамски профил са
мањом интерперсоналном варијабилношћу него гларгин. Ређе изазива хипогликемију и пружа мањи прираст у телесној маси. Дужина његовог деловања је
дозно зависна (4).
У последњих неколико година појавила су се два аналога с ултрадугим
деловањем (деглудек и гларгин, 300 U/ml), који су због својих повољних
фармакокинетских карактеристика већ нашли своју клиничку употребу.
Инсулин деглудек након супкутане инјекције формира дугачке ланце мултихексамера што доводи до пролонгираног, уједначеног ослобађања инсулина са ултрадугим, равним фармакодинамским профилом. Има трајање
деловања до 42 сата и четири пута мању интериндивидуалну варијабилност
у односу на гларгин.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ИНСУЛИНСКЕ ТЕРАПИЈЕ
Инсулинска терапија се започиње одмах након постављања дијагнозе код
све деце са хипергликемијом, како би се превенирала метаболичка декомпензација. Метаболички поремећаји у време постављања дијагнозе дијабетеса
смањују инсулинску сензитивост, па се препоручује давање веће дозе инсулина
(0,50-0,75 IU/kg). По нормализацији вредности глукозе у крви, потребна доза
инсулина се рапидно смањује (<0,5 IU/kg) због побољшања инсулинске сензитивности и/или отпочињања опоравка ендогене инсулинске секреције. Рана
нормализација гликемијских профила и примена интензивиране инсулинске
терапије одмах након постављања дијагнозе може побољшати дугорочну гликемијску контролу и омогућити боље очување панкреасне резерве. Доза инсулина може варирати у односу на доба дана, величину и врсту оброка, узраст
и степен физичке активности. Млађа деца захтевају мању дозу инсулина због
мање телесне масе, веће инсулинске сензитивности и већег ризика од хипогликемије (обично 0,7-1,0 IU/kg дневно). Гојазна и пубертетска деца типично
захтевају веће дозе инсулина (1-2 IU/kg дневно), с обзиром да оба ова стања
појачавају инсулинску резистенцију (2).
Бројни су изазови и потешкоће у педијатријској дијабетологији. Деца са
дијабетесом типа 1 се слабије придржавају прописаног дијететског режима.
Отежано је дозирање физичке активности. Инсулинска сензитивност је непредвидива, постоји изражена емоционална нестабилност и наглашена контраинсуларна активност. Важан отежавајући фактор је и страх родитеља од
хипогликемије, као и честе интеркурентне инфекције, абнормалности супкутаног ткива, велике варијације у гликемијским одговорима на мале промене у
инсулинској дози, продужени боравак у школи и вртићима (5).
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ИНСУЛИНСКИ РЕЖИМИ
Одабир инсулинског режима зависи од узраста, дужине трајања дијабетеса,
стања панкреасне резерве, начина живота и склоности пацијента и његове породице.
Инсулин се може давати два пута дневно, као мешавина краткоделујућег и
интермедијарног инсулина (пре доручка и вечере), три пута дневно, као мешавина краткоделујућег и интермедијарног инсулина (пре доручка и вечере), док
се пре ручка даје било каткоделујући инсулин пре или комбинација.
Базално-болусни режим подразумева давање брзоделујућег или краткоделујућег
инсулина пре оброка и интермедијарног или дугоделујућег инсулина једном или два
пута дневно (пре доручка или пре спавања). У базално-болусном режиму интермедијарни или дугоделујући инсулини обично чине 30% (када се комбинују са регуларним инсулином) или 50% (када се комбинују са брзоделујућим аналозима) (6).
Континуирана супкутана инсулинска инфузија путем инсулинске пумпе
представља важан напредак у технологији који олакшава деци са дијабетесом да
постигну бољу гликорегулацију. Инсулинска пумпа континиуирано испоручује
брзоделујући инсулин путем постављеног супкутаног катетера који се мења на 72
сата. Пумпа имитира физиолошку секрецију инсулина континуираним испоручивањем унапред програмираног базалног инсулина, уз болусе које пацијент сам одређује пре оброка или ради корекције хипергликемије. Обично се препоручује код
предшколске деце, нарочито код одојчади и мале деце, због њиховог чешћег узимања оброка и малих инсулинских доза. Због могућности прилагођавања базалне
компоненте ефикасна је у превенцији хипогликемија, као и у решавању проблема
“феномена зоре”, тј. хипергликемије у раним јутарњим сатима. Омогућава адаптацију дозе инсулина у току физичке активности, због чега се препоручује спортистима. Главни недостатак терапије путем инсулинске пумпе је већи ризик за развој
кетоацидозе у случају престанка рада пумпе, јер не постоји депо инсулина у телу.
Други недостаци се односе на могућност појаве инфекције на месту инсерције катетера и осећај непријатности због непрекидног ношења пумпе (адолесценти).
„Вештачки панкреас“ или тзв. closed loop insulin delivery у коме су инсулинска пумпа и сензор за мерење шећера повезани и контролисани одговарајућим
софтвером представља најмодернији вид инсулинске терапије и примењује се
код одраслих у развијеним земљама. Код деце и адолесцента још увек се не налази у широј клиничкој употреби (7).
Успех и безбедност инсулинске терапије зависе и од самоконтроле шећера у
крви (ШУК). Саветује се да се ШУК мери најмање четири пута дневно (ујутру,
пре сваког оброка и пре спавања, затим два сата након оброка и једном недељно у 3 сата после поноћи). Доза се прилагођава дневним гликемијским профилима. Јутарње и ноћне вредности ШУК одређују ноћни ниво базалне компоненте, а вредности ШУК пре оброка одређују њен дневни ниво. Ниво ШУК 2
сата након оброка одређује дозу болуса уз оброк (8).
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ЗАКЉУЧАК
Упркос учињеном напретку и сталном развоју дијабетологије, садашња инсулинска терапија још увек не имитира у потпуности ендогену инсулинску секрецију бета-ћелија панкреаса и носи ризик од субоптималне контроле, хипогликемије и кетозе. Инсулинска терапија је успешна и могућа једино у комбинацији са
добром и уједначеном едукацијом терапеута и квалитетном и континуираном
едукацијом пацијента и породице. Важно је добро познавати пацијента и његову
породицу, посветити им довољно времена и пружати им сталну подршку.
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13.3. ДИЈАБЕТЕСНА КЕТОАЦИДОЗА
КОД ДЕЦЕ И МЛАДИХ
Раде Вуковић, Татјана Миленковић, Слађана Тодоровић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд
Дијабетес мелитус типа 1 (ДМ1) је једно од најчешћих хроничних обољења
деце и адолесцената. Резултати епидемиолошких истраживања у свету указују
на континуирани пораст инциденције код деце, који износи 3-5% годишње. То
значи да у свету сваке године приближно 70.000 деце узраста до 14 година оболи од ДМ1 (1,2). Дијабетесна кетоацидоза (ДКА) је акутна, по живот опасна
компликација ДМ1. Она представља водећи узрок хоспитализација, морбидитета и морталитета деце и адолесцената са ДМ1 (3,4). Најтежа компликација
ДКА је едем мозга, који представља ретку компликацију са учесталошћу до
3,1% (3). Резултати истраживања указују да смртност од едема мозга као компликације ДКА износи 21-24%, а да се тешке неуролошке последице срећу код
21-35% пацијената са ДКА који развију едем мозга (4,5).
У Европи, Аустралији и Северној Америци, ДКА се региструје код 15 до 70%
деце у тренутку откривања дијабетеса. Учесталост ДКА у различитим деловима света веома варира и обрнуто је сразмерна инциденцији ДМ1, што се може
објаснити чињеницом да се на дијабетес више мисли тамо где деца чешће обољевају од дијабетеса и да се у тим земљама ДМ1 открива на време, пре развоја ДКА
(6,7). Код деце са новооткривеним дијабетесом, ДКА је најчешћа код деце млађе
од 5 година и код оне деце чије породице немају адекватну здравствену заштиту.
Нижи приходи и нижи ниво образовања родитеља су такође повезани са већим
ризиком од ДКА, а ризик је мањи ако дете потиче из породице у којој неки члан
већ болује од дијабетеса, посебно ако прима инсулин (8,9).
Инциденција ДКА приликом постављања дијагнозе ДМ1 код деце и младих у
Србији износи више од 30%. У групи најмлађих подаци су алармантнији и указују
да код деце узраста до 5 година у Србији инциденција ДКА приликом постављања
дијагнозе ДМ1 износи скоро 50%. Имајући у виду да ДКА представља водећи узрок акутног морталитета код младих са ДМ1, јасна је потреба за народно-здравственим мерама едукације и превенције ДКА, односно правовременог откривања
ДМ1. Интензивном едукацијом лекара у примарној здравственој заштити о раним
знацима ДМ1 могуће је смањити број деце код којих се ДМ1 открије касно, тек
у стању кетоацидозе. Такође је потребно стандардизовање протокола за лечење
ДКА и континуирана медицинска едукација здравствених радника у установама
секундарног и терцијарног ранга, у циљу смањења учесталости компликација у лечењу ДКА, на првом месту едема мозга, стања које је опасно по живот (10).
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13.4. ХРОНИЧНЕ КОМПЛИКАЦИЈЕ
ДИЈАБЕТЕСА ДЕЦЕ И МЛАДИХ
Maja Jeшић, Вера Здравковић, Милош Јешић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Хроничне компликације дијабетеса мелитуса типа 1 (ДМ1) се деле у две
групе: микроваскуларне, односно оне које настају због промена на малим
крвним судовима, и макроваскуларне, које се развијају на већим артеријским
судовима. Микроваскуларне компликације ДМ1 обухватају класичну тријаду: нефропатију, ретинопатију и неуропатију. Клинички манифестне микроваскуларне компликације обично се испољавају у раном одраслом добу или
касније, али су супклиничке манифестације често присутне већ у детињству.
Макроваскуларна болест, која се испољава цереброваскуларним акцидентима,
коронарном и периферном васкуларном слабошћу, обично се испољава касније, у одраслом добу.
Патогенеза хроничних компликација ДМ1 и данас је предмет бројних расправа и истраживања. Задебљање базалне мембране је главни микроскопски
знак оштећења малих крвних судова, чија је главна функционална последица повећање пермеабилности мембране и честа појава оклузије малих крвних судова
(1). Главне клиничке последице ових лезија се развијају у мрежњачи и бубрегу, а
вероватно и у нервима. Чиниоци ризика који доводе до настанка микроваскуларних компликација јесу: хронично увећане вредности гликозилисаног хемоглобина, хипертензија, дислипидемија, пубертет, гојазност, генетички чиниоци (2).

РЕТИНОПАТИЈА
Учесталост дијабетесне ретинопатије у популацији болесника оболелих
од ДМ1 у дечјем узрасту са трајањем болести до 30 година износи око 50%.
Силазни тренд учесталости, са 50% на 20%, за пролиферативну ретинопатију,
водећи узрок слепила у адултном добу, потврђен је и остварен захвaљујући
мерама превенције непролиферативне ретинопатије, као и новим методама
лечења (ласерска фотокоагулација и витректомија) (2). Најранију промену
код дијабетесне ретинопатије представља појава микроанеуризми. Мерама
превенције се може успорити прогресија ове најраније појава непролиферативне
ретинопатије у наредне стадијуме: непролиферативну ретинопатију са едемом
макуле, која је удружена са поремећајем вида; тешку пре-пролиферативну
дијабетесну ретинопатију, са пољима исхемије мрежњаче и хеморагијама;
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пролиферативну васкуларну болест – развој нових крвних судова, који носе
велики ризик од крвављења у стакласто тело; и фиброзну пролиферацију у
макули и осталим деловима мрежњаче.

НЕФРОПАТИЈА
Дијабетесна нефропатија (ДН) у многим земљама представља најчешћи узрок терминалне бубрежне инсуфицијенције, а пораст преваленције дијабетеса
доприноси да нефропатија у дијабетесу има посебан значај за дијабетолошку
праксу. Преваленција ДН међу болесницима са ДМ1 расте са дужином трајања
дијабетеса, а врхунац од око 20% достиже после 20-25 година трајања болести
(3). Преваленција микроалбуминурије као најозбиљнијег предиктора нефропатије је 2-20% током првих десет година трајања дијабетеса, а око 30% на крају
друге декаде болести (3). Ретко се налази у току првих четири до пет година
трајања дијабетеса.
Табела 1. Класификација дијабетесне нефропатије
Супклиничка
Стадијум 1. Хипертрофија
бубрега са порастом
гломерулске филтрације
Стадијум 2. Хистолошке
промене са задебљањем
базалне мембране и
прошaраношћу мезангијума
Стадијум 3. Инципијентна
нефропатија; излучивање
албумина 30-300 mg/24 сата;
или узорак урина у
дефинисаном периоду
времена: 20-200 μг/мин;
или појединачни узорак
урина: 30-300 mg/g
креатинина

Манифестна
Ренална инсуфицијенција
Стадијум 4. Протеинурија
Стадијум 5. Уремија и
која се открива рутинским
хипертензија
прегледом урина са
излучивањем албумина >300
mg/24 сата;
или узорак урина у
дефинисаном периоду
времена: >200 μг/мин;
или појединачни узорак
урина: >300 mg/g креатинина

Клиничкој протеинурији претходи период супклиничке инципијентне нефропатије која се карактерише екскрецијом малих количина албумина које се могу открити осетљивим методaма (микроалбуминурија).
Микроалбуминурија може да постоји пролазно у току хипергликемије, епизода артеријске хипертензије, напора или повишене телесне температуре. За
потврду перзистентне микроалбуминурије неопходно је доказати појачано
излучивање албумина у два од три узорка урина, сакупљена у периоду од 3-6
месеци. Повећана преваленција и израженија прогресија микроалбуминурије
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чешће се налази у пубертету него изван овог периода. То подржава концепт да
ендокрини или метаболички чиниоци у пубертету могу да започну или убрзају оштећење бубрега. Стога је скрининг микроалбуминурије потребан убрзо
по уласку у пубертет (4). Мерама превенцијe перзистентна микроалбуминурија се може учинити реверзибилном или се може успорити њена прoгресија
у клиничку протеинурију.

НЕУРОПАТИЈА
Клиничке манифестације периферне неуропатије су ретке код деце и адолесцената са ДМ1. Код деце са ДМ1 се често открива супклиничка неуропатија
са смањеном брзином провођења моторних нерава и сензорним променама.
Абнормалнoсти брзине провођења моторних импулса су описане код око 60%
деце са трајањем болести дужим од 10 година (5). Најосетљивији су нерви на
доњим екстремитетима, при чему су сензорна влакна захваћена пре моторних.
Многобројне студије су показале да трајање ДМ1 и узраст детета утичу на преваленцију абнормалне брзине провођења при чему препубертетски период
има мањи утицај (3,5).

ПРЕВЕНЦИЈА И ТЕРАПИЈА ХРОНИЧНИХ КОМПЛИКАЦИЈА
Код све деце са почетком ДМ1 у препубертетском узрасту, а после пет година од почетка болести, као и код све деце са почетком ДМ1 у пубертетском
узрасту, а после две године од почетка болести, треба да се изврши:
1. Испитивање очног дна при дилатираним зеницама од стране искусног офталмолога једанпут годишње; у случају да се открију знаци непролиферативне ретинопатије прегледи се понављају у интервалу од
шест месеци;
2. Одређивање микроалбуминурије, најбоље у појединачном, јутарњем
узорку урина, при чему се одређује однос протеинурије, односно албуминурије, према концентрацији креатинина у урину; у случају да је
у једном узорку урина микроалбуминурија присутна, поновити одређивање микроалбуминурије у још два узорка урина у интервалу од
3-6 месеци;
3. Постојање клинички значајне протеинурије треба да се потврди квантитативним мерењем екскреције протеина у 24-часовном узорку урина;
4. Методи клиничког испитивања неуропатије обухватају испитивање
осећаја бола, додира и вибрација (електромиографија). Испитивање се
обавља најмање једанпут годишње, а знатно чешће ако је метаболичка
контрола лоша или постоје симптоми неуропатије.
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Стриктна метаболичка контрола је најважнија мера у превенцији микроваскуларних компликација. Већина аутора сматра да је разуман терапијски циљ
одржавање нивоа гликозилисаног хемоглобина у распону од 7,0-7,5%, што је и
препорука Међународног удружења за дијабетес деце и адолесцената (3).
Доказано је да хипертензија убрзава настанак и еволуцију нефропатије и
ретинопатије. Постоји општа сагласност да свој деци и адолесцентима треба да
се измери крвни притисак при сваком прегледу. Деца са ДМ1 која имају генетичку предиспозицију за хипертензију и/или дијабетесну нефропатију и ретинопатију треба да се једанпут у две године подвргну 24-часовном аутоматском
континуираном мерењу крвног притиска (3,4).
Применом лекова из групе инхибитора ангиотензин-конвертујућег ензима
(ACE) успорава се прогресија инципијентне микроалбуминурије у клинички манифестну дијабетесну нефропатију. Ови лекови повећавају изгледе да дође до регресије микроалбуминурије. Инхибиторе ACE треба увести у терапију када постоји
повећан ризик нефропатије: прогресија микроалбуминурије или повећање микроалбуминурије за 5% и вишегодишње повећање крвног притиска. Инхибиторе ACE
треба увести и када микроалбуминурија постоји после 6-12 месеци побољшане
метаболичке контроле, независно од висине крвног притиска. Антихипертензивна
терапија може да буде од користи и у успоравању прогресије ретинопатије.
Улога рестрикције протеина у исхрани у циљу превенције настанка хроничних компликација, пре свега нефропатије, мање је позната. Разумна је препорука да унос протеина не прелази 15-20% од укупног енергетског уноса. Код
детета које расте не може се препоручити рестрикција протеина на мање од 1,5
g/kg/дан, јер би то вероватно довело до протеинске малнутриције са негативним билансом азота и застојем у расту.

ЗАКЉУЧАК
Хроничне микроваскуларне компликације деце са ДМ1, а пре свега младих у
пубертету са ДМ1 („сат за компликације почиње да откуцава у пубертету“) важно
је превенирати раним препознавањем чинилаца ризика који ће утицати на њихов
настанак и прогресију. Покушаји превенције се пре свега односе на побољшање
метаболичке контроле ДМ1 комплексним приступом вођењу пацијената с дијабетесом и успешнијом инсулинском супституцијом код оболеле деце и адолесцената.
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13.5. ДИЈАБЕТЕС ТИПА 2
У ДЕЦЕ И АДОЛЕСЦЕНАТА
Ивана Воргучин, Драган Катанић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

УВОД
Дијабетес мелитус типа 2 је најчешћи облик дијабетесa одраслих. Иако
редак код деце и адолесцената, због свеприсутне пандемије гојазности све је
заступљенији код младих у последњој декади. Дијабетес типа 2 настаје као резултат садејства генетичке склоности и фактора средине, пре свега неправилне
исхране и физичке неактивности.

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
Овај облик дијабетеса се чешће јавља међу гојазном популацијом, значајно
више у Америци него у Европи, посебно међу одређеним етничким групама:
Хиспано-американцима, Афроамериканцима и Пима индијанцима. У Европи
је ретко заступљен, са преваленцијом од око 1%. Фактори ризика за појаву
дијабетеса типа 2 су гојазност, недовољна физичка активност, неправилна исхрана, позитивна породична анамнеза за дијабетес типа 2 и одређена етничка
припадност. Болест се чешће јавља код девојчица.

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА
Хипергликемија настаје као последица инсулинске резистенције, односно
недовољне осетљивости периферних ткива на деловање инсулина уз смањену
секреторну активност бета-ћелија панкреаса. У моменту постављања дијагнозе инсулинска секреторна способност је < 50%. Гојазност и инсулинска
резистенција утичу на појаву хипертензије, дислипидемије и неалкохолне
стеатозе јетре, уз наглашен инфламаторни одговор и апоптозу бета-ћелија
панкреаса. Већина ових механизама доводе до израженије експозиције антигенима, те код 15-40% пацијената са дијабетесом типа 2 постоје аутоантитела
типична за дијабетес.
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КЛИНИЧКА СЛИКА
Гојазност деце и адолесцената, узраст > 10 година, хипертензија и акантоза, уз
позитивну породичну анамнезу за дијабетес типа 2, одговарајући нивои инуслина и
Ц пептида уз одуство аутоантитела типичних за дијабетес говоре у прилог дијабетеса типа 2. Клиничка слика може бити блага, без полиурије, полидипсије и губитка у
телесној маси, а хипергликемија се може открити случајно, скринингом или рутинским прегледом. Поред тога, болест се може испољити и дијабетесном кетоацидозом или хиперосмоларним хипергликемијским стањем код око 5-25% пацијената.

ДИЈАГНОЗА
Дијагноза дијабетеса се поставља на основу клиничке слике и лабораторијске потврде: глукоза у плазми наште ≥ 7 mmol/L; глукоза у плазми у другом сату
оралног теста толеранције према глукози (ОГТТ) ≥ 11,1 mmol/L или повишене
вредности гликозилисаног хемоглобина ≥ 6,5%. Поремећаји метаболизма угљених хидрата, који се налазе између нормалне толеранције глукозе и дијабетеса,
јесу предијабетесна стања. Примери су повећана глукоза наште (глукоза у плазми 5,6-6,9 mmol/L) и поремећена толеранција према глукози (глукоза у другом
сату ОГТТ 7,8-11,1 mmol/L). Одређивање нивоа Ц пептида, аутоимунских и генетичких маркера може да помогне када се ради о предијабетесном стању, као
и приликом постављања дијагнозе нејасних облика и других типова дијабетеса.
Понекад је тешко рећи о коме се типу дијабетеса ради на самом почетку болести.

ТЕРАПИЈА
Терапија се започиње одмах по постављању дијагнозе и зависи од изражености
симптома, нивоа хипергликемије, као и од присуства или одсуства кетоацидозе.
Потребни су промена начина живота, промене у исхрани и појачана физичка активност. Медикаментна терапија се спроводи леком из групе бигванида, метформином
(500-2000 mg/дан), инсулином или комбинацијом одабраном на основу клиничке
слике. Метформин повећава осетљивост ткива на ендогени инсулин, стимулише
прихватање глукозе у мишићно и масно ткиво, смањује хепатичку глуконеогенезу и смањује апетит. Има ретке и пролазне гастроинтестиналне нежељене ефекте.
Код метаболички нестабилних пацијената терапија се започиње базалним инсулином (0,25-0,5 ИЈ/kg), након чега се постепено уводи метформин уколико више не
постоји кетоза. Најчешће се терапија може наставити само метформином након
2-6 недеља лечења. Уколико се монотерапијом метформином не постигне добра
метаболичка контрола током 3-4 месеца, додаје се базални инсулин (до 1,2 ИЈ/kg),
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а по потреби и прандијални инсулин. Пацијенти код којих је клиничка слика била
блага а терапија спровођена само метформином касније имају бољу метаболичку
контролу него пацијенти са тежом клиничком сликом који су иницијално били
на инсулинској терапији. Основе правилне терапије могуће су само уз редовну самоконтролу и мерење гликемије у циљу постизања добре метаболичке контроле,
са вредностима гликозилисаног хемоглобина < 6,5%. Што раније започињање терапије је важно ради очувања ендогене секреције инсулина и интегритета самих
бета-ћелија панкреаса, али је комплијанса код ових пацијената по правилу врло
слаба. Важни су стриктна метаболичка контрола, одржавање пожељних вредности
гликозилисаног хемоглобина уз превенцију и лечење коморбидитета.

ПРЕПОРУКЕ
Иако је исход лечења пацијената најповољнији када се они открију на самом
почетку болести (скринингом), скрининг је ипак оправдан само у високоризичним популацијама: код особа одређене етничке припадности, екстремно гојазних
адолесцената, адолесцената са клиничким кластером метаболичког синдрома и
адолесцената са позитивном породичном анамнезом за дијабетес. Несумњиво
су потребне превентивне мере – у првом реду борба против гојазности деце и
адолесцената правилном исхраном и редовном физичком активношћу.
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14. Интензивна терапија и нега

14.1. АКУТНИ ПОРЕМЕЋАЈ СТАЊА
СВЕСТИ КОД ДЕЦЕ
Александра Дороњски
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Mедицински факултет Универзитета у Новом Саду

ДЕФИНИЦИЈА
Акутни поремећај стања свести (АПСС) код деце (у овом тексту ће бити
речи о нетрауматском акутном поремећају стања свести код деце) једно је од
најдраматичнијих акутних обољења како за родитеље, тако и за лекара који
се среће са оболелим дететом. Родитељи су веома забринути јер се код детета
које је било очуване свести јављају знаци њеног поремећаја – одсуство уобичајене комуникације, измена понашања, а у неким случајима и измена осталих виталних параметара – на првом месту поремећај дисања и срчаног рада.
Лекари који се срећу са дететом које има АПСС треба веома брзо да установе узрок овог стања примењујући адекватне дијагностичке поступке нaкон
којих треба да следи терапија основног обољења које је довело до АПСС.
Клиничка презентација АПСС може бити веома разнолика – од конфузије,
дезоријетације и агитираности, до летаргије, ступора и коме. Анамнестички
подаци су често непотпуни, а пацијенту је неопходно пружити основну виталну потпору – ослобађање дисајног пута, успостављање дисања и циркулације, пре него што се приступи детаљном физичком прегледу и узимању
анамнестичких података. У немалом броју случајева сумња на основни узрок поремећаја и започињање одговарајућег третмана (у циљу стабилизације
пацијента) мора бити започето на примарном нивоу здравствене заштите,
пре транспорта пацијента у регионални центар који има педијатријску интензивну негу и терапију.

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
Епидемиолошки подаци о инциденцији АПСС у Србији не постоје. У свету
нису спровођене веће студије о учесталости АПСС. Евиденција је отежана и
чињеницом да се дијагнозе АПСС разликују или се поремећај не наводи, него се
наводи сумња на стање (обољење) које је изазвало АПСС (на пример: менингитис, енцефалитис, фебрилни напад и сл.). У литератури се наводе подаци да је
годишњи број пријема деце код којих постоји значајан поремећај стања свести
узрокован нетрауматским обољењем (стањем) 30 на 100 000 хоспитализоване
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деце (1). Овај податак се односи на земље у којима је спроведена имунизација
против Heamophilusa influenzae и Neisseriae meningitidis, па је учесталост менингитиса као узрока поремећаја стања свести мања.Траума као узрок АПСС
је водећи узрок морталитета деце у развијеним земљама у свету (2).

ИСХОД
Исход код деце са АПСС је различит, углавном је зависан од етиологије, а
морталитет варира од 3% до 84% (1). Деца која имају напад (конвулзије) или
симптоме делиријума и агитације узроковане интоксикацијом имају тренд
потпуног опоравка; деца са значајном променом менталног статуса – кома узроковане инфекцијом или трауматском повредом, имају мању шансу за преживљавање, а ако преживе имају високи постотак неуролошких секвела (1).

КЛИНИЧКА СЛИКА
Клиничка слика је различита са веома разноликим знацима и симптомима.
Флуктуација стања свести је честа, а прогресија односно продубљивање стања
од конфузије до коме се може догодити у релативно кратком времену. Свака
промена у стању свести захтева брзу поновну процену и разматрање потребе
за применом мера у циљу стабилизације стања пацијента.
Стање конфузије и дезоријентисаност се лако препознају код старије деце
и адолесцената, али код млађе деце, поготово код одојчади, ови симптоми се
могу приказивати као промене понашања или промене шеме понашања и тек
тако бивају примећени од стране родитеља /или старатеља односно особа које
брину о детету – јаслице, вртић и сл. Пацијент који има енцефалопатију има
неспецифичне знаке и симптоме, док интоксикација може имати специфичне
знаке и симптоме који упућују на унос специфичне супстанције. Летаргично
дете има екстремну поспаност, „упада“ у сан и буди се само на стимулусе. У
тешким случајевима потребни су снажни и понављани стимулуси да би се пацијент пробудио. У најтежим случајевима АПСС пацијенти су потпуно нереактивни, у стању које се назива кома. АПСС је скоро увек присутан код генерализоване конвулзивне активности (разлика између генерализованих и фокалних напада).
Епилептички статус (Status epilepticus) може бити клинички и/или електроенцефалографска епилептичка активност која траје дуже од 5 минута или рекурентна епилептичка активност без нормалне ЕЕГ активности између напада.
Не-конвулзивни епилептички статус се некада клинички не може разликовати
од постикталног стања те се престанак напада код пацијената са измењеним
стањем свести мора веома опрезно тумачити.
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У циљу објективне квантификације и правилног тумачење и следственог
спровођења дијагностичких и терапијских поступака, примењују се скале и
скорови процене тежине АПСС. Најпознатија и најчешће употребљавана је
Глазгов кома скала (Glasgow Coma Scale) која је за педијатријске пацијенте
доживела модификацију. У употреби је и AVPU скала (A: alert, V: responsive to
verbal stimulation, P: responsive to painful stimulation, U: unresponsive), односно
А- способност реакције, В- одговор на вербалну стимулацију, П- реакција
на болне стимулусе, У – нереактивно. AVPU скала омогућава брзу процену
узимајући у обзир четири категорије које су веома једноставне за памћење и
примену (3).
Глазгов кома скала - адаптација у односу на узраст је приказана у Табели 1.
Табела 1. Глазгов кома скала - адаптација у односу на узраст
Бод
1
2
3
4
1
2
3
4

5

1
2
3
4
5
6

Превербална фаза и
интубирани

Узраст < 5 год.

Узраст > 5 год.

Најбољи одговор очију
Без отварања очију
Отварање очију на бол
Отварање очију на вербалну команду
Спонтано отварање очију
Најбољи вербални одговор (гримаса)
Без одговора на бол
Без вокалног одговора
Без вербалног одговора
Повремено јечи и/или
Блага гримаса на бол
Неразумљиви звуци
јецаји
Жива гримаса на бол
Неодговарајући плач
Неодговарајуће речи
Неодговарајућа гримаса
Слаб плач и/или
Конфузност
или одговор само на
спонтани иритабилни плач
тактилну стимулацију
Уобичајена спонтана
Свесно, гуче, речи/
фацијална/оромоторичка
реченице уобичајене за
Оријентисаност
активност
узраст и дете
Најбољи моторички одговор
Без моторичког одговора на бол
Абнормална екстензија на бол
Абнормална флексија на бол
Повлачење на бол
Локализација бола или повлачење на додир
Извршавање команди или уобичајени спонтани покрети
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У Табели 2. је приказана AVPU скала за процену стања свести.
Табела 2. AVPU скала
Оцена
A
V
P
U

Опис
Будно, алертно, у интерреакцији са родитељима илии другим особама
Дете реагује само на гласан говор родитеља или других особа
Дете реагује само на болне дражи(нпр. стискање нокатног корита прстију)
Дете нереактивно на дражи

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА
Диференцијална дијагноза код пацијената са АПСС представља изазов за
клиничара с обзиром да иницијална стабилизација и даљи поступци треба
да буду спроведени и поред некада нејасне етиологије. Скраћеница ДИМС се
употребљава у циљу памћења уобичајених узрока – етиологије АПСС код педијатријских пацијената. DIMS – Drugs, Infection, Metabolic, Structural значи Длекови, И- инфекције, М- метаболички узроци , С- поремећај у структури (органа – на првом месту мозга). Скраћеница DIMS може помоћи при постављању
фокуса на анамнестичке податке и физички налаз, као и на лабораторијске и радиографске претраге који треба да имају за циљ тачно утврђивање етиолошког
фактора АПСС. Утврђивање узрока клиничке презентације АПСС води ка доношењу одлуке о примени терапијских мера након иницијалне стабилизације,
које морају бити започете узимајући у обзир широку диференцијалну дијагнозу.

ОПШТИ ПРИСТУП
Општи приступ педијатријском пацијенту са АПСС треба да садржи симултану процену и успостављање дисајног пута, успостављање дисања и циркулације, укључујући започињање континуираног кардиореспираторног мониторинга, суплементацију кисеоника и успостављање интравенске линије.
Оксигенацију и вентилацију уз додавање кисеоника треба применити код
пацијената са АПСС узрокованог нападима и код пацијената који имају знаке шока (тахикардију, бледило /марморизовану кожу, продужено капиларно
пуњење, слаб пулс и олигурију) без обзира на вредности добијене пулсном оксиметријом. Ови пацијенти имају повећану потрошњу кисеоника или слабо
преузимање кисеоника, а примена кисеоника је релативно једноставна стратегија оптимизације нивоа кисеоника код педијатријских пацијената са неадекватном перфузијом.
Пацијенте код којих није могуће обезбедити дисајни пут треба ендотрахеално интубирати (већини је неопходно дати премедикацију – седатив, некада
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и мишићни релаксант, пре интубације). Некима од пацијената са АПСС је потребно пружити вентилациону потпору због губитка респираторног стимулуса услед губитка свести. Профилактична хипервентилација (некада препоручена код повишеног интракранијалног притиска) се не примењује (4).
АПСС може код неких пацијената довести до промена у срчаном избачају
па је неопходна оптимизација срчаног ритма, prelouda, контрактилности срчаног мишића и васкуларне резистенције.
Пацијенти код којих постоје знаци неадекватне перфузије треба да добију
болус течности (физиолошки раствор или Рингер лактат) у дози од 20мл/кг
ТТ; процена потребе за додатном течношћу је неопходна, као и процена потребе за применом вазоактивних и инотропних лекова што зависи од етиологије
поремећаја свести. Регулација нивоа глукозе је веома важна и представља део
примарног збрињавања.
У циљу избегавања последица хипогликемије потребно је код хипогликемичних пацијената дати 10% глукозу (5мл/кг ТТ).
Хипонатремија (ниво серумског натријума < 135 ммол/л) је често асимптоматска, изузев ако је натријум < 125 ммол/л. Лечење акутне симптоматске
хипонатремије подразумева хитну корекцију помоћу 3% NaCl у дози од 4мл/
кг ТТ интравенски, током 15-30 минута, са циљем да се заустави конвулзивна
активност или повиси ниво натријума изнад 125 ммол/л. Даља корекција хипонатремије се врши споро.
Напади (конвулзије) – пацијентима који имају нападе треба дати лек који
ће обуставити нападе (бензодијазепин или сл..); након тога се примењују антиепилептички лекови (фенитоин, фенобарбитон итд.). Неуроосликавање је потребно спровести код свих пацијената са нејасном етиологијом АПСС; такође,
неуроосликавање је неопходно и код пацијената са интоксикацијом код којих
је могућа повреда главе која доприноси промени менталног статуса.
Пацијенти који имају експанзивне интракранијалне лезије (тумори, крварења, апсцеси) или едем моза (као последицу трауме) треба да се лече у
консултацији са неурохирургом. Пацијенати код којих се сумња да је АПСС
наступио као последица тешке сепсе, треба одмах да приме антибиотике широког спектра (цефтиаксон, ванкомицин) јер ће примена ових лекова у првом
сату обољења знатно побољшати исход обољења. Код локализоване инфекције
ЦНС-а треба применити антибиотике и антивирусне лекове (ако се сумња
на вирусни енцефалитис). Узорке крви, урина и цереброспиналне течности у
идеалним условима требало би узети пре започињања терапије; значајно је напоменути да одлагање примене антимикробне терапије због узимање узорка
телесних течности за микробиолошку анализу није оправдано и представља
грешку. Лумбалну пункцију треба извести само када не постоји сумња на повишен интракранијални притисак.
Код сумње на интоксикацију (случајну или намерну), посебну пажњу
треба обратити на интоксикацију мултиплим супстанцама (нарочито код
259

Александра Дороњски

адолесцента). Необична клиничка слика, мултиорганска захваћеност код детета млађег од 5 година које је било без надзора упућује на интоксикацију.
Чести токсимдроми садрже симптоме изазване опиоидима, симпатикомиметицима, антихолинергицима и серотонински синдром. Анализа гасова у
крви, поремећај електролита, метаболичке ацидозе, поремећај анјонског зјапа
може помоћи при дијагностици узрока интоксикације. Мерење нивоа специфичних супстанци у серуму може бити од користи такође. Премда базични
принципи лечења подразумевају успоравање ресорпције токсичне супстанце
(отклањањем, деконтаминацијом, применом активног угља), примену антидота (промена метаболичког пута токсичне супстанце), повећање елиминације
(примена диуретика, интравенске течности, алкалинизација урина, дијализа),
некада је неопходна примена више оваквих метода.
Дијабетична кетоацидоза може бити узрок АПСС код деце. Најчешће је
разлог изостанак примене прописане инсулинске терапије, неодговарајућа
доза инсулина током интеркурентног обољења и техничке грешке током
примене терапије. Повишен ниво глукозе у крви упућује на даљу брзу лабораторијску дијагностику – анализа госова, одређивање нивоа лактата, одређивање електролита серума и анализа бубрежне функције. У случају сумње
на интеркурентну инфекцију треба одмах започети лечење антибиотицима
широког спектра. Лечење хипергликемије се спроводи према израчунатој
потреби за надокнадом течности; примена калијума (ако хипокалемија настане) се спроводи када пацијент почне да мокри. Примена инсулина у дози
од 0,05-0,1 јединица/кгТТ/сат треба да се започне након примене течности
(1-2 сата) и спроводи до корекције ацидозе, када се прелази на субкутану
примену инсулина.
Метаболичка енцефалопатија је резултат нагомилавања неуротоксичних
супстанци; може прогредирати током више сати и дана и презентовати се кроз
акутну клиничку слику са променом менталног статуса и неспецифичним
знацима, као, слабији апетит, повраћање и сл.. Код претходно здравог детета
знаци и симптоми могу бити први показатељ урођеног метаболичког обољења
или знак актуног бубрежног или јетреног отказа. Смањена толеранција глади
или подаци из породичне анамнезе о особама које су имале кому, необјашњене
смрти, консангвинитет побуђују сумњу на метаболичко обољење. У клиничким симптомима и знацима треба обратити пажњу на Кусмаулово дисање, органомегалију , измењен задах тела и урина. Иницијалне претраге подразумевају
анализу гасова у крви, ниво лактата, глукозе, електролита, амонијака, јетрених
ензима, процену бубрежне функције и хемостазе, као и аминокиселина серума,
органских киселина у урину, карнитина, пирувата и ацилкарнитина. Тешка хиперамонијемија доводи до повишења интракранијалног притиска те је поступак снижења интракранијалног притиска неопходно спровести. Обустава пероралног уноса, контунирана интравенска примена глукозе у циљу одржавања
метаболизма је неопходна.
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ЗАКЉУЧАК
Морбидитет и морталитет одојчади, деце и адолесцената са АПСС значајно
зависи од тежине клиничке слике и етиологије. Исход се може побољшати раним препознавањем специфичних знакова и симптома, стабилизацијом дисајног пута, дисања и циркулације као и идентификацијом етиолошког фактора и
што бржим каузалним лечењем.
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14.2. УРГЕНТНА ТЕРАПИЈА ОПСТРУКЦИЈЕ
ДИСАЈНОГ ПУТА
Катарина Милошевић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Акутни поремећаји респираторног система код деце, посебно оне млађе од годину дана, један су од најчешћих разлога за хоспитализацију. Разлози за овo су следећи:
• Већа склоност ка инфекцијама.
• Сразмерно мањи промер дисајних путева, због чега лакше настаје опструкција.
• Мања чврстина грудног коша, па због тога, када постоји опструкција дисајних путева, долази до увлачења меких ткива грудног коша при дисању.
• Недовољна ефикасност дисајне мускулатуре, нарочито током прве две
године живота, када су помоћни мишићи за дисање мање ангажовани.
У ванболничким условима поремећаји везани за респираторни систем могу
се поделити на:
1. опструкцију горњих дисајних путева (акутни субглотисни ларингитис,
епиглотитис и страно тело)
2. опструкција доњих дисајних путева (астма, бронхиолитис и пнеумонија),

ОПСТРУКЦИЈА ГОРЊИХ ДИСАЈНИX ПУТЕВА
Узроци
Узроци опструкције горњих дисајних путева приказани су у табели 1.
Табела1. Узроци опструкције горњих дисајних путева
УЧЕСТАЛОСТ
Врло чест
Чест
Ређи
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ДИЈАГНОЗА
Акутни субглотисни ларингитис (КРУП)
Акутни ларингитис
Страно тело
Епиглотитис
Бактеријски ларинготрахеитис
Удисање врелих гасова
Ангионеуротски едем
Траума
Инфективна мононуклеоза
Ретрофарингеални апцес
Дифтерија
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Акутни субглотисни ларингитис
Акутни субглотични ларингитис (круп) је најчешће инфективно обољење које
доводи до опструкције горњих дисајних путева. Типичан узраст је између 6 месеци и 4 године, а јавља се епидемијски у пролећним и јесењим месецима. Дечаци
су 2 до 4 пута чешће погођени. Најчешћи узрочник је вирус параинфлуенце типа
1, мада и типови 2 и 3, као и други вируси ( РСВ, аденовируси, инфлуенца) или
микоплазма, могу бити покретачи обољења. Место опструкције је субглотисни регион. Дете у анамнези типично има неколико дана вирусну инфекцију, а потом се
развија карактеристичан кашаљ, налик на лавеж. Температура није повишена или
је дете супфебрилно.У тежим случајевима постоји бифазни стридор и лепршање
ноздрва уз ретракцију меких ткива. Лабораторијски тестови су непотребни, а снимак плућа се евентуално ради да би се искључило неко друго стање. Лечење зависи
од степена тежине болести, а свега око 10% деце захтева хоспитализацију.
Kлиничка процена озбиљности и тежине опструкције код крупа ради лакше оријентације може се корелисати са Вестлијевом скоринг скалом (види табелу 2), јер је то најчешће коришћени клинички резултат, а његова валидност и
поузданост су добро демонстрирани кроз бројне студије.
Tабела 2. Клиничка процена тежине опструкције у ларингитису
СИМПТОМ
СТРИДОР
КАШАЉ
УЛАЗАК ВАЗДУХА
ЛЕПРШАЊЕ НОЗДРВА

0
Без
Без
Нормалан
Нема

БОЈА КОЖЕ И СЛИЗНИЦА Нормална

СКОР
0-4
5-7
>7

1
Инспираторни
Промукао
Смањен
Лепршање ретракција
југулума
Цијаноза на собном
ваздуху

2
Бифазни
Лавежни
Знатно смањен
Југуларне, интеркосталне
и супкосталне
Цијаноза при удисању
40%О2

ЛЕЧИТИ
Aмбулантно
Болнички
У одељењу интензивне неге

Код деце са знацима умереног до тешког ларингитиса (крупа) примена интрамускуларног или оралног дексаметазона или небулизованог будезонида или
небулизованог адреналина доводи у највећем броју случајева до прекида напада
и смањивања симптома. Кисеоник би требало да буде стандардни третман код
деце са респираторним дистресом. Доза дексаметозона од 0,15 мг/кг доказано
је једнако ефикасна за прекид напада као и доза од 0,6 мг/кг. или 2-4 мг небулизованог будезонида. Не саветује се комбиновање дексаметазона и будезонида.
Уколико има реaкције , дексаметазон понављати према потреби, а будезонид се
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користи редовно, три дана узастопно ујутру и увече, у истој препорученој дози.
Ако нема реакције, може се покушати са инхалацијама адреналином, евентуално
уз додатак поновне дозе дексаметозона. Ако нема реакције, неопходна је консултација оториноларинголога ради даљег лечења (1,2).
Акутни епиглотитис
Акутни епиглотитис се може јавити у било ком животном добу, али је учесталост највећа код деце узраста две до шест година. Острукција дисајних путева настаје услед запаљењског едема епиглотиса, ариепиглотисних набора, валекуле и пириформних синуса, док су глотис и субглотисни простор захваћени
отоком. Најчешћи проузроковач епиглотитиса је Хемофилус инфлуенце тип
б. Ређи изазивачи су S.aureus, бета хемолитички стрептокок, С. пнеумоније
и, врло ретко, респираторни вируси. Акутни епиглотитис обично доводи до
генерализоване токсемије. Најчешћа диференцијална дијагноза је ларингитис
и страно тело у дисајним путевима. Касно упућивање у јединицу интензивне
неге је обично последица у диференцијацији између акутног епиглотитиса и
мање ургентних узрока болног грла, отежаног дисања и дисфагије.
Болест почиње нагло, дете је интоксицирано, раздражљиво, има гушобољу, високу температуру и жали се на отежано гутање. Седи нагнуто напред,
истурене браде и отворених уста из којих цури пљувачка. Кашаљ обично не
постоји. Постоји ретракција меких ткива при инспиријуму, а тешка опструкција горњих дисајних путева праћена је цијанозом и тахикардијом, које су последица хипоксемије. Директан преглед усне дупље је забрањен.
Антибиотска терапија се обично започиње без претходне бактеријске културе. Када се у ванболничким условима посумња на епиглотитис, треба дати
прву дозу антимикробне терапије (цефалоспорини 2. или 3. генерације) и хитно организовати транспорт у болницу са могућошћу тимског збрињавања детета. Транспорт треба да буде у седећем положају, уз примену оксигенотерапије
преко маске, у пратњи анестезиолога (3).
Пацијентима са знацима опструкције горњих дисајних путева, код којих
постоји сумња на епиглотитис, приоритет треба да буде осигурање пролазности
дисајног пута. Трахеална интубација пацијента са епиглотитисом мора се увек
сматрати као потенцијално тешка процедура. Требало би је увек радити у операционој сали са приправном екипом за извођење непосредне трахеотомије,
уколико је то неопходно. У случају дијагнозе епиглотитиса, пожељна је фибереоптичка назална интубација или ригидна бронхоскопија, користећи ендотрахеалну цев са знатно мањим пречником.
Компликације акутног епиглотитиса су обично дубоке инфекције врата,
грануломи или пак рецидив болести. Терапија дексаметазоном или небулизованим будезонидом могу се користити у покушају да се ограничи едем и тиме
смањи опструкција (3).
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ОПСТРУКЦИЈА ДОЊИХ ДИСАЈНИХ ПУТЕВА
По дефиницији Глобалне иницијативе ѕа астму (ГИНА), односно њиховог
најновијег водича из 2018. године, астма је хронична запаљењска болест
дисајних путева у чијем настанку улогу има велики број ћелија и ћелијских
елемената. Хронична инфламација је удружена са хипереактивношћу дисајних
путева која доводи до понављаних епизода визинга, диспнеје, стезања у
грудима и кашља.У земљама у развоју преваленција и морбидитет су у порасту,
нарочито код деце млађе од 6 година (4).
Патофизиологија астме је комплексна и подразумева постојање три компоненте: инфламацију у дисајним путевима, хипереактивност бронхијалног
стабла и интермитентну опструкцију дисајних путева. Стога је и циљ терапије
астме контрола инфламације дисајних путева, смањење учесталости бронхоспазма и њихово брзо отклањање.
Опструкција доњих дисајних путева код деце настаје најчешће због акутног напада астме. ГИНА дефинише статус астматикус као тешку опструкцију која после 30-60
минута терапије не показује знаке регресије, тј. рефракторна је на терапију. Процена
тежине акутног напада астме врши се осим на основу клиничке слике, и на основу симптома и знакова. на почетку напада, који су приказани у табели 3, Услед хипервентилације развија се хипокапнија са респираторном алкалозом. У даљем току
притисци гасова се “нормализују”, међутим, то није знак побољшања респираторне
функције, већ напротив, указује на постепени замор респираторне мускулатуре.
Tабела 3. Процена тежине акутног напада астме
БЛАГА

УМЕРЕНА

ТЕШКА

Без даха када

Хода
Може да лежи

Говори у

Реченицама

Говори
Мало дете-плач
испрекидан
Радије седи
Фразама

У миру
Мало детепрестаје да једе
Нагиње се напред
Речима

Фреквенција
дисања
Коришћење
помоћне дисане
мускулатуре
Визинг

Повећана

Повећана

Често >30/мин

Нема

Уобичајено

Уобичајено

Парадоксно
дисање

Умерен, на крају
експиријума
<100
Нема
(<10 ммHg)
>80%

Гласан

Обично гласан

Нема

100-200
Понекад
(10-25 ммHg)
60-80%

>120
Често
(20-40 ммHg)
<60%

Брадикардија
Респираторни
замор

Пулс/мин
Пулсус
парадоксус
ПЕФ

ПРЕТЕЋИ
РЕСПИРАТОРНИ
ЗАСТОЈ
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PаО2( на собном
ваздуху)
Сат О2 ( на
собном ваздуху)

БЛАГА

УМЕРЕНА

ТЕШКА

Нормалан
<45 mmHg
>95%

>60 mmHg
<45 mmHg
91-95%

<60 mmHg
>45 mmHg
<90%

ПРЕТЕЋИ
РЕСПИРАТОРНИ
ЗАСТОЈ

Лечење опструкције доњих дисајних путева се организује према уобичајеном
поступку (АБЦД). У збрињавању детета са астмом мора се спречити настанак
хипоксемије и лечити бронхоконстрикција. Бронхоконстрикција се лечи бронходилататорима (β2-aгонистима) у облику инхалација. Глобална иницијатива за
астму је 2018. дала нове водиче за лечење акутног погоршања астме (5).
Према наведеном протоколу, препоручена терапија подразумева:
• Инхалациони β2 агонисти у одговарајућим дозама су основни лекови. Даје
се салбутамол (2,5 мг или 0,5 мл 0,5% раствора помешан са 2,5 - 3 мл 0,9%
NaCl) преко небулизатора. Инхалација се може поновити после једног сата.
• Уколико је дете обучено да користи мерно-дозни распршивач (,,пумпицу,,)
почети са 2-4 удаха сваких 20 минута током првог сата преко мерно-дозног
распршивача. У случају умерене егзарцербације примењивати 2-4 удаха
свака 3-4 сата, а код изражених егзарцербација 6-10 удаха сваких 1-2 сата.
• Гликокортикоиде ординирати у почетку погоршања (што омогућава контролу инфламације и бржи опоравак). Препоручене дозе преднизолона
0,5- 1мг/кг током 24 сата, максимално до 40мг.
• Оксигенотерапија је обавезна, а њен циљ је одржавање сатурације 9498% код деце.
• Комбинација β2 агониста и антихолинергика је праћена мањом инциденцијом хоспитализација и значајним побољшањем ПЕФ-а и ФЕВ1.
Овим протоколом, наглашено је и које се терапијске опције не препоручују
за лечење акутног напада астме. То су: седативи, које би стриктно требало избећи, муколитици, који могу погршавати кашаљ, физикална терапија, хидратација великим волуменом течности. Дете са тешким нападом астме треба одмах
транспортовати у болницу (5).
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14.3. АKУТНИ СРЧАНИ ЗАСТОЈ
Весна Стојановић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Mедицински факултет универзитета у Новом Саду
Акутни срчани застој (АСЗ) се може дефинисати као неочекивани колапс,
без обзира на претходни физички напор, код особе која претходно није имала
симптоме. Дефинише се и као престанак механичке активности срца, који се
доказује немогућношћу палпације централног пулса (1). Срчани застој у педијатријском узрасту је узрок изненадне смрти у 25-30% случајева. Годишња
инциденција педијатријског акутног срчаног застоја је 1,7 случајева (0,6-7,5) на
100 000 људских година (2).

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
Најчешћи узроци АСЗ у педијатријској популацији се могу класификовати
у 4 категорије: 1. структурни дефекти (без кардиомиопатија), 2. кардиомиопатије, 3. примарни поремећају срчаног ритма и 4. остало – злоупотреба дрога и
лекова, миокардитис, примарна плућна хипертензија и комоција срца.
Највећи број случајева педијатријског АСЗ се дешава међу децом која се
баве спортом (два пута чешће него у популацији деце која се не баве спортом) – 56%. Најчешћи узроци АСЗ су миокардитис, синдром хипоплазије левог
срца, дилатациона и хипертофичка кардиомиопатија, аномалије коронарних
артерија, миокардитис и стеноза аорте. У око 25% случајева АСЗ деца претходно немају никакве симптоме. Стања која примарно доводе до АСЗ су и
примарни аритмогени поремећаји. Најчешћи су: синдром дугог QТ синдром,
Wolff-Parkinson White, синдром кратког QТ, катехоламинергичка полиморфна
вентрикуларна тахикардија и синдром Бругада (2, 3)
Ипак, од свих случајева АСЗ највећи број се дешава у узрасту испод годину
дана – изненадна смрт одојчета (76%), а само у 4% случајева се на обдукцији
идентификују срчане малформације. Код одојчади код које је дошло до синдрома изненадне смрти у 10-30% случајева се као разлог наводи примарни аритмогени поремећај (4, 5).
Конгенитална аортна стеноза
Конгенитална аортна стеноза се дијагностикује на основу присуства шума
и потврђује се ехокардиографски. Деца са умереном и критичном стенозом
аорте су у већем ризику за АСЗ, као и пацијенти код који се јављају симптоми
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током физичке активности. Од симптома се може јавити синкопа, бол у грудима, диспнеа, мада многи пацијенти немају симптоме.
Аномалије коронарних артерија
Око 85% случајева АСЗ међу спортистима узроковано је аномалним одвајањем главне леве коронарне артерије из десног аортног синуса. АСЗ најчешће настаје након физичког напора. Око 50% пацијената има симптоме пре
АСЗ. Рутински дијагностички тестови као што су ЕКГ, тест оптерећења и перфузиони скен често нису од помоћи у идентификацији пацијената који имају
већи ризик за изненадну смрт. Најчешћи узрок стечене срчане болести код
деце је Kaвасакијева болест.
Хипертофичка кардиомиопатија
Хипертофичка кардиомиопатија је најчешћи узрок АСЗ. Начешће се јавља
код старије деце. Дијагноза се поставља на основу ехокардиографског прегледа,
породичне анамнезе о изненадним смртима, повременим вантрикуларним тахикардијама, синкопама и развојем хипотензије у току физичког напора. Узрок
изненадне смрти су аритмије и динамичка опструкција протока на излазу из
леве коморе током физичког напора.
Дилатациона кардиомиопатија
Дилатациона кардиомиопатија се дијагностикује ехокардиографски. Узрок
је АСЗ у 16,5% случајева.
Дуги QТ синдром
Дуги (енгл. long) QТ синдром је предиспонирајући фактор за настанак вентрикуларних аритмија. Дијагноза се поставља на основу продуженог QТ интервала на ЕКГ (>460 мсек), абнормалног изгледа Т таласа, позитивне породичне анамнезе и генетичких анализа. Од клиничких симптома се могу јавити
синкопе у току стреса, емоција, бучног окружења или се могу јавити релативне
брадикардије. У случају граничних вредности QТ интервала од помоћи у постављању дијагнозе може бити тест оптерећења. Око 25% особа са дугим QТ
синдромом типа 1, 2 и 3 има нормалан QТ интервал. Новије студије су потврдиле да особе са нормалним QТ интервалом, али са генетичком потврдом
дугог QТ синдрома имају значајно већи ризик за изненадну смрт.
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Синдром Wolff-Parkinson White
Овај синдром карактерише присуство преексцитације или делта таласа са скраћеним PR интервалом на ЕКГ. Особе са овим сидромом могу бити
асимптоматске. Најчешће је АСЗ узрокован вентрикуларном фибрилацијом.
Препорука је да сви асимптоматски пацијенти са овим синдромом, код којих се
бележе перзистентне преексцитације, ураде тест оптерећења и трансезофагеалну или интракардијалну електрофизиолошку студију.
Синдром Бругада
Овај синдром је одговоран за 4-12% свих случајева АСЗ. Узрок АСЗ су секундарне вентрикуларне аритмије. Од симптома често се јављају палпитације
и вртоглавица. Карактерише га на ЕКГ - елевација ST сегмента у одводима V1V3, инверзија Т таласа и некомплетни блок десне гране.
Катехоламинергична полиморфна вентрикуларна тахикардија
Може довести до вентрикуларне аритмије. Најчешће се презентује у периоду адолесценције – изненадна смрт током физичког напора. Дијагноза се
може поставити тестом оптерећења.
Лекови и дроге
Коришћење законитих и незаконитих супстанција може повећати ризик за
изненадну смрт код деце. Аниаритмици, антипсихотици, антихистаминици,
антималарици и хинолонски антбиотици могу продужити QТ интервал са развојем torsade de pointes и изненадне смрти (www.longqtdrugs.org). Супстанције
које могу повећати ризик за изненадну смрт код особа са синдромом Бругада
се могу наћи на сајту www.brugadadrugs.org. Марихуана повећава ризик од инфаркта миокарда у првих 1-2 сата након конзумирања. Друге дроге које повећавају ризик за АСЗ су кокаин, други симпатомиметички агенси и психотропне дроге.
Миокардитис
Миокардитис повећава ризик за АСЗ, секундарно, доводећи до фаталних аритмија. Око 35% случајева педијатријског АСЗ је узроковано миокардитисом. Аритмије могу настати у акутној и у фази реконвалесценције. Због
ризика од аритмија не препоручује се бављење спортом првих 6 месеци
реконвалесценције.
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Комоција срца
Комоција срца (након директног удара у зид грудног коша), секундарно,
може довести до вентрикуларне фибрилације.
Конгениталне срчане мане
Деца која имају конгенитални срчани дефект, коригован или некоригован,
су у већем ризику за изненадну смрт (ризик је 25-100 пута већи у односу на
општу популацију). Највећи ризик имају деца са опструктивним малфорамацијама левог срца и цијаногеним манама.
Примарни респираторни узроци
Анафилакса, апнеа, аспирација, астма, бронхиолитис, епиглотитис, утапање, пнеумонија, инхалација дима, угушење, могу довести до системске хипоксемије, хиперкапније и ацидозе, са прогресивном брадикардијом и хипотензијом, а затим срчаним застојем.

СКРИНИНГ
Данас још увек не постоји широко прихваћени протокол за спровођење
скрининга којим би се идентификовала деца која су у већем ризику за АСЗ.
Разлози за то су што још није позната тачна инциденција и преваленција стања
и болести које предиспонирају АСЗ, нејасна је корист од скрининг тестова, а
често нема ни адекватног третмана за одређене болести и када се докажу скринингом. Такође се морају узети у обзир и евентуално лажно позитивни налази
и њихово дејство на појединца и породицу. Америчка академија за педијатрију
сматра да треба акценат ставити на препознавање алармантних симптома и
знакова код здраве деце, а која су честа код болести и стања која могу довести
до АСЗ. У склопу тога веома је значајно узети прецизне податке из породичне
анамнезе (изненадне смрти у породици, поремећаји срчаног ритма, срчане болести и др.)! (6)
Скрининг ЕКГ
Скриниг ЕКГ може помоћи у идентификацији деце која су у највећем ризику за АСЗ. Данас још увек нема формалних препорука за спровођење скрининга ЕКГ у већини земаља (осим у Јапану и Италији). На овај начин се могу препознати 3 најчешћа стања која се манифестују патолошким ЕКГ и могу довости
до АСЗ у педијатријској популацији, а то су: хипертрофичка кардиомиопатија,
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дуги QТ синдром и синдром Wolff-Parkinson White. Америчка академија за педијатрију не препоручује спровођење рутинског ЕКГ скрининга (6).

ТЕРАПИЈА
Кортикална хипоперфузија настаје након 9-12 минута трајања исхемије.
Терапија АСЗ мора што пре да се започне!
Базична кардиопулмонална реанимација (БКПР) (7, 8)
1. Позивање хитне медицинске помоћи (ХМП)
-- Ако није виђен моменат колапса: одмах се започиње КПР (1 минут),
а затим се позива ХМП.
-- Ако је виђен моменат колапса: одмах се зове ХМП, а након тога започиње КПР.
2. Однос компресија-вентилација
-- Једна особа изводи КПР: однос компресије грудног коша: вентилација 30:2 за све узрасте деце.
-- Две особе изводе КПР: однос компресије грудног коша:вентилација
15:2 за одојчад и већу децу (новорођенчад 3:1)
3. Извођење компресије грудног коша
-- Одојче: шакама обухватити, а палчевима компримовати грудни кош
( у случају да две особе изводе КПР)
-- Старија деца: компресија једном или са две руке.
4. Место компресије грудног коша и дубина компресије
-- Доња трећина стернума
-- Дубина компресије – 1/3 АП дијаметра грудног коша.
Препорука је да се одмах започне КПР код сваког детета у апнеји и које не
одговара на позиве (без претходне палпације пулса или ако се пулс са сигурношћу не може палпирати у року од 10 сек.). Особа која врши компресију грудног
коша се ротира на свака 2 минута са особом која примењује вентилацију да би
се спречио замор.
Терапија поремећаја срчаног ритма
Педијатријска доза за мануелну дефибрилацију код вентрикуларне фибрилације
је 2Ј/кг. Ако не дође до успостављања синусног ритма, доза се може повећати на 4Ј/
кг. Аутоматска дефибрилација са аутоматским екстерним дефибрилатором (АЕД)
се може спровести код деце старије од 8 година и изнад 25 кг. Ако нема дефибрилатора прилагођених примени за децу мање телесне масе, у циљу спашавања живота
може се користити и АЕД. У случају рефракторне вентикуларне фибрилације или
вентрикуларне тахикардије код деце треба размотрити примену амјодарона.
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НАПРЕДНА КПР (8)
Одржавање дисајног пута и вентилације
Дисајни пут се може одржавати потиском вилице или подизањем браде/
екстензијом главе (ако није суспектна траума). Континуирано се дисајни пут
обезбеђује ендотрахеалном интубацијом или вентилацијом самоширећим балоном. Ако је транспорт у болницу краћи, боље је применити вентилацију самоширећим балоном. Ако се пласира ендотрахеални тубус (ЕТТ) мора се спроводити мониторинг издахнутог CO2 да би се потврдио положај ЕТТ. Најбоље
је користити ЕТТ са “кафом” (осим код новорођенчади). У неким случајевима
се може користити и ларингеална маска.
Након што се дете ендотрахеално интубира или се започне вентилација
самоширећим балоном настављају се и компресије грудног коша, без прекида.
Препорука је да се изврши 100 компресија у минути и 8-10 вентилација у минути.
Током реанимације примењује се 100% кисеоник (осим код новорођенчади
где се примењују и мање концентрације кисеоника, па у неким случајевима и
собни ваздух).
Лекови током КПР
Током КПР лекови се могу давати инравенски или интраосално. Епинефрин
се даје у дози од 0,01 мг/кг (1:10 000), доза се може понављати на 3-5 минута.
Постреанимациона нега
Циљ постреанимационе неге је да се оптимизује церебрална перфузија и
срчани избачај. Треба избегавати хипертермију, одржавати нормалан крвни
притисак, нормогликемију и нормалну концентрацију CO2 и избегавати хипоксију. Често се код ових пацијената развија хипотензија, дисритмије и и региструје се низак кардијални индекс. Лечење подразумева интравенску примену
течнсости да би се одржавао притисак пуњења десног срца, уз инотропе и вазопресоре. Конвулзије се јављају у 5-15% одраслих пацијената. По могућности
треба спроводити континуирани ЕЕГ мониторинг. Терапијска хипотермија
(32-34°Ц) је показала добре резултате код одраслих и новорођенчади након
срчаног застоја. Код деце су резултати студија контроверзни. Препоручује се
њена примена код педиајтријских пацијената који су и након АСЗ у коми. Може
се применити и екстракорпорална мембранска оксигенација КПР (ЕКПР) код
пацијената који су изразито кардијално нестабилни.
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ПРОГНОЗА
Само 5-10% пацијената преживи АСЗ који се јавио ван болничке установе
(често са тешким неуролошким секвелама). Око 27% пацијената који искусе
АСЗ у болничким условима преживи (65% без неуролошких секвела) (9).
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15.1. TORZIJA TESTISA U DIFERENCIJALNOJ
DIJAGNOZI AKUTNOG ABDOMENA
U DJEČAKA I ADOLESCENATA
Zenon Pogorelić
Klinika za dječju kirurgiju, Klinički Bolnički Centar Split, Split, Hrvatska

UVOD
Torzija testisa stanje je koje nastaje zbog mehaničkog zbivanja na peteljci na
kojoj testis visi, prilikom čega dolazi do prestanka protoka krvi kroz izuzetno osjetljivo tkivo testisa, što u konačnici rezultira njegovim propadanjem. Torzija testisa
predstavlja pravo hitno stanje koje mora biti prepoznato, diferencirano od sličnih
uzroka boli u testisu, i adekvatno liječeno. Zakašnjela dijagnostika ovog stanja neminovno dovodi do gubitka testisa (1-5). Godišnja incidencija torzije testisa iznosi
1:4 000 muškaraca starosti do 25 godina (1). Torzija testisa može nastati u bilo kojoj
životnoj dobi, ali najčešće nastaje u mladih muškaraca. U dječjoj dobi nalazimo
bimodalnu incidenciju, tijekom prve godine života i između 13 i 16 godine života
(2). Oko 50% dječaka s torzijom testisa imali su prethodne atake bolova u testisu
(6). Lijevi testis češće je zahvaćen od desnog, a bilateralnu torziju nalazimo u oko
2% slučajeva (3). Ako se operacijski zahvat izvede u vremenu od 4-6 sati od nastupa tog stanja, može se tijekom vremena očekivati normalizacija spermiograma.
Operacijski zahvati nakon 6 sati rezultiraju nepopravljivim oštećenjima spermija,
odnosno njihove produkcije (5). Ako se operacijski zahvat izvede u vremenu do 6
sati od nastanka torzije, dobar ishod može se očekivati u 90-100% slučajeva. Ako
se operacija izvede 6-12 sati nakon nastanka torzije oko 20-50% testisa može biti
spašeno, a ako se operacijski zahvat izvede 12-24 sata nakon nastanka torzije šansa
za spašavanje testisa je gotovo nikakva (0-10%) (1-3,5). Diferencijalna dijagnoza
torzije testia uključuje torziju hidatide Morgagni, akutni epididimitis, ruptutu testisa, uklještenu kilu, hidrocelu, tumor testisa i idiopstski edem skrotuma (1-4, 7).
Torzija testisa nastupa naglo. Kliničku sliku karakterizira iznenadan i brz početak,
jaka bol i oteklina, češće jedne polovine skrotuma. Bol je izrazito jaka i nerijetko
izaziva povraćanje. Vrlo brzo javlja se oteklina oboljele strane skrotuma, crvenilo
kože i izuzetna bol na dodir. Testis je u povišenom položaju i više ili manje poprečno položen, kremasterni refleks je često odsutan (1, 4, 5). U dijagnostičkom
postupku, kao i kod drugih bolesti, nezaobilazno mjesto zauzima detaljno ispitivanje bolesnika o vremenu nastupa boli, mjestu početka boli, njenom karakteru i
intenzitetu te o eventualnim drugim znacima bolesti mokraćno-spolnog sustava.
Pregledom i palpacijom skrotuma dobivaju se dodatne važne informacije potrebne
za postavljanje pravilne dijagnoze. Zapravo ova tri postupka, anamneza, pregled i
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palpacija skrotuma predstavljaju temelj i nezaobilazni slijed postupaka a svi drugi
dijagnostički postupci dolaze iza toga kao dopuna (1, 2, 4). U današnje vrijeme
posebno mjesto ima ultrazvučna dijagnostika (Doppler-ultrazvuk), iako nije uvijek dostupna, osobito u noćnim satima. Njena pouzdanost uvelike ovisi o iskustvu radiologa. Značajno mjesto u dijagnostičkim postupcima ima i laboratorijska
dijagnostika, tj. određivanje akutnih reaktanata upale kako bi razlučili upalna od
neupalnih stanja (4). I uz najveću pažnju u navedenim dijagnostičkim postupcima
ponekad nije moguće sa sigurnošću postaviti dijagnozu, tj razlučiti radi li se o torziji testisa ili nekom drugom stanju koje oponaša kliničku sliku torzije testisa pa se
mora pristupiti operacijskom zahvatu radi konačnog razrješenja.
Iako kod velike većine bolesnika nalazimo gore opisanu kliničku sliku, postoji
određena skupina bolesnika kod kojih izostaje inicijalna bol i otok skrotuma i koji se
žale samo na bol u donjem dijelu trbuha i povraćanje i kod kojih se bol lokalizira u
skrotumu tek nakon nekoliko sati od nastanka torzije. Ako ovo stanje ostene neprepoznato u zlatnom vremenskom periodu od 6 sati od početka simptoma, testis može biti
izgubljen. U svakog muškarca koji se žali na bol u donjem dijelu trbuha trebalo bi pregledti vanjske genitalije, kako bi se izbjegla mogućnost neprepoznavanja ovog stanja.

MATERIJALI I METODE
U Klinici za dječju kirurgiju, KBC Split, u vremenskom razdoblju od siječnja
1999. do siječnja 2018. godine retrospektivno su pregledane povijesti bolesti 159 dječaka operiranih zbog torzije testisa.
Analizirani su slijedeći podaci: dob, anamnestički podaci o početku i lokalizaciji
bolova, fizikalni pregled, ultrazvučni nalaz, operacijski nalaz i rezultati praćenja. Od
ukupnog broja operiranih bolesnika 14 ih se prezentiralo samo bolovima u trbuhu
i/ili povraćanjem, bez inicijalne boli u skrotumu. Samo ovi bolesnici su uključeni
u studiju. Dijagnoza torzije testisa postavljena je klinički, te potvrđena Doppler ultrazvučnim pregledom i kirurškom eksploracijom skrotuma. Kirurška eksploracija
zahvaćenog hemiskrotuma učinjena je žurno, kroz horizontalnu skrotalnu inciziju,
odmah po postavljanju kliničke sumnje na torziju testisa. U svim slučajevima odmah
je učinjena detorzija funikulusa. Ako je nakon detorzije testis bio vitalan učinjena je
fiksacija testisa, a ako je i dalje bio lividan postavljeni su oblozi tople fiziološke otopine kroz 5-10 minuta. Ukoliko ni nakon toga nije došlo do oporavka boje testisa,
učinjena je incizija ovojnice testisa. Ako nakon incizije nije bilo svježeg krvarenja
učinjena je orhidektomija. Testisi granične vitalnosti nisu odstranjeni, već je nakon
dva dana učinjena ‘’second-look’’ operacija i postupilo se prema nalazu. Svi odstranjeni testis pregledani su od strane patologa i dijagnoza nekroze tesisa je potvrđena.
Nakon nekoliko tjedana u većine bolesnika postavljena je silikonska proteza i učinjena fiksacija suprotnog testisa. Bolesnici su praćeni nakon 14 dana, te nakon 3 i 12
mjeseci nakon opracije, potom jednom godišnje.
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REZULTATI
U izabranom studijskom periodu ukupno je operirano 159 bolesnika zbog torzije
testisa. Srednja dob u vrijeme postavljanja dijagnoze bila je 12 godina (raspon 0 – 17
godina). Nađena su dva vrška učestalosti, prvi tijekom prve godine života i drugi
između 13 i 15 godine života. Srednje vrijeme trajanja simptoma u grupi bolesnika u
kojih je testis spašen iznosilo je 6 sati (raspon 1 - 20 sati), dok je u grupi bolesnika u
kojih je učinjena orhidektomija iznosilo 48 sati (raspon 15 – 120 sati). Lijevi testis bio
je zahvaćen u 90 bolesnika (57%), a desni u 69 (43%). Bol, odsutnost kremasternog
refleksa i edem hemiskrotuma bili su najčešći simptomi na fizikalnom pregledu. U 10
bolesnika nađena je torzija testisa u preponskom kanalu (10). U 46 bolesnika (29%)
učinjena je orhidektomija zbog gangrene testisa dok je 113 testisa (71%) bilo spašeno.
Tijekom izabranog studijskog perioda, 36 bolesnika (22.6%) operiranih zbog torzije testis imalo je bolove u trbuhu, a 14 od njih (8.8%) imalo je izolirane bolove u
trbuhu, bez inicijalne skrotalne boli. Samo ovih 14 bolesnika uključeno je u studiju.
Karakteristike bolesnika i intraoperacijski nalaz prikazani su u u Tablici 1. U promatranoj skupini bolesnika najčešći simptomi bili su bol u trbuhu (n=14, 100%) i
povraćanje (n=7, 50%), slijede bol u preponi (n=6, 43%) i mučnina (n=1, 7%). U 9
bolesnika bol je bila lokalizirana u desnom donjem dijelu trbuha, dok je u ostalih 5
bolesnika bol bila u lijevom donjem dijelu trbuha. Lijevi testis bio je zahvaćen u 5
bolesnika, dok je desni bio zahvaćen u 9 bolesnika (Tablica 1).
Skrotum i testis nisu pregledani tijekom prvog pregleda u 9 bolesnika, dok su u
ostalih 5 pregledani tijekom prvog pregleda zbog boli u trbuhu. U grupi bolesnika
gdje testisi nisu pregledani tijekom prvog pregleda zbog bolova u trbuhu pregled
je najčešće obavio specjalist opće medicine ili liječnik zaposlen u Ustanovi za hitnu
medicinsku pomoć. U grupi bolesnika u kojih su testisi pregledani tijekom pregleda
zbog akutne boli u trbuhu, pregled je obavio ili dječji kirurg ili pedijatar (Tablica 1).
Prosječno trajanje simptoma u grupi bolesnika u kojih je testis spašen bilo je 5
sati (raspon 3 – 10 sati), dok je u grupi bolesnika u kojih je učinjena orhidektomija
srednje vrijeme trajanja simptoma iznosilo 31 sat (raspon 16 – 72 sata).
Tijekom kirurške eksploracije 6 testisa uspješno su spašena dok je u 8 bolesnika
učinjena orhidektomija zbog nekroze testisa. Nije bilo značajnijih komplikacija, zabilježena je samo jedna infekcija kirurške rane. Na prvom kontrolnom pregledu svi
bolesnici u kojih je spašen testis bili su bez simptoma i bolova. Kontrolni Doppler UZ
potvrdio je dobru vaskularizaciju testisa u svih bolesnika. Tijekom praćenja nije nađeno značajne razlike u veličini između operiranog i suprotnog testisa. Nije nađeno
znakova atrofije testisa u nijednog bolesnika.
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DISKUSIJA
Diferencijalna dijagnoza u djeteta s bolovim u trbuhu obuhvaća niz različitih stanja i bolesti, te se bitno razlikuje od one u odrasloj dobi. Uključuje probleme i stanja
vezana uz organe smještene u trbušnoj šupljini, kao i one izvan nje. Torzija testisa
može se prezentirati akutnim bolovima u trbuhu i može imitirati kliničku sliku akutnog apendicitisa ili nekih drugih akutnih zbivanja u trbuhu. Ukoliko se na vrijeme
ne prepozna može doći do ireverzibilnih oštećenja i gubitka zahvaćenog testisa (5).
U svakog djeteta koje se žali na bolove u trbuhu iznimno je važno učiniti kompletan
fizikalni pregled, uključujući pregled vanjskog spolovila (2, 5, 8, 9). Torzija testisa zahtjeva brzu dijagnostiku i kiruršku intervenciju, jer samo na tajnačin testis može biti
spašen. Ireverzibilna oštećenja spermatogonija i spermatogeneze nastaju unutar 4 – 6
sati nakon prekida krvne opskrbe testisa (1-5). Torzija testisa najčešći je uzrok boli
u testisu u dječaka starijih od 12 godina, a rijetko se nalazi u dječaka mlađih od 10
godina (1-5). Najčešći simptomi su bol u testisu i oteklina, iako u određenom broju
slučajeva prvi simptom može biti bol u trbuhu. Bol je najčešće iznenadna i može biti
praćena mučninom i povraćanjem. Testis dobiva inervaciju od spinalnih segmenata
Th 10 i Th 11, prednju stranu skrotuma opskrbljuju segmenti L1, dok stražnja strana
dobiva inervaciju od S2 i S3 segmenata. Zbog toga početnu bol kod torzije testisa
dječaci ne moraju osjetiti odmah u skrotumu, već je osjećaju u donjem dijelu trbuha,
s zahvaćene strane. Fizikalnim pregled kod torzije testisa najčešće ćemo naći oteklinu
i crvenilo zahvaćene strane skrotuma, testis će u većini slučajeva biti horizontalno
položen,a kremasterni refleks odsutan (1-5). Torzija nespuštenog testisa najčešće će
imati simptomatologiju bolova u trbuhu i/ili preponi, a skrotum će s zahvaćene strane biti prazan (8, 10). Izolirana bol u trbuhu nije patognomonična samo za torziju
testisa, već se može javiti još u nekihm stanjima akutnog skrotuma, kao što su akutni
orhiepididimitis ili torzija hidatide Morgagni (2, 5). Svaki liječnik koji pregledava
dječake koji se javljaju zbog bolova u trbuhu uvijek mora imati na umu mogućnost
torzije testisa. Torzija testisa može nastati u svakoj životnoj dobi, iako se najčešće viđa
u dječaka u pubertetu. Ovo stanje mora biti brzo dijagnosticirano kako bi se spriječila mogućnost nastanka nepovratnih oštećenja testisa i smanjio rizik neplodnosti.
Glavni cilj ove studije je naglasiti i podsjetiti na mogućnost atipične kliničke prezentacije torzije testisa, jer na žalost još uvijek je prevelik broj neprepoznatih slučajeva.
U dostupnoj medicinskoj literaturi postoji svega nekoliko opisanih slučajeva izolirane
boli u trbuhu u bolesnika s torzijom testisa. Mellick je prikazao slučaj 6-godišnjeg dječaka
koji se prezentirao bolovima u trbuhu. Tijekom prvog pregleda njegov skrotum i testisi
nisu pregledani, tek na drugom pregledu dječji urolog primijetio je oteklinu i bolnost testisa. Intraoperacijski nađen je gangrenozni testis, torkviran za 720 stupnjeva, koji nije mogao biti spašen (5). Rathous i suradnici u svom radu prikazali su dva bolesnika s torzijom
testisa koji su se przentirali akutnim bolovima u trbuhu. U prvog bolesnika torzija testisa
imitrala je kliničku sliku akutnog apendicitisa, te je bolesnik operiran pod sumnjom na
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akutni apendicitis, a da mu nitko nije pregledao testise, dok je u drugog bolesnika, u kojeg
je također prevladavala abdominalna simptomatologija, postavljena ispravna dijagnoza
torzije testisa (11). Corbett i suradnici opisali su također dva slučaja torzije testisa kod kojih
je prevaladavala samo abdominalana simptomatologija. U oba slučaja testisi nisu pregledani prilikom prvog pregleda, tek naknadno kad je bol prešla u skrotum prilikom drugog
pregleda primijećena je oteklina i crvenilo skrotuma. Intraoperacijski oba testisa bila su
nekrotična, te je orhidektomija učinjena u oba slučaja (9). Anderson i suradnici opisali su
670 bolesnika s torzijom testisa, od kojih je 22% bolesnika s normalno spuštenim testisima
imalo bolove u trbuhu udružene s bolovima u skrotumu, a od njih 5% imalo je samo bolove u trbuhu, bez bolova u skrotumu. Izolirana bol u preponskom kanalu zabilježena je u
6% slučajeva. Od bolesnika koji su imali samo bolove u trbuhu, čak troje je operirano pod
sumnjom na akutni apendicitis prije nego je postavljena ispravna dijagnoza (12). Slični
rezultati prikazani su u još dvije veće serije bolesnika operiranih zbog torzije testisa (2, 13).
Mushtaq i suradnici u svojoj retrospektivnoj studiji prikazali su da je bol u trbuhu udružena s bolovima u testisu i oteklinom skrotuma u 28% bolesnika s torzijom testisa, u 9%
bolesnika s torzijom hidatide Morgagni i 21% bolesnika s akutnim epididimitisom (14).
U našoj studiji bolovi u trbuhu udruženi s bolovima u testisu i oteklinom skrotuma
nađeni su u 22.6% bolesnika, dok je izolirana bol u trbuhu, bez primarne bolnosti testisa
zabilježena u 8.8% bolesnika s torzijom potpuno spuštenog testisa. Torzija testisa u bolesnika koji su imali samo abdominalnu simptomatologiju najčešće nije prepoznata od
strane liječnika obiteljske medicine i liječnika koji rade u Ustanovama za hitnu medicinsku pomoć. S druge strane dječaci i adolescenti ponekad kasno dolaze do dječjeg kirurga
zbog straha i srama. Često ne kažu roditeljima ili liječniku da ima je testis otečen i bolan
dok stanje ne postane alarmantno. Ovo je još jedan od razloga zbog čega vanjski spolni
organi moraju biti pregledani u svakog dječaka ili adolescenta koji dolazi u ordinaciju
zbog akutne boli u trbuhu. To potvrđuje i činjenica da u našoj studiji inicijalni pregled
nije uključivao pregled testisa čak u 9/14 bolesnika koji su se javili zbog izolirane boli u
trbuhu i čak u 8/9 bolesnika u kojih nije učinjen inicijalni pregled testisa je u konačnici
učinjena orhidektomija.
Torzija testis je treći najčešći uzrok tužbi zbog nesavjesnog liječenja u adolescentnoj
polulaciji u SAD-u (5). Analizirajući najčešće uzroke potraživanja i plaćanja odšteta za
urologe od strane osiguravajućih kuća u New Yorku nađeno je da je torzija testisa na
četvrtom mjestu najčešćih nedijagnosticiranih tj. pogrešno dijagnosticiranih stanja.

ZAKLJUČAK
Razmatrajući činjenicu da izolirana bol u trbuhu može biti prvi simptom torzije
potpuno spuštenog testisa svakom muškom bolesniku koji dolazi na pregled zbog bolova
u donjem dijelu trbuha liječnik mora pregledati testise, kako bi se uvjerio da torzija testisa
nije uzrok boli u trbuhu. Imajući na umu ovu činjenicu, ukoliko bolesnik dođe na vrijeme,
testis može biti spašen.
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14

13

9

16

12

13

16

3
17
17
12
13

12

12

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
11
12

13

14

Bolesnik Dob

Tablica 1.

Lijeva

Desna

Desna
Lijeva
Desna
Desna
Desna

Desna

Lijeva

Desna

Lijeva

Lijeva

Desna

Desna

Strana

19

18

72
4
16
10
5

48

24

3

36

18

5

3

Trajanje
simptoma

bolovi u trbuhu, mučnina,
povraćanje
bolovi u trbuhu
bolovi u trbuhu i preponi,
povraćanje
bolovi u trbuhu
bolovi u trbuhu i preponi,
povraćanje
bolovi u trbuhu
bolovi u trbuhu
bolovi u trbuhu, povraćanje
Bolovi u trbuhu i preponi
bolovi u trbuhu
bolovi u trbuhu i preponi,
povraćanje
bolovi u trbuhu i preponi,
povraćanje

Bolovi u trbuhu i preponi

NE (liječnik hitne pomoći)
NE (Obiteljski liječnik)

NE

NE (pedijatar)
DA (Obiteljski liječnik)
NE (specijalizant pedijatrije)
DA (dječji kirurg)
DA (Obiteljski liječnik)

NE (liječnik hitne pomoći)

NE (specijalizant kirurgije)

DA (pedijatar)

NE (Obiteljski liječnik)

NE (Obiteljski liječnik)

NE (liječnik Hitne pomoći)

NE

NE
DA
NE
DA
DA

NE

NE

DA

NE

NE

NE

Pregled
testisa
Bolovi u trbuhu, povraćanje
DA

Simptomi

DA

DA

DA
DA
-

DA

DA

-

DA

DA

DA

DA (dječji kirurg)

DA (dječji kirurg)

DA (dječji kirurg)
DA (pediajtar)
-

DA (dječji kirurg)

DA (dječji kirurg)

-

DA (pedijatar)

DA (dječji kirurg)

DA (dječji kirurg)

Pregled spolnih organa
Prvi pregled
Drugi pregled
Torzija testisa
Pregled
Torzija testisa
Prepoznata – DA/NE
testisa
Prepoznata – DA/NE
DA (pedijatar)
-

gangrena testisa

gangrena testisa

gangrena testisa
torzija testisa
gangrena testisa
gangrena testisa
torzija testisa

gangrena testisa

gangrena testisa

torzija testisa

gangrena testisa

gangrena testisa

torzija testisa
torzija testisa u
preponskom kanalu

Intraoperacijski nalaz

720

360

720
360
540
180
180

270

360

360

360

360

720

720

Stupanj
torzije

orhidektomija

orhidektomija

orhidektomija
spašen
orhidektomija
spašen
spašen

orhidektomija

orhidektomija

spašen

orhidektomija

orhidektomija

spašen

spašen

Ishod

Karakteristike bolesnika, intraoperacijski nalaz i ishod u grupi bolesnika koji su imali samo simptome bolova u trbuhu
(n=14).
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15.2. РАНE - ПРЕ И ПОСЛЕ ХИРУРШКОГ ЛЕЧЕЊА
Радоје Симић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић”, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Рана представља прекид континуитета коже и видљивих слузница који настаје
када количина механичке енергије предате ткиву превазиђе његову способност
да је апсорбује. Други видови енергије и различите супстанције доводе до лезије
коже коликвацијом, коагулацијом и другим цитотоксичним процесима (1).
Ране можемо поделити и проучавати користећи различите основе за поделе.
Најчешће се примењује и најпрактичнија је поделити ране према њиховом изгледу,
што је најчешће директно повезано са механизмом настанка повреде. Најпрактичнија
је подела рана на: ране настале услед повреде (углавном механичке), уједе и опекотине. У дечјем узрасту најчешће су ране следећих типова: огреботина, огуљотина,
посекотине, раздеротина (лацерација) и раздерно-нагњечне (лацеро-контузне) ране
настале падом и ударом неким тупим или оштрим предметом. Проливање вреле
течности по себи или додир врелог предмета најчешћи су узрок настанка опекотина.
Уједи могу бити животињског порекла или од других људи Најтеже ране су експлозивне, конквасантне и оне настале струјом високог напона (1,2,3).

ЗАРАСТАЊЕ РАНА
Независно од узрока и изгледа све ране пролазе исте фазе процеса зарастања (слика 1).
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Процес зарастања ране има три фазе: инфламаторна, пролиферативна и
фаза ремоделације.
Инфламаторна фаза, са својом раним и касним периодом и укупним
трајањем 72 часа од тренутка повреде, укључује у себе на самом почетку заустављање крварења кроз процес коагулације (фаза коагулације). Тромбоцитни
чеп ограничава крварење и започиње активисање цитокина који појачавају
активност ћелија у циљу чишћења ране. Каскадним системом у процесу коагулације долази до заустављања крварења. Ослобођени фактор раста из
тромбоцита и посебно трансформишући фактор раста бета су хемотаксични
за неутрофиле (полиморфонуклеари). Процесом фагоцитозе они делују као
„чистачи“ ране од некротичног ткива и делова бактерија. У другом делу фазе
инфламације централну улогу имају макрофаги. Многобројне су улоге ове ћелије: чишћење ране, антимикробна активност, регулисање процеса зарастања
и ангиогенезе преко фактора раста и активности ћелија преко цитокина. Без
активности макрофага не би се наставио процес зарастања ране.
Пролиферативна фаза се одвија од 4. до 21. дана и тада се дешавају процеси ангиогенезе, формације екстрацелуларног матрикса и епителизација.
Дегранулација тромбоцита и ослобађање фактора раста покрећу локалне фибробласте на формирање колагена и трансформацију у миофибробласте, што
доводи до контракције ране. Фибробласти секретују фактор раста кератиноцита који стимилише епителизацију. Ендотелне ћелије продукују васкуларни
ендотелни фактор раста и основни фактор раста фибробласта који подстичу
урастање нових крвних судова. Знак завршавања нормалног тока зарастања
ране је почетак продукције колагена која је максимална око 21. дана.
Фаза ремоделације (матурације) траје од три недеље до годину дана после
повреде. У дечјем узрасту она може да траје и до 4 године. Главни процеси у
овој фази су ремоделација колагена и контракција ране. Основна ћелија у овој
фази је фибробласт, а основни процес је конверзија колегена из типа III у тип I.
Максималну снага колаген постиже између 42. и 60. дана. Ово је разлог потребе
за мировањем повређеног дела тела 6 недеља од тренутка задобијања ране.
Ако рана не зарасте за 6 недеља ради се о хроничној рани. Код деце она најчешће настаје због основне болести (малигнитет, имунодефицијенција и др.),
декубитуса или инфекције ране.
Треба нагласити да су дужине трајања појединих фаза и у нормалном процесу зарастања оријентационе и да се процеси из суседних фаза преклапају.
Најзначајнија фаза у зарастању је инфламаторна. Ако је она патолошка, долази до продуженог зарастања са стварањем грубог ожиљка. Проучавањем рана
људског фетуса насталих до шестог месеца гестације установљена је мање бурна фаза инфламације и стога наступа регенерација ткива без ожиљка (1,2,4).
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ЛЕЧЕЊЕ ПОВРЕЂЕНОГ ДЕТЕТА СА РАНОМ НА КОЖИ
Анамнеза и физикални преглед
Околности настанка ране: механизам, место и време повређивања најважнији
су подаци. Због могућих удружених повреда траже се детаљнији анамнестички и
хетероанамнестички подаци о начину повређивања и симптомима. У циљу хитног збрињавања ране неопходни су подаци: вакцинални статус (посебно против
тетануса), постојање алергије на лекове, хроничних или акутних болести. Циљани
преглед због могуће хеморагије упућује на утврђивање тахикардије и хипотензије.
Општи преглед подразумева прво преглед виталних функција по алгоритму АБЦД.
У физикалном прегледу ране неопходно је утврђивање повреде великих крвних судова, нерава, тетива и прелома костију, као и постојање страних тела у рани.
Ако изглед ране не одговара хетероанамнестичким подацима по питању
механизма и времена повређивања и ако дете има више рана у различитим фазама зарастања, као и доста ожиљака на необичним местима, треба посумњати
на злостављање детета (2,3).
Дијагностичке процедуре
Рендгентским снимком се констатује постојање фрактуре и радионетранспарентног страног тела. Ултразвучним прегледом се открива и олакшава вађење радиотранспарентног страног тела. Снижење хемоглобина и хематокрита указаће само на већа акутна крварења. Тестови за хемостазу се раде
код продуженог крварења и позитивне анамнезе (2,3,4).
Затварање ране
У првој помоћи крварење се зауставља компресијом ране стерилном газом
или доступном (чистом) тканином. Чистом водом могуће је очистити само кожу
око ране. Рана се завија. Већа крварења се заустављају: компресивним завојем,
притиском прстима на крвни суд изнад места крварења (артерије на страни ближе срцу, а вене на страни даље од срца), стављањем повеске или надуване манжетне за мерење крвног притиска на екстремитет проксимално од ране.
Примарно збрињавање ране подразумева приближавање ивица ране и дефинитивно лечење у моменту када је повређени са раном први пут дошао код
лекара (хирурга). Показано је да хируршка капа, маска и коришћење стерилних рукавица не утичу на смањење процената инфекције рана. Рукавице не
би требало да имају на себи неки прашак (талк). Истраживања су показала да
примена воде за пиће (вода из водовода, бунара, извора) или стерилног физиолошког раствора за чишћење (тоалета) ране не узрокује пораст инфекције
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рана. Супротно, многи или скоро сви антисептици имају цитотоксично дејство
на кератиноците, фибробласте и друге ћелије у рани. Рану треба испирати под
благим притиском користећи велики шприц. Такође, показано је да „златан
период” од тренутка повређивања до примарног затварања ране није, како се
раније сматрало, 6 часова или 12 часова (са ординирањем антибиотика) већ
је значајно дужи. Примарно се могу ушити све некомпликоване ране ако није
прошло више од 19 часова од тренутка повређивања. Ране на глави и лицу могу
се ушити и после овог периода. Од страних тела, одмах се могу уклонити само
она површна. Сва остала страна тела уклања хирург у операционој сали.
За затварање рана примењују се: хируршки адхезивни фластери („steri
strip”), ткивни адхезиви (цианоакрилатни лепак), увртање косе са супротних
страна ране на поглавини са апроксимацијом ивица ране да би се апликовао
ткивни лепак на површину ране, металне копче и ушивање ране ресорптивним
или нересорптивним концем. За збрињавање рана примењују се следеће врсте
анестезије: локална анестезија (посебне комбинације локалних анестетика и
адреналина), локална инфилтративна, регионална и општа. Овако решене ране
скоро увек зарастају per primam intentionem (2,3,4).
Секундарно збрињавање ране или зарастање ране per secundam intentionem
дешава се кад ране није могуће примарно збринути због касног доласка лекару,
када постоји дефект и некроза ткива и евидентна инфекција ране. Неке ране
је могуће после 3-4 дана од повреде и свакодневног превијања одложено примарно ушити, тј. када је јасно да нема знакова инфекције и када је рана добро
очишћења од девитализованих делова ткива и страних тела.
Показано је да ране много брже зарастају у влажној средини. Отуда на рану
треба ставити влажну газу (газа са физиолошким раствором), суву газу па по
потреби фластер, мрежицу или завој. Прво превијање примарно збринуте
ране је после два дана. Преко ране се може прво ставити неадхезивна газа јер
је олакшно њено скидање код превијања. Локално примењивање антибиотика
се не препоручује. Ране зарастају и конци се скидају у зависности од регије: на
лицу за 4-5 дана, на трупу за 7-10 дана и на екстемитетима за 10-14 дана (2,3,4,5).
За хроничне ране примењује се посебан начин лечења који укључује специјалне облоге. Највећи број облога има у себи препарате сребра (5).
Фактори ризика за инфекцију и успорено зарастање рана
И поред свих примењених мера и поступака за нормално зарастање рана
постоје стања која утичу на успорено зарастање са могућим развијањем инфекције, а која се односе на повређеног или врсту ране. Угрожени су повређени који
имају имају следећа стања и болести: имунокомпромитованост, болест периферних артерија, шећерну болест, малнутрицију, кортикостероидну терапију
и гојазност. Фактори везани за рану јесу: касно јављање лекару за примарно
збрињавање ране, ујед животиње, посебно у регијама смањене прокрвљеност
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(естремитети, труп), дубоке убодне ране које је тешко испрати, ране са дефектом ткива и ране ушивене под тензијом (2,3).

УЈЕДНЕ РАНЕ
Уједне ране најчешће настају од домаћих животиња: паса и мачке, а некада
и од друге особе. Најчешће се инфицирају уједи од мачке (30%-80% рана), па
од пса (око четвртина рана). Уједи од људи могу бити праћени озбиљним инфекцијама. Ујед и огреб мачке може изазавати болест мачјег огреба. Примарно
се ушивају ране на лицу. На другим деловима тела ране се ушивају примарно
ретким шавовима или одложено. Антирабична вакцина се даје повређеном
када нема података о вакцинацији пса на територији где је установљено да има
бесних, углавном дивљих, животиња (2,3).

ОПЕКОТИНЕ
По задобијању опекотина, по скидању одела и накита примети мере по алгоритму 3Х (хладити, херметизовати-покрити опечену површину, хитну помоћ позвати ради транспорта). Опечена површина се хлади водом из чесме или
хладним влажним облогама у трајању од 20 минута. Хлађење велике површине
и деце млађе од 2 године се не препоручује, као ни примена леда. Опечена површина се покрива посебним неадхезивним филмом (фолијом) или неадхезивном газом, влажном газом, па сувом газом или компресом. Овакав поступак
штити од контаминације, чува топлоту и смањује бол (6).
По питању антитетанусне заштите поштују се следећа правила. Ако је повређено дете добило мање од 3 дозе вакцине или нема података, добиће вакцину
и када има малу и чисту рану. Ако је повређени добио три и више доза антитетанусне вакцине, добиће вакцину ако је од последње вакцинације прошло 10 година, а рана је мала и чиста. За све друге ране (велике, убодне, са девитализованим
ткивом, контаминиране земљом, столицом, пљувачком) и редовно вакцинисани
пацијент добиће вакцину ако је од последњег вакцинисања прошло више од 5 година. За високо ризичне ране пацијенту се ординира и тетанусни имуноглобулин.
По питању примене антибиотика важи правило да за примарно збринуте
ране нису неопходни. Амоксицилин са клавуланском киселином даје се повређеном са уједном раном, повредом оралне слузнице, јасно контаминисаном раном
и раном са девитализованим ткивом. Ципрофлоксацин се ординирана детету са
убодном раном кроз ципелу, код уједне ране на шаци од мачке и човека и код
алергичних на пеницилин. Клиндамицин се даје особама алергичним на пеницилин, код уједа шаке. Код особа алергичних на пеницилин, са уједом од мачке или
човека за шаку, ординира се триметоприм са сулфаметоксазолом (2,3).
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ПРЕВЕНЦИЈА И ЛЕЧЕЊЕ ОЖИЉАКА
Превенција стварања грубих ожиљака (хипертрофични и келоиди) почиње
од тренутка повређивања адекватним збрињавањем ране. Хипертрофични
ожиљци не прелазе ивице ране и могу да се временом смање. Келоиди су абнормални ожиљци који прелазе ивице ране и без лечења се не могу смањити.
Они имају карактеристике бенигног тумора ожиљног ткива (фибробласта). За
нормалне ожиљке најосновније је одржавање хидрираности. Зато се примењују
силикон гел, гел екстракта црног лука и други препарати. Компресија финим
фластером или еластичним делом одеће је од помоћи. За абнормалне ожиљке
мора се применити мултимодална терапија која укључује: хируршко лечење са
остављањем по ивицама старог ожиљка, локалну апликацију кортикостероида или цистостатика (блеомицин или 5-флуоро урацил). Најупорнији ожиљци
лече се применом зрачне терапије (7).
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15.3. ГИПСАНА ИМОБИЛИЗАЦИЈА КОД
ДЕЦЕ. ИНДИКАЦИЈЕ, КОМПЛИКАЦИЈЕ,
КОНТРОЛИСАЊЕ ГИПСАНЕ ИМОБИЛИЗАЦИЈЕ
ОД СТРАНЕ ПЕДИЈАТРА У ПРИМАРНОЈ
ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ
Синиша Дучић, Зоран Радојичић, Александар Сретеновић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду

ИМОБИЛИЗАЦИЈА
Имобилизација подразумева постављање појединих делова тела у одређени положај и задржавање у том положају одређено време које је потребно за
лечење појединих повреда и болести. Најчешће примењивана имобилизација
у дечјем узрасту јесте тзв. гипсана имобилизација. Средства за гипсану имобилизацију су класични гипс, а последњих година све више се примењују тзв.
пластични гипсеви. Пластични гипсеви су легуре различитих материјала, а
предност им је већа чврстоћа, лакши су од стандарних гипсева, отпорност на
воду и на механичке силе.

ИНДИКАЦИЈЕ ЗА ИМОБИЛИЗАЦИЈУ
Гипсана имобилизација се спроводи код прелома костију, ишчашења и повреде зглобова. Код прелома дугих костију, имобилишу се два суседна зглоба,
да би се обезбедила потпуна непокретност поломљене кости, што је први и
најважнији услов за зарастање прелома. Поред тога, незамењива је примена
корективних гипсаних лонгета у лечењу урођених деформитета екстремитета,
нарочити деформитета стопала. Rазвојни поремећај кука, као и конгенитална
луксација колена, понекад захтевају лечење гипсаном имобилизацијом. Поред
тога, бројни деформитети горњег о доњег екстремитета код пацијената који
болују од церебралне парализе, спиналне мишићне атрофије, након оперативне корекције се настављају лечити гипсаном имобилизацијом. Време трајања
имобилизације највише зависи од локализације и тежине прелома, као и од
општег здравственог стања повређеног пацијента.
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КОМПЛИКАЦИЈЕ ИМОБИЛИЗАЦИЈЕ
Бројне компликације се јављају код пацијената са гипсаном имобилизацијом.
Термалне повреде
Гипс и фиберглас, два најчешћа материјала за имобилизацију, учвршћују се
кроз егзотермне хемијске реакције. Гипс има много већу температуру подешавања од фибергласа и стога је већи ризик за топлотне повреде када се поставља
(1). Коришћење више температуре воде с циљем да се “убрза” време стврдњавања гипса треба избегавати.
Подручја локалног оштећења испод гипса услед притиска гипсом
Кључ за спречавање губитка добре репозиције јесте добро обликовање гипса приликом имобилизације. Коштане проминенције, као што су пета, малеолуси, патела, као и гипсане ивице треба пажљиво обликовати да би се спречила иритација и притисак гипса на кожу испод њега. На местима повећаног
притиска гипсом може доћи до оштећења, тј. смањене перфузије и резултоваће
различитим степеном оштећења коже, од еритема па до декубитуса (2).
Породицама и пацијентима треба нагласити да се уздрже од стављања чврстих предмета између гипса и коже пацијента, што пацијенти и родитењи често чине да би ублажили пруритус. На тај начин неретко долази до ексоријација коже која се некада компликује и озбиљнијим инфекцијама коже. Кад год
постоји сумња да је страно тело испод гипса, гипс треба уклонити у извршити
преглед коже.
Лоше постављен гипс може довести до губитка репозиције или до оштећења
коже, декубитуса на месту где гипс притиска екстремитет. Врло важно је да гипсану имобилизацију изврши искусан лекар, јер лоше постављен гипс може
проузроковати оштећења коже, као и померање фрагмената, те лоше срастање
или несрастање.

ДИЈАГНОСТИКОВАЊЕ КОМПЛИКАЦИЈА ИМОБИЛИЗАЦИЈЕ
Афоризам “да нема хипохондара у гипсу” је врло значајан и треба га добро
запамтити, и увек када се имобилисани пацијент пожали, треба уложити сваки
напор да би се испитало да ли постоји нека од компликација код пацијента.
Увек када родитељи пацијента, или сам пацијент нотирају да је гипс омекшао,
да се осећа непријатан мирис, треба мислити на могућност постојања страног тела испод гипса те треба крајње пажљиво прегледати имобилизацију, а
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понекада је и отклонити, ако је то неопходно. Поред тога, када имобилисани
пацијент има необјашњиво повећање интензитета бола, појаву температуре,
раздражљивост или неке необјашњиве тегобе, треба детаљно прегледати имобилисаног пацијента. Појава непријатног мириса испод гипса може бити знак
инфекције ране и неопходно је направити отвор на гипсу да би се утврдило
шта је узрок непријатном мирису, или евентуало отклонити гипс. У случају да
се пацијент жали на бол или нелагодност далеко од места прелома, треба посумњати на жуљеве или декубитусе услед притиска гипса. Најчешће се јављају
на местима као што се пета, дорзум стопала, патела, олекранон. Кад год постоји
сумња на проблем, треба направити отвор на гипсу или, ако то није могуће,
одстранити гипс да би се утврдио узрок сметњи пацијента.
Одређени педијатријски пацијенти имају већи ризик за настанак компликација, као што су мала деца која не говоре, пацијенти са успореним развојем, пацијенти под анестезијом или седацијом. Слично томе, пацијенти са
оштећењем сензибилитета имају повећан ризик од повреда због прекомерне
топлоте и притиска. Ту се пре свега мисли на пацијента са повредом кичмене
мождине или мијеломенингоцелом.

КОНТРОЛИСАЊЕ ГИПСАНЕ ИМОБИЛИЗАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ
ПЕДИЈАТРА У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ
Родитељима пацијената се након постављања гипса саветује да се контролни преглед обави у дому здравља следећег дана. Потребно је да лекар изврши контролу неуроваскуларног статуса повређеног екстремитета. При сувише „стегнутом гипсу“, до којег долази услед отока меких ткива испод гипса,
наступају велики отоци дисталних делова екстремитета. Оток меких ткива испод гипса, који не морају бити присутни у тренутку постављања гипса, може
бити увод у компартмент синдром. У том случају, потребно је исећи завој изнад гипсане лонгете и попустити гипс. Пацијент осети олакшање након 3 до
5 минута. Након тога упутити пацијента ортопеду који је поставио гипсану
лонгету. Код постојања сумње на компартмент синдром, неопходно је хитно
уклањање гипсане имобилизације, завоја, вате, свега онога што може да стеже
пацијента (3). Боље је рескирати да дође до редислокације, него да се развије
компартмент синдром. Четири су знака који указују на компартмент синдром:
бледило, парастезије, бол при пасивном истезању, недостатак пулса. Увек када
се родитељи пацијента пожале на сметње везане за гипс треба уложити сваки
напор да би се испитало да ли постоји нека од компликација. Најчешће се родитељи жале да је гипс омекшао, да се осети непријатан мирис и на могућност
постојања страног тела испод гипса. У тим ситуацијама, треба крајње пажљиво
прегледати имобилизацију, а ако постоји било каква недоумица потребно је
пацијента упутити у установу у којој је постављена имобилизација. Поред, тога
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када имобилисани пацијент има повећање интензитета бола, појаву температуре, раздражљивост или неке необјашњиве тегобе, треба пацијента упутити
код специлајисте ортопеда који је поставио гипс.
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15.4. ИНИЦИЈАЛНО ЗБРИЊАВАЊЕ, ТРАНСПОРТ
И ЛЕЧЕЊЕ ПОВРЕЂЕНОГ ДЕТЕТА
Александар Сретеновић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Траума представља један од водећих узрока смрти и инвалидитета деце у
свету узраста између 1 и 18 година (1). Управо због те чињенице, адекватно
збрињавање повређеног детета од непроцењиве је важности, како у смислу
спашавања живота тешко повређеног детета тако и смањења ризика од настанка тежег инвалидитета.
Према подацима Института за јавно здравље Србије за 2016. годину (последњи објављени подаци) у Србији живи 7 058 322 становника од чега је 1 370
001 особа млађих од 19 година. Према истом извору, у 2016. години у Србији
је умрло 590 деце. Од овог броја у више од половине случајева смртни исход је
настао као последица трауме (Графикон 1). Повреда главе је најчешћи узрок
смрти код деце умрле од последица повређивања (80 %). Тупе повреде су много
чешће (80 %) од пенетрантних. У око половине случајева повреде су настале
као последица саобраћајних несрећа, у 25 % случајева, као последица пада, а у
око 5 % као последица опекотина (2).
Графикон 1. Узроци умирања као последица трауме код деце у Републици
Србији у 2016. години

Принцип збрињавања повређене деце сличан је основним принципима
збрињавања одраслих и подразумева примарну, иницијалну процену стања и
преглед повређене особе (1). Након збрињавања најтежих повреда и стабилизације општег стања детета следи секундарна процена и преглед када се збрињавају мање тешке повреде, односно повреде које директно не угрожавају живот
повређеног. Опште је прихваћено правило „златног сата“, односно оптималног
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временског периода у току којег предузимање адекватних дијагностичко - терапијских процедура обезбеђује већу стопу преживљавања.

РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ДЕЧЈЕГ И АДУЛТНОГ ОРГАНИЗМА
Добро је познато правило да се дете не сме посматрати као мали човек, и да
између организма детета и одрасле особе постоје значајне, како анатомске, тако и
физиолошке али и психолошке разлике које се морају имати на уму и узети у обзир
приликом иницијалног збрињавања, дијагностике и лечења повређеног детета.
Анатомске разлике
Код више од 50 % тешко повређене деце ради се о мултисистемским повредама. Узрок томе је мањи проценат масног ткива, већи проценат еластичног везивног ткива и еластичнији скелетни систем код деце. Овакве анатомске одлике
доводе до тога да се сила удара преноси дифузно кроз дечји организам, што доводи до повреде органа који су удаљени од места удара. Честе су повреде унутрашњих органа без удружених прелома костију због њихове веће савитљивости и
присуства већег процента хрскавичног ткива. Осим тога, већа површина тела
детета у односу на телесну масу доводи до већег губитка течности и топлоте, те је
приликом повређивања потребна већа надокнада течности. Такође је потребно
је обратити посебну пажњу на телесну температуру повређеног детета.
Физиолошке разлике
Када говоримо о физиолошким разликама између деце и одраслих, важно је
нагласити да се код деце нормалне вредности крвног притиска могу одржавати
чак и у случају губитка 25-30 % циркулаторног волумена због велике компензаторне способности дечјег кардиоваскуларног система. Са друге стране, деца
имају мали волумен крви тако да чак и релативно мали губитак крви може довести до настанка хиповолемијског шока. Због тога је потребно праћење и других параметара, као што су пулс, периферна перфузија, хематолошки параметри,
да би се правовремено уочили прве знаци кардиопулмоналног попуштања.
Психолошке разлике
Упоредо са раније наведеним анатомским и физиолошким специфичностима дечјег организма веома је битно обратити пажњу и на психолошки аспект
детета због чега је неопходно, када то стање детета дозвољава, присуство родитеља или познате особе који ће омогућити детету да се осећа мање уплашено,
боље и опуштеније.
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ЛЕКАРСКИ ТИМ ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ ПОВРЕЂЕНОГ ДЕТЕТА
У тиму лекара који збрињавају повређено дете морају бити лекари различитих специјалности – специјалисти ургентне медицине, дечји хирурзи, анестезиолози, педијатри и други. Веома важну улогу у овом тиму има вођа тимаљ
чија је улога да изврши иницијални преглед и процени степен и врсту повреда;
да процени које су повреде животно угрожавајуће, које анализе и радиолошке
процедуре је непоходно учинити одмах по пријему детета у стационарну установу, да у даљем току лечења надгледа лекаре из свог тима, а све у циљу оптималног збрињавања повређеног детета.
Преглед детета на месту повређивања
Лекари хитне помоћи су најчешће први који прегледају повређено дете.
Раније поменуте радње и процене шефа лекарске екипе у стационарној установи у великој мери обављају лекари хитне помоћи на месту повређивања.
Њихова улога је да изврше иницијални преглед повређеног детета у циљу
откривања потенцијално смртоносних повреда, предузимање одговарајућих
радњи и поступака који представљају привремене мере збрињавања (нпр. пласирање оковратника, заустављање крварења, имобилизација екстремитета, ординирање кисеоника, интубација детета, стабилизација општег стања, припрема и праћење повређеног детета током транспорта до специјализоване здравствене установе). Сви ови поступци су неопходни и да би се спречио настанак
секундарних повреда органа услед хипоксије или хипоперфузије.
Транспорт повређеног детета са места
повређивања до стационарне установе
Након што је извршен иницијални преглед и збрињавање повреда на месту
повређивања, дете се мора транспортовати у стационарну установу. Одлуку о
месту у које ће дете бити превезено доноси лекар екипе хитне помоћи. Уколико
постоји животна угроженост детета и након пружања адекватне помоћи на месту повређивања, неопходан је транспoрт у најближу стационарну здравствену
установу у којој ће бити пружена даља помоћ. Тек након стабилизовања општег
стања потребно је упутити дете у установу специјализовану за лечење деце.
Адекватна припрема детета за транспорт у стационарну установу након
повређивања подразумева (поред раније наведених радњи) обезбеђивање
адекватне аналгезије, обезбеђивање најмање две венске линије ради адекватне рехидратације.
Уколико је дошло престанка дисања, уколико постоји опструкција дисајног
пута или сумња на исту, ако је Глазгов кома скор нижи од 8, постоји сумња
296

15. Дечја хирургија

или је доказана повреда мозга, повреде грудног коша или знаци политрауме и
уколико је дете у стању шока, неопходна је интубација пре транспорта у стационарну установу.

ПРИМАРНИ ПРЕГЛЕД И ПРОЦЕНА ПОВРЕЂЕНОГ ДЕТЕТА
Примарни преглед се предузима на месту повређивања али се поново спроводи и по пријему пацијента у стационарну установу. Циљ овог иницијалног
прегледа је да се отклоне животно угрожавајућа стања и повреде. Неопходно
је обезбедити проходност дисајног пута, адекватно дисање, циркулаторну
потпору као и процену неуролошког статуса повређеног. Америчко друштво
за срце је променило водиче за пружање иницијалне помоћи повређеној особи
– раније прихваћен след АБЦ (А - airway, B - breathing, C - circulation) сада је
замењен следом поступака ЦАБ што у пракси значи да је најпре потребно проверити пулс детета и евентуално започети мануелну срчану компресију, потом
је потребно проверити проходност дисајног пута као и дисање (3). Такође је
потребно проценити да ли постоји место већег губитка крви (посебно унутрашње крварење).
Циркулација
На месту повређивања, а на основу процене лекара екипе хитне помоћи,
уколико постоји губитак крви потребно је пласирати венску линију и укључити интравенску рехидратацију. По пријему у стационарну установу, даља
надокнада крви наставља се применом трансфузије крви и крвних деривата.
Проходност дисајног пута
Дисајни пут може бити опструисан меким непцем или базом језика код
деце без свести, аспирисаним желудачним садржајем, страним предметима.
Уколико постоји сумња на опструкцију дисајног пута потребно је забацити главу детета уназад и спустити вилицу ка грудном кошу (уколико постоји
сумња на повреду вратне кичме забацивање главе уназад је контраиндиковано). Потребно је аспирисати дисајни пут уколико постоји сумња да је опструисан течним садржајем.
Дисање
Провера дисања у недостатку стетоскопа може се учинити и прислањањем
уха устима повређеног пацијента. Одређени знаци нам могу бити од великог
значаја при процени ризика за настанак респираторног попуштања: убрзано
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дисање, повећан дисајни напор, цијаноза (посебно уколико се одржава и након
примене кисеоника преко маске).
Посебно су важни знаци, попут одсуства или асиметрије дисајног шума код
пнеумоторакса, тмули звуци код перкусије грудног коша код хемоторакса или
тензионог пнеумоторакса, нестабилност зида грудног коша или велики дефекти истог.
Процена неуролошког дефицита
Најчешће присутан неуролошки дефицит код повређене деце је губитак
свести који може настати као последица трауматске лезије мозга, али и као последица хипоксемије и неадекватне перфузије мозга. Веома је важно одредити
вредност Глазгов кома скале. За мању децу постоји модификација ове скале
(Табела 1).
Табела 1. Модификована педијатријска Глазгов кома скала
Очи

1
Не отвара
очи

Вербални
одговор

Без
вербалног
одговора

Моторни
одговор

Без
моторног
одговора

2
Отвара очи
на болан
стимулус
Неутешно
плаче
Екстензија
на бол

3
4
Отвара очи Спонтано
на гласове отвара очи

5
Спонтано
отвара очи

Повремено Плаче али Смеје се,
неутешно
га је могуће прати
јецање
утешити
објекте,
звукове…
Флексија на Склања се Склања се
бол
од болног од додира
стимулуса

6
Спонтано
отвара очи
Смеје се,
прати
објекте,
звукове…
Покреће се
спонтано
или
циљано

Пре транспорта детета пожељно је и да се обавести шеф дежурне екипе стационарне установе и да му се предоче све релевантне чињенице о стању детета,
потенцијалним проблемима и времену потребном за долазак у стационарну
установу (1).
Повреде вратне кичме
Повреде вратне кичме су веома ретке код деце, али узевши у обзир какве
последице могу произвести, од непроцењиве важности је адекватно проценити постојање и степен повреде вратне кичме. И даље је широко прихваћено
мишљење да док се не докаже са сигурношћу да не постоји повреда вратне кичме потребно је поступати као да она постоји.
Једна студија у САД је показала да је са великом вероватноћом могуће адекватно проценити постојање/одсуство повреде вратне кичме уз помоћ пет клиничких знакова: одсуство болне напетости у средњој линији врата приликом
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палпације, одсуство фокалног неуролошког дефицита, нормално стање свести,
одсуство интоксикације (алкохол, дроге) односно одсуство измењеног менталног статуса и одсуство изузетно болне повреде. Уколико пацијент испуњава
ове критеријуме није потребно пласирати оковратник, а уколико је неки од
ових клиничких знакова присутан код повређеног детета, потребно је стабилизовати вратну кичму (1).
Повреде интраторакалних органа
Специфичност повреда интраторакалних органа код деце је да су оне, код
тупих повреда, веома често присутне без постојања видљивих повреда на површини грудног коша; то се дешава због чињенице да је грудни кош код деце
еластичнији, тако да зид грудног коша преноси силу удара у унутрашњост (5).
На тај начин настаје контузија плућног паренхима која је код деце чешћа него
код одраслих. Највећи проценат оваквих повреда настаје у току саобраћајних
удеса. Као последица могу настати масивни хемоторакс, тензиони пнеумоторакс, тампонада срца.
Повреде интраабдоминалних органа
Повреде абдоминалних органа су најчешћи узрок непрепознатих фаталних
повреда код деце. Поред већ наведене чињенице да деца имају мањи проценат
масног ткива, друга специфичност дечјег организма јесте да су солидни интраабдоминални органи пропорционално већи него код одраслих, самим тим је и
већа могућност њиховог повређивања.
Иако је комјутеризована томографија (КТ) и даље неприкосновена у дијагностици повреда абдоминалних органа, веома детаљна, брза и апсолутно безбедна процена могућа је и помоћу ултразвучног прегледа. Након пријема пацијента у стационарну установу и стабилизације општег стања, потребно је
учинити детаљан ултразвучни преглед абдомена, уколико се постави сумња на
повреду неког интраабдоминалног органа онда ординирајући хирург може да
индикује циљану КТ дијагностику са мањом дозом зрачења.
Радиолошке процедуре код повређене деце у току примарне процене
КТ и даље представља златни стандард код повређене деце. Међутим, управо у педијатријској популацији је неопходно са великом пажњом проценити
потребу за екстензивним снимањем целог тела због високе дозе зрачења на које
је дечји организам осетљивији од организма одраслог човека.
У развијеним земљама постоје посебни протоколи за снимање КТ-ом који
уз смањену дозу зрачења омогућавају иницијалну процену главних органских
система код повређених особа (4).
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СЕКУНДАРНИ ПРЕГЛЕД И ПРОЦЕНА ПОВРЕЂЕНОГ ДЕТЕТА
Секундарни преглед и процена повређеног детета подразумева све дија
гнос тичке процедуре које се предузимају по пријему пацијента у стационарну установу, након обављених иницијалних клиничких прегледа, лабораторијских анализа и радиолошких дијагностичких процедура. Посебна пажња
мора се обратити на евентуално постојање мање тешких, удружених повреда које уколико се превиде могу накнадно довести до погоршања стања повређене особе.
Веома важан сегмент терапијског протокола повређеног детета јесте контрола бола. Ординирајући лекар мора препознати и установити интензитет,
узрок и локализацију бола пре започињања терапије. Због специфичности
дечјег узраста направљене су бројне скале на основу којих се може проценити
интензитет бола код мање деце.
Уколико је бол мањег интензитета може се контролисати применом нестериоидних антиинфламаторних лекова (НСАИЛ). Уколико лекар процени да
је интензитет бола који дете трпи изразито јак потребно је ординирати опиоидне аналгетике, или комбинацију опиоида и НСАИЛ. Веома је корисно и коришћење регионалних блокова у контроли бола којима се отклања ризик од
нежељених ефеката примене опијатних аналгетика (депресија дисања, хипотензија, мука, повраћање...)
Рехабилитација је такође једна од виталних компоненти у збрињавању
повређене деце. Враћање повређеног детета у потпуну, за узраст адекватну
функцију, са могућношћу достизања максималног адултног потенцијала јесте
крајњи циљ лечења. Рана рехабилитација нарочито је важна код деце која су
претрпела неуролошке повреде. Физикална, окупациона, когнитивна, говорна,
терапија игром и психолошка подршка су кључни елементи сложеног процеса
рехабилитације повређеног детета.
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16.1. РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА
АНТИБИОТИКА У ПЕДИЈАТРИЈИ
Милица Бајчетић, Милица Лазић
Институт за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију
Медицински факултет Универзитета у Београду
Рационалну употребу лекова дефинисала је Светска здравствена организација још 1986 као употребу адекватну дијагнози и клиничким потребама у
правој дози и периоду примене уз најмање могуће трошкове лечења (1). Са 1500
рецепата на 1000 деце годишње антибиотици представљају најпрописиванију
класу лекова у педијатријској популацији у Србији (2). Анализом прописивачке праксе антибиотика у периоду од 2007. до 2017. године закључили смо
да се пораст потрошње антибиотика током зимских месеци поклапа са већом
инциденцом респираторних инфекција које су најчешће изазване вирусима. У
Србији, преко 85% антибиотика се пропише деци са инфекцијама горњег респираторног тракта, акутним бронхитисом, и другим инфекцијама најчешће
узрокованим вирусима. Овакви подаци говоре у прилог неадекватне употребе
антибиотика за стања код којих третман антибиотицима не доводи до побољшања а значајно утиче на развој резистенције (Табела 1) (3).
Табела 1. Индикације за које се најчешће нерационално прописују антибиотици
Најчешће индикације за неоправдано
прописивање антибиотика
J00 Nasopharyngitis acuta
J02 Pharyngitis acuta

J03 Tonsillitis acuta

J04 Laryngitis acuta and tracheitis acuta

Терапија првог избора
Најчешћи узрочник риновирус, стога не
треба примењивати антибиотике.
Највероватнији узрочници вируси, када
не треба примењивати антибиотике. Ако
су пак узрочници Streptococcus групе А, Ц
или Г, примењивати Penicilin V 10 дана.
Највероватнији узрочници вируси, када
не треба примењивати антибиотике. Ако
су пак узрочници Streptococcus групе А, Ц
или Г, примењивати Penicilin V 10 дана.
Највероватнији узрочници вируси, када не
треба примењивати антибиотике. Примена
дексаметазона код деце, орално, само
једна доза 0.15–0.6 mg/kg (максимално 10
mg) или интрамускуларно 0.1 до 0.2 mg/kg.
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Најчешће индикације за неоправдано
прописивање антибиотика
J04.1 Tracheitis acuta
H65 Otitis media non suppurativa

Терапија првог избора
Највероватнији узрочници вируси, када не
треба примењивати антибиотике.
„Watch and wait“. Највероватнији узрочници вируси, када не треба примењивати
антибиотике.

ОПШТИ ПРИНЦИПИ ПРИМЕНЕ АНТИБИОТИКА У ПЕДИЈАТРИЈИ
Антибиотке код деце потребно је прописивати само када је могуће научно доказати корист. Избор антибиотика треба да буде заснован на основу
изоловане културе или познатим патогенима, карактеристичних за то стање
(емпиријска примена) као и информацијама о облицима резистенције (мапе
резистенције). Емпиријска примена оправдана је само у ситуацијама које могу
угрозити живот пацијента (имунокомпромитовани пацијенти са тешким системским обољењима, сепса, неутрофилна леукоцитоза, итд), а где нема довољно времена на располагању да би се обавила изолација и идентификација
узрочника. Приликом избора антибиотика неопходно је узети у обзир тип и
место где се јавила инфекција, као и извор и интензитет инфекције (4).
Антибиотике треба применити само уколико антимикробни спектар одабраног лека буде најужи тј циљано елиминише познатог или вероватно познатог патогена или више узрочника. Комбиновану терапију треба избегавати и и
дати предност монотерапији која је у већини случајева ефикасна колико и комбинована терапија. У случајевима где је неопходно применити комбиновану
терапију осим других врста интеракција неопходно је водити рачуна и о типу
дејства антибиотика (4, 5). Антибиотици могу деловати: бактериостатички
(спречавање раста и размножавања микроорганизама) и бактерицидно
(убијање микроорганизама). Разлика је квантитативна, односно зависи од
концентрације антибиотика која се постиже на месту инфекције. У принципу
мале концентрације делују бактериостатички, а велике концентрације делују
бактерицидно. Да ли ће се са неким антибиотиком код пацијената постићи
бактерицидна или само бактериостатичка концентрација лека зависи од односа
његове селективности за бактерије и за ткива домаћина. Интересантно је да
поједини антибиотици делују различитим типом дејства у односу на различите
бактерије нпр. линезолид делује као бактерицид у терапији S. Pneumoniae, а
као бактериостатик у терапији метицилин (осетљивог или резистентног), и
ванкомицин резистентног S.aureus-a и ванкомицин резистентног E. faecium-a (6)
У клиничким условима бактерицидне концентрације се не постижу са многим
антибиотицима. Због чињенице да бактерицидни антибиотици могу деловати
само ако су бактерије у деоби није дозвољено комбиновати бактерицидне и
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бактериостатске антибиотике. Оваква комбинација значајно смањује дејство
бактерицидног антибиотика и омогућава брзи развој резистенције. У клиничкој
пракси комбинација бактерицида и бактериостатика је дозвољена само у
неким случајевима нпр. у терапији тешких облика пнеумонија са мултиплим
узрочницима (укључујући и Mycoplasma-u pneumoniae) препоручује се
терапија макролидима (бактериостатик) уз пеницилине и/или цефалоспорине
(бактерициди) (7). Бактериостатски антибиотици нису ефикасни код болесника
са сниженим имунитетом, остеомијелитисом, бактеријским ендокардитисом,
депресијом костне сржи и код клицоноша. Осим тога избор лека зависи
од фармакокинетичких особина антибиотика, токсичности и општег
стања организма: узраста, пола, алергија, стања и развијености појединих
органа (бубрези, јетра и сл.). На пример, код деце са смањеном бубрежном
функцијом није потребно кориговати дозу еритромицина што није случај и са
азитромицином и кларитромицином) (8).
Приликом избора антибиотика потребно је руководити се листама првог
(стандардног) или другог (резервног) избора лека. У циљу спречавања развоја
резистенције на нове ефикасне антибиотике Светска здравствена организација
(WHO) предложила је Листу резервних антибиотика (9). У групу резервних
антибиотика спадају: пиперацилин, цефалоспорини III и IV генерације, монобактами, карбапенеми, флуорохинолони, ванкомицин, теикопланин, амикацин, стрептограмини, линезолид, кетолиди и тигециклин. У већини развијених
земаља ови антибиотици се могу издати у апотеци само на основу специјалног
одобрења директора клинике на образложен захтев лекара специјалисте уз антибиограм и/или MIC. Оваква мера значајно је смањила појаву резистенције
последњих година у неким западноевропским земљама (Белгија, скандинавске
земље итд.) (10).
Доза антибиотика би требала да буде довољно велика да обезбеди ефикасност и сведе на минимум ризик од резистенције а довољно мала да сведе на
минимум токсичност везану за терапијску дозу. Међутим, неопходно је нагласити да свако субдозирање антибиотика тј. смањење дозе испод терапијских
вредности неће смањити испољавање токсичности али ће значајно смањити
терапијску ефикасност и омогућити убрзан развој резистенције. Трајање антибиотске терапије би требало да буде што је могуће краће, од 3 до 5 дана и
не би требало да прелази 7 дана, осим ако има доказа да је то неопходно (нпр.
абцес плућа, од 2 до 8 недеља, туберкулоза, од 6 до 24 месеца) (11). Приликом
избора начина примене лека предност свакако треба да има орална употреба. У
поређењу са оралним узимањем антибиотика, парентерална употреба лека има
неколико недостатака, укључујући и већи ризик од појаве озбиљних нежељених дејстава. Већина фармакоекономских студија показала је да је ефикасност
орално примењених антибиотика иста као и парентералних, док су трошкови
вишеструко мањи (12). Парентерална примена антибиотика код деце оправдана је само уколико није доступан лек у облику који деца могу да користе орално
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или постоје тешкоће при гутању, постоји потреба за ургентним лечењем услед озбиљних инфекција које брзо напредују или је потребно постићи високе концентрације лека у ткиву а није их могуће остварити оралним формулацијама (септички артритис, менингитис, остеомијелитис итд) као и проблем са
ресорпцијом лека из гастроинтерстиналног тракта нпр. гастроинтерстинална
патологија, дијареја, повраћање итд. У сваком случају прелазак са парентералне на оралну терапију је потребно што је пре могуће извршити. Локалну примену антибиотика треба ограничити на неколико доказаних индикација (нпр.
инфекција ока). Нежељени ефекти локално примењених антибиотика често
се испољавају због повећане системске ресорпције (в. Фармакокинетика) (13).
Осим тога, примећена је и појачана осетљивост као и висок ризик за развијање
резистентних облика микроорганизама.

ЗАКЉУЧАК
Правилан избор и употреба антибиотика код деце значајно ће утицати
на развој резистенције. Антибиотике треба прописивати само у случајевима
када нам је познат патоген или када је емпиријска терапија научно оправдана.
Сачувати ефикасност антибиотика је одговорност педијатра. Мислимо на генерације које долазе.
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17.1. УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА
ПНЕУМОНИЈЕ У ДЕЧЈЕМ УЗРАСТУ
Полина Павићевић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет Универитетa у Београду.
Дијагностика пнеумоније у педијатријском узрасту и даље представља
изазов како педијатрима тако и радиолозима; клинички знаци и симптоми
пнеумоније су различити и зависе од узраста детета и етиологије инфекције
али имају ниску дијагностичку специфичност, што може компликовати дијагнозу. Радиографија грудног коша се и даље сматра првим дијагностичким
модалитетом у потврди дијагнозе суспектне пнеумоније, те присуство алвеоларне консолидације или интерстицијалне инфилтрације уз позитивне вредности C-реакативног протеина су довољне за дијагнозу бактеријске пнеумоније. Упркос овим чињеницама, радиографија плућа се не може више сматрати златним стандардом на основу бројих студија које су показале велику варијабилност резултата, као и релативно ниску специфичност и сензитивност.
Узимајући у обзир нежељена дејства јонузујућег зрачења која има радиографија плућа, многи интернациоанални клинички водичи су против примене рутинске радиографије плућа у некомпликованим случајевима инфекције доњих
респираторних путева.
Историјски гледано, ултразвук (УЗ) игра релативно минорну улогу у дијагностици пнеумоније, и углавном се користи као додатно и допунско дијагностичко средство радиографији код компликованих случајева болести. У
скорије време развој технологије ултразвучних апарата повећава примену ове
дијагностичке методе у обољењима плућа.

УЛТРАЗВУЧНА ОПРЕМА И ТЕХНИКА ИЗВОЂЕЊА
Тип и величина УЗ сонде зависе од узраста и величине детета. За интрекостални приступ, користи се мала линеарна или микро-конвексна сонда.
Када се посебно посматрају плеура и субплеурални простор,користе се високо
фреквентне уз сонде (5-15МHz). Деца се могу прегледати у седећем, лежећем
или положају на боку.
Уколико се УЗ користи као примарни дијагностички модалитет, предлаже се систематичан приступ и комплетан преглед оба плућна крила. Велики
број аутора користи технику Copetti and Cattarossija, која хемиторакс дели на
предње, латералне и дорзалне зоне, делећи их даље на горње и доње половине
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(1). Свака зона се даље дели анатомским линијама: парастернално, медиоклавикуларно, предња, средња и дорзална аксиларна, медиоскапуларна и паравертебрална. Плућа се скенирају кроз интеркостални прозор, уз сталну ротацију
сонде перпендикуларно и паралелно са ребрима, померајући сонду дуж интрекосталних простора, каудално од апекса до костофреничних углова. Преглед
почиње постављањем сонде у зони плућа да би се приказале плеуралне линије,
затим се сонда помера каудално док се не прикажу субдијафрагмални органи
(јетра, слезина).

УЛТРАЗВУЧНИ НАЛАЗ ПНЕУМОНИЈЕ
У здравим и аерисаним плућима, плеура се приказује као глатка, хиперехогена линија субкосталне локализације. УЗ талас не не продире кроз калцификовану кост, што за последицу има настанак акустичке сенке која се на ултразвучном снимку види као анехогени сегмент испод сваког ребра. Визуелизација
висцералне плеуре која „клизи“ уз паријеталну плеуру током респирације,
ствара плеуралној линији визуелни ефекат светлуцања или треперења. Када
овај ефекат изостане, може се сумњати на пнеумоторакс. Нормално аерисан
паренхим плућа се не може директно приказати ултразвучно, али може приказати карактеристичне артефакте који су познати као А-линије: хиперехогене
линије које су паралелне плеуралним линијама и које представљају реверберационе артефакте плеуралних линија
Слика 1. А линије – плеурални артефакти
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Б-линије (алтернативни назив - артефакти комета), су хиперехогене линије
које се пружају перпендилукуларно на плеуру; виде се у дубљим слојевима
и облитеришу А линије тамо где их пресецају. Lichtenstein је први описао Б
линије и њихово порекло са задебљале или едематозне интрелобарне септе (2).
Најновија истраживања су показала да Б линије не потичу са удаљених анатомских структура, већ пре потичу са граничних слојева течност-ваздух у алвеолама или интрестицијуму, и постају веома дензне у ситуацији када су алвеоле
испуњене течним садржајем тј. са смањењем аерације паренхима плућа. (Слика
2). Макроскопски гледано Б линије корелирају патоанатомски са задебљалим
интрелобуларним септама, а на комјутеризованој томографији су истоветне
изгледу дензитета млечног стакла у плућима. Иако се Б линије виде у нормалном плућном паренхиму, интензивирање њиховог броја и ехогености сматра се
патолошким налазом. Три или више Б линија које се виде у току једног прегледа или њихова конфлуентност је знак задебљања интрелобуларних септа због
присутва течности услед излива или инфилтрације .
Слика 2. Ултразвучна слика хиперехогених Б-линија као знак задебљања интрелобуларних септа

Њихово присуство је само знак патолошког процеса у плућима али није
специфичан, тј. не може диференцирати трансудат од ексудата тј. инфламаторни инфективни од неиинфективног процеса у плућима. Консолидација се
обично види као неоштро ограничено, хипоехогено жариште субплеуралне
локализације.
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Слика 3. Ултразвучни снимак консолидованог паренхима плућа: субплеурално
хипоехогено измењен паренхим плућа уз мали плеурални излив

Инфективни и инфламаторни процеси узрокују накупљање течности у
алвеолама које нарушава аерацију плућа. Ултразвучно се процес консолидације може приказати када настане пропагација до плеуре. Ултразвучни знаци
консолидације су: а) губитак ехогености плеуре (плеуралних линија) у регији
консолидације и губитак А линија б) наглашеност ехогености и задебљање Б
линија које окружују поље консолидације ц) исходиште Б линија је пре из дубине поља консолидације него са плеуре д) сонографски ваздушни бронхограм
- хиперехогена пунктифомна поља унутар консолидације правилнинијског
тока, које имају правац пружања ваздушних путева. Велика поља консолидације јако подсећају и имају сличну ехогеност јетрином паренхиму, те се овакве
промене у плућима називају хепатизацијом плућа. Ателектаза плућа има веома
сличан ехосонграфски изглед консолидацији али за разлику од консолидације
углавном нема ваздушни бронхограм. (Слика 4.)
Плуерални излив се ултразвучно приказује као анехогена или хипоехогена
течна колекција у плеуралном простору, са или без присуства интерних структура и дебриса. Уз је посебно сензитивно средство у визуелизацији течности,
посебно малих количина. Значајан је и у карактеризацији квалитета течног
садржаја у смислу локулација или детекцији фибриснких наслага (3). Када су
овакви налази присутни код фебрилног детета, оба ова ехосонграфска знака
(консолидација и плеурални излив) се сматрају диjагностичким критеријумима за бактеријску пнеумонију, док интрестицијални знаци више одговарају вирусној етиологији инфламаторног процеса (4). Знак ваздушног бронхограма не
мора увек да буде присутан, мада неки аутори сматрају да консолидација без
бронхограма представља пре ателектазу него пнеумонију.
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Слика 4. Консолидован паренхим плућа са ваздушним бронхограмом који је
види као хиперехогено гранање ваздушних путева

УЗ У ПОРЕЂЕЊУ СА РАДИОГРАФИЈОМ ПЛУЋА И
КОМПЈУТЕРИЗОВАНОМ ТОМОГРАФИЈОМ
Бројне студије су одређивале дијагностичку поузданост ултразвука корелацијом налаза са радиографијом плућа у дијагностици пнуемоније, дефинишући
пнеумонију као консолидацију паренхима плућа на оба модалитета. Најскорија
мета-анализа која је у испитивање укључила 795 деце, узраста 0.3-5.6 година
Pereda са групом аутора је показала сензитвност уз од 96% и специфичност
од чак 93% (5). У овој студији су упоређивани резлутати УЗ и радиографије
плућа, или УЗ са клиничким и лабораторијским резултатима. Ова студија је
показала дијагностичку поузданост УЗ у 90%. Већу супериороност УЗ је показао у детекцији веома малих промена (испод 1цм), затим промене које су биле
ретрокардијалне или субдијафрагмално локализоване, а које се нису виделе на
ПА радиографији плућа (Слика 5). Лажно позитивни налази консолидације и
грешке у интерпретацији су настале обично у субдијафрагмалној регији (јетра
или слезина као погрешна дијагноза консолидације)
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Слика 5. Радиографија грудног коша и ултразвучни налаз плућа, са консолидацијом парахиларно и ретрокардијално лево

Најчешћи нагативни УЗ налази а позитивни радиографски налази настали су
у случају када консолидација није досезала површину плеуре (обично перихиларне или паракардијалне локализације), када је промена била недоступна УЗ плућа
(ретроскапуларна, супраклавикуларна или аксиларна) регија. Све ове студије су
као рефернтни модел користиле радиографију плућа. У оваквим испитивањима
идеално би било користити копјутеризовану томографију (КТ) као једини релевантни златни стандард, али због велике дозе јонизујућег зрачења је неизводљиво
у педијатријској популацији. Свега три студије су приказале резултате на малом
броју пацијената код којих је КТ урађен са јасним клиничким индикацијама. Код
пет пацијената је КТ-ом потврђена пнеумонија, доказана ултразвуком са негативним радиографским налазом.(1,6). Скорашње студије у адултној популацији које
су користиле КТ као компративни стандрад, и мета анализом 1172 пацијената
имају сензитивност уз од 94%, а специфичност 96 %. Слични резултати би се могли очекивати код деце уколико би КТ био референтни стандард.

ОГРАНИЧЕЊА УЛТРАЗВУКА У ДИЈАГНОСТИЦИ ПНЕУМОНИЈЕ
Упркос доказане дијагностичке поузданости и супериороности, примена
УЗ у дијагностичком алгоритму пнеумоније у свакодневној клиничкој пракси је још увек неконзистентна. Предности УЗ су лака изводљивост и доступност. Примена мобилних УЗ апарата омогућава преглед пацијента на одељењу;
неки аутори тврде да је дужина трајања прегледа ограничавајући фактор без
разлике у искуству ехосонографера. Највећа предност УЗ је што нема штетно
биолошко дејство, узимајући у обзир јонизујуће зрачење којем се деца излажу
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при радиографији плућа. Едукација клиничара који изводе УЗ преглед плућа и
интрепретирају налазе је веома значајна. Бројни аутори (4) наводе да је неопходна не само практична већ и теоријска УЗ едукација у дијагностици обољења
плућа. Други недостатак је немогућност визуелизације консолидације која није
субплеуралне локализације, као и оних промена које су прекривене коштаним
структурама и немогућност поузадане диференцијалне дијагнозе консолидације од ателектазе. Немогућност приказа респираторног дистреса, хиперинфлације плућа, величине и облика срчане сенке као и положај главних ваздушних путева су остали недостаци ове методе.

ЗАКЉУЧАК
Ултразвучни преглед плућа у рукама искусног клиничара може бити моћно
дијагностичко средство у дијагностици пнеумоније у дечијем узрасту, са сличном дијагностичком поузданошћу радиографији, али без излагања деце штетном јонизујућем зрачењу. У ситуацији када радиографија није доступна, УЗ
може заменити ову методу уколико клинички постоји сумња на пнеумонију.
Постоје студије које су доказале да је код деце са клинички суспектном пнеумонијом довољан само ултразвучни преглед плућа док је улога радиографије допунска. Све ово указује потребу разматрања могућности промене дијагностичког алгоритма код овог обољења дечијег узраста. Ултразвук би имао улогу инцијалне дијагностичке процедуре, а као допунска дијагностика би се користио
и у току терапије и праћења терапијског одговора код оболеле деце.
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18.1. ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РАЗМАЗА
ПЕРИФЕРНЕ КРВИ
Лидија Докмановић, Нада Крстовски
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет Универзитетa у Београду
Крв чини око 7% тежине тела, уобичајене количине узорка не утичу на
поремећај здравља и лако је доступна за узорковање. Скоро све болести
одражавају се кроз промене у крвној слици. Преглед крвног размаза чини
саставни део лабораторијске анализе која се назива комплетна крвна слика. Употреба аутоматизованих бројача крвних слика смањила је потребу за
прегледом крвног размаза у већини клиничких ситуација на 10-15% од свих
крвних слика (1, 2, 3).

МОРФОЛОГИЈА КРВНИХ ЋЕЛИЈА
Еритроцит је ћелија без једра, не садржи инклузије, цитоплазма је ружичаста или ружичасто-наранџаста са централним расветљењем. На крвном размазу се осим морфолошки нормалних еритроцита могу видети морфолошки
поремећаји који се односе на поремећај величине, облика и боје еритроцита.
Осим зрелих еритроцита могу се видети незрели облици- ретикулоцити и нормобласти. Еритроцити се осим нормалног распореда на размазу могу груписати у линерне, rouleaux формације или правити агрегате .
Еритроцит има облик биконкавног диска, дијаметра од 6-8 μm и просечне дебљине од око 2 μm. Нормално је до 10% еритроцита на размазу веће или
мање од нормалне димензије. Ако је овај проценат већи ради се о анизоцитози (4,5). Микроцитоза је присутна ако постоји већи број малих еритроцита,
мањих од 6 μm, код макроцитозе већих од 8 μm, а мегалоцити су већи од 12 μm
(3). Осим биконкавних дискоцита на нормалном размазу се може наћи 2-5 %
еритроцита који имају различите поремећаје облика. Интензитет боје еритроцита зависи од концетрације хемоглобина у њему. Хипохромија се код смањене концентрације хемоглобина, а хиперхромија код повећане. Полихромазија
означава истовремено присуство и једних и других еритроцита. Код хипохромних еритроцита централно расветљење је изражено, заузима више од 1/3
пречника еритроцита, тако да они имају форму анулоцита. Ретикулоцити су
незрели еритроцити који нормално циркулишу око један дан пре него сазру у
еритроцит. Садрже ретикулинску межу од рибозомалне РНК која се види када
се размаз обоји специјалним техникама .
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У крви постоје три врсте леукоцита: гранулоцити, лимфоцити и моноцити.
Међусобно се разликују по изгледу, величини и функцији коју обављају. У периферној крви здраве деце налазе се зрели леукоцити док се у неким стањима
или болестима, посебно инфекцијама, могу наћи и незрели облици.
Сегментирани гранулоцити имају неправилно једро, подијељено на
режњиће, док је у млађим облицима једро неподељено. Према боји зрнаца у
цитоплазми гранулоцити се деле на неутрофилне, еозинофилне и базофилне.
Неутрофилни гранулоцит је велик око 10 до 12 μm, округао је или овалан, однос једра и цитоплазме је око 1:3. Карактерише га лобулирано једро, са 2 до 5
сегмената. Нема нуклеолуса. Цитоплазма му је бледо ружичаста, садржи фине
ружичасте до бледо смеђе грануле. Еозинофилни гранулоцит има мање лобулирано једро, обично од 2 сегмента и еозинофилне, густо распоређене грануле. Базофилни гранулоцит је најмањи, величине је око 10 μm, једро му је бубрежасто или округло а грануле се боје тамно љубичасто до црно и веома су
густо распоређене у цитоплазми. Несегментирани или штапасти гранулоцит
је ћелија округлог облика која се нормално налази у малом постотку у размазу периферне крви. Велик је 10 до 12 μm, цитоплазма је лагано ацидофилна и
садржи неутрофилне, еозинофилне или грубље базофилне грануле. Једро има
изглед штапића и није лобулирано (3).
Скретање у лево карактерише повећан број млађих облика, несегментираних гранулоцита, мијелоцита и метамијелоцита, који је узрокован наглим прелазом из коштане сржи у крв.
Моноцити су промера 15–20 μm, округлог су или неправилног облика због
способности амебоидног кретања. Једро је велико бубрежасто, неправилно и
екцентрично постављено са конкавном страном окренутом према најширем
делу ћелије. Цитоплазма им је светло сиве или светлоплаве боје, замућеног изгледа са нежним, азурофилним зрнцима.
Мали лимфоцит је пречника око 9 μm са великим једром, округлим или
овалним, ексцентрично постављеним једром са густим хроматином. Понекад
је урезано на страни на којој је цитоплазма најшира. Цитоплазма је оскудна, у
виду плавичастог престена без гранулација. Ређе су су присутни велики лимфоцити пречника од 10 до 15 μm. Они мају релативно велико, правилно, округло, ексцентрично постављено једро. Цитоплазма је обилнија него у малог
лимфоцита, светлоплаве боје. Постоји неколико типова атипичних или реактивних лимфоцита. За све њих је карактеристично да је однос цитоплазме и
једра је већи него нормално, у цитоплазми су често присутне вакуоле. Често су
присутне и цитоплазматске псеудоподије. Ове ћелије се код здравих људи могу
наћи до 5% а у акутним вирусним инфекцијама до 15%.
Тромбоцити су најмање ћелије периферне крви, просечних димензија 1-4
μm. У циркулацији су неправилног, дискоидног облика. Периферни део цитоплазме тромбоцита је јасно, светло плаво обојен, док се централни део пребојава
тамније, најчешће пурпурно. Цитоплазма тромбоцита је изразито гранулирана
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(3). Велики тромбоцити су већи од 1/3 а мањи од величине еритроцита. Врло
велики тромбоцити се називају гигантски тромбоцити и њихова величина је
око 75-100% величине еритроцита, а понекад су и већи од њега (6). Тромбоцити
могу показивати потпуно одсуство гранулације или дефектну гранулацију.

КРВНА СЛИКА И ПЕРИФЕРНИ РАЗМАЗ У
НАЈЧЕШЋИМ БОЛЕСТИМА У ПЕДИЈАТРИЈИ
Постоје многа патофизиолошка стања која утичу на хематопоезу, укључујући акутне и хроничне инфекције, малигне болести, болести везивног ткива
и болести таложења. Хематолошке манифестације су резултат следећих механизама: дисфункције коштане сржи (анемија или полицитемија, тромбоцитопенија или тромбоцитоза, леукопенија или леукоцитоза), хемолизе, имунолошки посредованих цитопенија, поремећаја згрушавања (стечени инхибитори на
факторе згрушавања, стечена фон Вилебрандова болест, стечени поремећаји
функције тромбоцита) и поремећаја функције леукоцита (7).
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