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ПРИМАРНА ХИПЕРОКСАЛУРИЈА КАО УЗРОК ТЕРМИНАЛНЕ БУБРЕЖНЕ 

ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈЕ 

 

Бранкица Спасојевић-Димитријева1,2, Мирјана Костић1,2, Дивна Крушчић1 

1Универзитетска дечја клиника 

2Медицински факултет, Универзитет у Београду 

 

      Увод 

      Примарна хипероксалурија (ПХ) представља групу од три различите метаболичке 

болести које се наслеђују аутозомно рецесивно, а узроковане су поремећајем 

метаболизма глиоксалата у јетри. ПХ је ретка болест која може да се испољи од 

периода одојчета до одраслог доба. Најчешћа и најтежа форма ПХ је тип 1,а узрокованa 

је одсуством, дефицитом или дислокацијом специфичног јетреног пероксизомног 

ензима аланин-глиоксилат аминитрансферазе (АГАТ) који доводи до прекомерне 

продукције оксалата (1). Ређа форма је ПХ тип 2 и узрокована је дисфункцијом ензима 

глиоксилат редуктаза-хидроксипируват редуктаза (ГРХПР), а још ређа и недавно 

откривена је тип 3 (дисфункција ензима 4-хидрокси-2-оксоглутарат алдолаза, ХОГА 

(2). Оксалати се елиминишу урином уз формирање комплекса са калцијумом и 

њиховом кристализацијом. С обзиром да је калцијум оксалат нерастворљив у урину, 

ПХ 1 се обично презентује симптомима који се односе на уринарни тракт као што је 

тубулско оштећење, формирање калкулуса и нефрокалциноза (1). Упоредо са 

смањењем јачине гломерулске филтрације (ЈГФР) због оштећења паренхима бубрега 

наталоженим оксалатима, континуирана прекомерна продукција оксалата од стране 

јетре и редукована екскреција оксалата путем бубрега доводи до системске болести 

која се назива оксалоза (3). Многи органи су захваћени код болесника са оксалозом, 

укључујући кости, ретину, крвне судове, миокард, нерве и зглобове. Конзервативна 

терапија код болесника са ПХ 1 укључује интезивну хидрацију, примену инхибитора 

кристализације калцијум оксалата као и пиридоксин. Међутим, ови болесници 

постепено прогредирају временом до терминалне бубрежне инсуфицијенције просечно 

у узрасту од 24 до 35 година (4). Деца која испоље симптоме болести током одојачког 

периода, имају знатно тежи ток болести и већина њих уђе у терминалну фазу бубрежне 

инсуфицијенције пре трећег рођендана (5). Теоретски, дијализа је неефикасна код 

пацијената у терминалној фази попуштања бубрежне функције обзиром да се тиме не 

може превазићи континуирана продукција оксалата у јетри. И поред тога, у клиничкој 



 
 

2 
 

пракси, дијализа представља привремену терапијску меру код највећег броја болесника. 

Трансплантација јетре код ових болесника у потпуности коригује ензимски дефект. Пре 

две декаде, када се радила само трансплантација бубрега, долазило је до неумитног 

повратка болести у трансплантирани бубрег (6), а да би после тих иницијално лоших 

резултата, комбинована или секвенцијална трансплантација јетре и бубрега постала 

метод избора у лечењу болесника са овом ретком болешћу (7). Егзактна преваленца 

хипероксалурије је непозната. Подаци су доступни само за ПХ1. Европски регистри 

указују на преваленцу од 0,7-2,9 на милион популације или 1/120 000 живо рођених 

(1,2). Највећа преваленца је на Медитерану у подрчјима са високим консагвинитетом 

(8). ПХ1 је присутна код 10% деце са терминалном бубрежном инуфицијенцијом (ТБИ) 

у Кувајту, 13% у Тунису, наспрам 0,5-2% у Европи, Северној Америци и Јапану. У 

европском регистру удружења за педијатријску нефрологију, дијализу и 

трансплантацију (ESPN/ERA-EDTA) који је обухватио 924 деце који су терапију замене 

бубрежне функције почели између 1979. године и 2009. године, регистровано је 100 

болесника или 1,1% болесника чија је примарна дијагноза била ПХ (9). Циљ нам је да 

прикажемо наша искуства у лечењу болесника са најтежом формом примарне 

хипероксалурије. 

      Методологија 

      Анализирана је база података болесника са ТБИ јединог педијатријског центра за 

терапију замене бубрежне фукције у Србији како бисмо идентификовали све болеснике 

чији је узрок болести бубрега била ПХ. Евалуирани су сви болесници од оснивања 

нашег центра, од јануара 1980. године до децембра 2015. године.  

      Резултати 

      Петоро од 357 деце (1,4%) са ТБИ која сu третирана терапијом замене бубрежне 

фунције у нашем центру у периоду од претходних 36 година је имало оксалозу као 

примарну болест.  Клиничке карактеристике, дијагностика, лечење и исход код наших 

болесника су презентовани у табелама бр.1 и бр.2 Интересантно је да су сви наши 

пацијенти женског пола и да су две девојчице дијагностиковане раних 80-их година 

(10), потом  две у првих десет година 21. века и последња, у новембру 2014. године. 

Као што се види у табелама, код 4 од 5 девојчица је болест дијагностиована у 

терминалној фази оштећења бубрежне функције. Код 2 од ове 4 болеснице (бр.4 и бр.5) 
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болест је била потпуно асимптоматска и манифестовала се ануријом у склопу 

интеркурентне инфекције. На слици бр.1 се јасно види нефрокалциноза бубрега код 

најмлађе девојчице која је још у периоду одојчета започела са хроничном дијализом. 

Код преостале две девојчице (бр.1 и бр.3) је од најранијег узраста била присутна 

рекурентна калкулоза која се није метаболички испитивала и није примењиван 

супортивни третман. Код три девојчице (бр.3, 4, и 5) које су дијагностиковане после 

2000.године, дијагнозу смо потврдили генетском анализом. Код болеснице бр.3 су 

пронађене две патогене мутације, до тада необјављене у литератури (c.614C>A у егзону 

6 и c.242C>T у егзону 2). Код болеснице бр.4 је пронађена типична мутација за ПХ1 

(c.33_34insC у егзону 1 AGXT), и њој слична мутација такође у егзону 1 код болеснице 

бр.5 (c.33dupC). Код две девојчице (бр.3 и бр.4) је после 4 године дијализе обављена 

трансплантација јетре и бубрега. Болесница бр.4 тренутно има 9 година, не заостаје у 

расту и развоју и има нормалну јетрену и бубрежну функцију. Болесница бр.3 је имала 

веома компликовану трансплантацију, те је била у хроничној бубрежној 

инсуфицијенцији одмах после трансплантације, да би се после 5 година поново вратила 

на програм хроничне хемодијализе. Последња дијагностикована болесница је још увек 

на програму комбиноване хемодијализе и перитонеумске дијализе (1,5 годину). Прве 

две болеснице, лечене пре око 35 година у нашем центру су преминуле после нешто 

више од две године хроничне хемодијализе. 

 

Табела бр.1  Клиничке карактеристике болесника са оксалозом и учињена дијагностика 

  бол. 1 бол. 2 бол. 3 бол. 4 бол. 5 

узраст у време почетка 

болести(год) 2 14 0,5 0,5 10 

клиничка презентација калкулоза калкулоза калкулоза нефрокалциноза нефрокалциноза 

узраст у време постављања дг 12 14 11 0,5 10 

узраст у време почетка 

дијализе (године) 12 16 11 0,5 10 

супортивно лечење/вит Б6 не 

несп 

мере/не не не  не  

оксалати у урину mmol/d анурична 0,76 анурична 618mmol/molCr* анурична 

оксалати у серуму µmol/L не 338 - 135 87,5 

биопсија кости да да не не не 

генетика не не da da da 

 

*нормална вредност за узраст <325 mmol/mol 
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Табела бр.2 Лечење и исход код болесника са оксалозом 

  бол. 1  бол. 2 бол. 3   бол. 4 бол. 5 

тип дијализе       ХД       ХД ХД   ХД+ПД ХД+ПД 

трајање дијализе                    

 (године)                                >2                      

 

>2 4 

  

4 1,5 

трансплантација 

 јетре и бубрега                   не 

 

не да 

  

да не 

узраст у време 

 трансплантације                  - 

 

- 14,5 

  

4,5 не 

исход:функција јетре/ 

функција бубрега                 

егзитус 

 

егзитус добра/ХД 

  

добра/добра добра/ХД+ПД 

време праћења (год.)           ≈3  ≈5 12,5   9 1,5 

коморбидитети 

застој у 

расту 

 

- 

коштани, 

рефракт. 

анемија 

  

не не 

 
ХД-хемодијализа;  ПД- перитонеумска дијализа 

 

 

Слика бр.1 РТГ нативни снимак грудног коша и уротракта код болеснице бр.4  

 

 
 

      Дискусија 

      Примарна хипероксалурија настаје због урођеног генетичког дефекта ензима јетре 

који доводи до прекомерне продукције оксалата. Из овог епидемиолошког 

истраживања произилази да је преваленца оксалозе, тј. примарне хипероксалурије тип 1 

која доводи до ТБИ, код деце у Србији у складу са европским, северно-америчким и 

јапанским просеком (2) који износе 0,5-2%. Подаци о ПХ 1, на жалост, не постоје у 

нашој земљи. Више од 50% пацијената са типом 1 ПХ прогредира до терминалне 

бубрежне инсуфицијенције, а њих 28% захтева терапију замене бубрежне функције до 

15 године живота (8). Просечан узраст деце са ПХ1 у време почетка терапије замене 

бубрежне функције је знатно мањи у односу на просек и износи 5,3 године у односу на 

11,4 година свих болесника који у дечјем узрасту улазе у терминалну бубрежну 
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инсуфицијенцију (2). У нашој серији болесника, просечан узраст је нешто већи и 

износи 9,9 година у време почетка терапије замене бубрежне функције. Пацијенти који 

позитивно одреагују на пиридоксин (пиридоксин сензитивни) имају бољу прогнозу. На 

жалост, тестирање сензитивности на пиридоксин код наших болесника није било 

могуће обзиром да су три последња болесника дошла у терминалној фази бубрежне 

болести, а од две болеснице из 80-их година, једна је дошла такође у терминалној фази, 

а код друге, бол.бр.2. су краткотрајно спровођене супортивне мере  хидрације, обзиром 

да је и она дошла у претерминалној фази бубрежне инсуфицијенције. Депозити 

калцијум оксалата поред бубрежне дисфункције доводе и до болести костију пре свега 

у зони интезивног раста доводећи до стварања цистичних формација, губитка нормалне 

трабекуларне структуре, проширења метафиза, стварања мултиплих фрактура. 

Болеснице бр.1 и 3 су имале значајан заостатак у расту, а код болеснице бр.3 су били 

изражени и коштани деформитети као и анемија рефракторна на терапију  због 

депозита калцијум оксалата у коштаној сржи. У циљу дијагностике се одређује 24ч 

излучивање оксалата у урину које је код пацијената са ПХ најмање двоструко већа од 

горње границе нормалних вредности (0,45 mmol/1,73m2/24ч). Код деце са значајном 

редукцијом гломерулске филтрације (<30 ml/min/1,73m2), излучивање оксалата може 

бити нормално тако да је неопходно мерити оксалате у плазми што у нашој земљи још 

увек није доступно. Повишена гликолна киселина у урину је карактеристика ПХ 1 али 

може бити присутна и код болесника са ПХ 3. Повишене вредности глицерата у урину 

указује на ПХ 2, док присуство 4-хидрокси-глутамата са сигурношћу потврђује тип 3 

ПХ који је најблажи облик болести. Трећи пацијент је, нажалост, могао да буде раније 

препознат на основу типичних симптома оксалозе и понављаних избацивања 

каменчића када је постојала шанса да се тестира сензитивност на пиридоксин и 

евентуално значајно успори прогресија болести. ПХ 1 је узрокована мутацијом у гену 

„AGXT“ који кодира специфични ензим у јетри. Овај ген обухвата 11 егзона  лоцираних 

на хромозому 2 (2q36-q37). Описано је најмање 178 мутација. У раним фазама болести, 

есенцијалне су конзервативне мере у циљу очувања бубрежне функције и спречавања 

настанка уролитијазе. Адекватна хидрација и примена оралних препарата калцијум 

цитрата су значајни због повећања растворљивости калцијум оксалата и превенције 

кристализације. Препоручена дневни унос течности је 2-3 L/m2. Код одојчади и млађе 

деце се саветује чак постављање назогастричне сонде или гастростоме ради обезбеђења 

адекватне хидрације током ноћи. Трећина болесника са ПХ 1 је сензитивна на 

пиридксин (витамин Б6) који се даје у почетној дози од 5 mg/kg са постепеним 
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повећањем дозе за 5 mg/kg на сваких 6 недеља до укупне дозе од 20 mg/kg на дан (2). 

Код деце са терминалном бубрежном инсуфицијенцијом, предност има хемодијализа 

или комбинација ноћне перитонеумске дијализе уз дневне хемодијализе чиме се 

постиже бољи клиренс оксалата у односу на саму перитонеумску дијализу. 

Комбинована трансплантација бубрега и јетре у истом акту или пак секвенционална 

трансплантација јетре, потом бубрега су методе избора у лечењу ових болесника (11). 

Ранији резултати, 90-их година су били изузетно лоши јер су рађене само изоловане 

трансплантације бубрега што је доводило до непосредног пвратка болести и губитка 

функције графта (2,11).  

      Закључак 

 

      Преваленца примарне хипероксалурије у Србији је непозната и вероватно постоји 

велики број недијагностикованих случајева, како деце тако и адултних болесника. 

Најтежа форма ове болести, ПХ1, која доводи до системске оксалозе и отказивања 

бубрежне функције одговара преваленци у Европи. Међутим, болест иако је ретка, 

открива се касно када превентивне мере више нису ефикасне. Такође нам је 

дијагностика и даље инсуфицијентна због немогућности одређивања оксалемије у 

серуму, гликолата и глицерата у урину што је битно за одређивање типа болести и њену 

прогнозу. Још увек нам је недоступна и дефинитивна терапија избора-комбинована 

трансплантација јетре  бубрега. И поред свега тога, високо ефикасне хемодијализе, 

комбиноване са перитонеумском дијализом су омогућиле низак степен коморбидитета 

и висок степен преживљавања код наших болесника са овом тешком метаболичком 

болести. 
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ЦИСТИНУРИЈА 

 

Душан Париповић 

Универзитетска дечја клиника 

Медицински факултет, Универзитет у Београду 

 

      Цистинурија је ретко наследно обољење које се одликује стварањем калкулуса у 

бубрегу. Учесталост цистинурије износи 1:7000 новорођене деце (1). Ово хронично 

обољење је узрок нефролитијазекод деце у 5% случајева (2). Поремећена реапсорпција 

цистина у реналним тубулима доводи до повећане екскреције цистина урином. Цистин 

је слабо растворљив када је вредност pH урина у опсегу од 5 до 7, па презасићеност 

урина цистином омогућава стварања калкулуса. Мутација гена (СЛЦ3А1 и СЛЦ7А9) 

транспортера у проксималним реналним тубулима доводи до повећене концентрације 

дибазичних аминокиселина (цистина, орнитина, аргинина и лизина) у урину. 

      Болест се испољава клиничким знацима карактеристичним за присуство калкулуса 

у уринарном тракту: реналним коликама и хематуријом. Почетак стварања калкулуса 

може бити у детињству, али и у касној одраслој доби (3). Нефролитијаза се не развија 

код свих особа са генотипски доказаном цистинуријом, што значи да други фактори, 

спољни или генетски, могу придонети ризику за формирање калкулуса код ових особа. 

Клиничка слика је најчешће тежа код мушког пола. Болест се одликује честим 

релапсима и понављаним хируршким интервенцијама. Болесници са цистинуријом 

имају нешто ниже вредности клиренса креатинина у односу на болеснике са другим 

узрочником нефролитијазе (4). Ослабљена бубрежна функција код пацијената са 

цистинуријом је повезана са потребом за понављаним уролошким интервенцијама за 

уклањање камења, које почињу у раном узрасту. 

      Цистинурија се дијагностикује ако пацијент са нефролитијазом испуњава један од 

следећих критеријума:   

1. Анализа калкулуса указује на цистин  

2. Позитивна породична анамнеза за цистинурију 

3. Хексагонални кристали при прегледу седимента урина 

4. Позитиван цијанид нитропрусидни тест 

5. Повећана екскреција цистина урином 
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6. Генетска анализа 

      Болеснику са потврђеном цистинуријом треба учинити квантитативну анализу 

излучивања цистина урином. Нормална се урином излучи је 30 мг цистина/дан, док 

пацијенти са цистинуријом обично излуче више од 400 mg/дан (5). 

      Циљ терапије је одржавати концентрацију цистина у урину испод нивоа 

растворљивости. Конзервативне терапијске мере укључују повећан унос течности (што 

смањује концентрацију цистина), ограничавање уноса натријума и протеина (смањују 

излучивање цистина), те алкализација урина применом калијум цитрата (повећава се 

растворљивост цистина). Пацијентима се саветује умерено ограничавање уноса 

натријума (100 mmol/дан) и умерен унос протеина (0,8 - 1,0 g/kg дневно), јер ове мере 

омогућавају адекватну исхрану уз смањен ризик за развој цистинских калкулуса. 

Ограничење уноса протеина (сира, јаја, меса) смањује излучивање цистина смањењем 

уноса метионина, из кога се добија цистин (6). Растворљивост цистина у урину зависи 

од pH урина, тако да се растворљивост цистина троструко повећава у алкалном урину, 

али само ако је pH урина већи од 7,0. Учинак терапије често је разочаравајући. 

Пацијенти отпорни на конзервативну терапију лече се лековима који садрже тиол, који 

повећавају растворљивост цистина. Лек који садржи тиол може се користити у 

комбинацији са конзервативним мерама, ако ни након три месеца те мере не дају 

резултате,  односно ако се концентрација цистинау уринуне снизи испод 243 mg/L, 

односно pH урина не повиси изнад 7 (7). Терапија тиолом се може користити са 

конзервативним мерама као прва линија терапије код пацијената који имају високо 

излучивање цистина урином, те би конзервативне мере вероватно биле недовољне.  

      Ефикасност терапије се одређује на основу настанка новог камена или раста 

постојећег камена. Примена терапије се провераваанализом прикупљеног урина за 24 

сата на основу волумена урина, мерења цистина, pH урина, креатинина, натријума и 

калцијума, те редовним микроскопским прегледом седимента урина за цистинске 

кристале, који указујуна презасићеност урина. Циљ фармаколошке терапије тиолом је 

да се снизи конентрација цистина у урину уз избегавање нежељених ефеката лека (8). 

      Шест пацијената (четири дачака) са цистинуријом је праћено на Универзитетској 

дечјој клиници у периоду од 2008. до 2016.године. Просечан узраст болесника у 

тренутку дијагнозе цистинурије је 6,4 година (опсег 1,6-16 година). Дијагноза је 

постављaна на основу позитивности цијанид нитропрусид теста и позитивне породичне 
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анамнезе. Позитивна породична анамнеза за нефролитијазу је откривена код три 

пацијента. Болесници су просечно праћени 6,4 године (опсег 4 - 8,5 година). Сем једног 

пацијента, код свих осталих је максимална велична камена била преко 10 mm. 

Бубрежна функција је смањена код једног пацијента и одговара другом степену 

хроничне бубрежне болести. Сви пацијенти су лечени повећаним уносом течности, 

смањеним уносом соли, дијетом, калијумом цитратом тако да ниво pH буде имеђу 7,5 и 

8, а тиопронин је примењен код четири пацијента. Инвазивна метода избора била је 

екстракорпорална литотрипсија, које је примењена код три пацијената. Ендоскопска 

литотрипсија је учињена код два пацијента, као и перкутана литотрипсија. 
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НЕМЕТАБОЛИЧКИ УЗРОЦИ КАЛКУЛОЗЕ У ДЕЧЈЕМ УЗРАСТУ 

 

Mирјана Цветковић1, Мирјана Костић1,2, Бранкица Спасојевић1,2 

1Универзитетска дечја клиника 

2Медицински факултет, Универзитет у Београду 

 

      Неметаболички узроци нефролитијазе код деце су уринарне инфекције и 

конгениталне/структурне абнормалности бубрега и уринарног тракта (1). Егзогени 

фактори ризика за настанак калкулозе су од изузетне важности, стога ћемо у овом раду 

нешто рећи и о њима (2). 

      Уринарне инфекције-узрок нефролитијазе 

      Инфекције уринарног тракта има 20-25% деце са нефролитијазом (3). Оне могу бити 

примарни узрок нефролитијазе или настају секундарно, удружено са метаболичким 

поремећајем и структурним абнормалностима уринарног тракта. Бактерије одговорне 

за настанак инфективних калкулуса су сојеви Протеуса, Клебсиеле, Псеудомонаса и 

Стафилокока који продукују уреазу (3). Ензим уреаза хидролизује уреу у мокраћи при 

чему настаје амонијум јон и бикарбонат који алкалинизује урин: 

 

      уреаза + H2O 

                                                   уреа            →         CO2+2NH3 

 

      У датим условима амонијум јон ступа у реакцију са доступним катјонима 

ставарајући инфективне калкулусе од струвита (магнезијум-амонијум-сулфата) и 

карбонат-апатита: 

 

                     pH>7,2 

6H20+Mg2++NH4
++PO4

3-     ↔      MgNH4PO46H20 

  pH<7,2     Струвит 

 

                                                                                                                         pH>6,8 

CO3
2-+10Ca2++6PO4

3-        ↔ Ca10(PO4)6CO3 

                                                                                                                         pH<6,8                     Aпатит 
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Кристализација карбонат-апатита почиње када pH урина достигне вредност 6,8.     

Струвит кристализује при pH урина преко 7,2. Ацидификацијом урина, престаје 

таложење струвита и почиње његово растварање. Сваки камен у уринарном тракту који 

садржи струвит или апатит настаје као последица уринарне инфекције (1).  

      Инфективни калкулуси се клинички најчешће презентују дизуричним тегобама, 

благим болом у слабинском делу, хематуријом уз перзистентно алкалан pH урина (>7) 

и налазом бројних кристала магензијум-амонијум-фосфата у седименту урина. 

Заступљенији су код дечака обзиром да они чешће имају опструктивне уропатије. 

Карактерише их екстремно брз раст. За формирање инфективног калкулуса довољно је 

4 до 6 недеља. Калкулуси од струвита се брзо гранају, при чему могу испунити 

бубрежну карлицу и бубрежне чашице доводећи до опструкције (3). 

Конгениталне/структурне абнормалности уринарног система кao узрок 

нефролитијазе 

      Најчеће конгениталне/структурне абнормалности уринарног система које доводе до 

стазе мокраће и склоности ка калкулози код деце су: потковичаст бубрег, опструкција 

уретеропелвичног сегмента и неурогена бешика. Има их 10-15% деце са 

нефролитијазом. Ова група деце има и честе инфекције уринарног тракта уреаза 

продукујућим бактеријама, са последичним формирањем инфективних калкулуса (3).  

      У ову групу узрока нефролитијазе спадају и аутозомно доминантна полицистична 

болест бубрега и сунђераст бубрег. Међутим, ове урођене абнормалности уринарног 

система углавном праве проблеме у адултном добу, а ретко у дечјем узрасту. Око 20% 

пацијената са аутозомно доминантном полицистичном болешћу бубрега има 

нефролитијазу. Јасан патофизиолошки механизам настанка калкулуса код ове болести 

је непознат, али се сматра да утицај имају и анатомски и метаболички фактори. Стаза 

урина настаје услед присуства великих циста. Поред тога ови пацијенти често имају 

хипоцитратурију, а ређе хиперурикозурију и хиперкалциурију (5). Сунђераст бубрег је 

наследно обољење са увећаним сабирним каналићима. Дијагноза се поставља 

ултразвучним прегледом где се уочава калцификација медуле бубрега (калцијум-

оксалат). У почетку пацијенти немају симптоме болести. Касније се формирају 

калкулуси уз рецидивантне уринарне инфекције. Инфективни калкулуси често врло 

брзо расту. Први сиптоми су рекурентна бубрежна колика и дизуричне тегобе.  
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Патофизиолошки, пацијенти развијају поремећај ацидификације уз следствени пораст 

pH урина (дистална ренална тубулска ацидоза) (6) 

      Егзогени фактори ризика за настанак калкулозе 

      У егзогене факторе ризика за настанк калкулозе спадају: навике у исхрани, 

преухрањеност и гојазност, недовољан унос течности, високе спољне температуре, 

неки лекови и унос токсичних материја (4,7,8). Механизам којим гојазност доприноси 

стварању калкулуса je повећање концентрације литогених супстанци у урину (повећана 

екскреција оксалата, натријума, калцијума, фосфата и урата) уз снижење pH урина (2). 

Неке студије су потврдиле да прекомерно ухрањене и гојазне особе имају већи ризик за 

настанак калкулуса у уринарном тракту, док су друге то оповргле (2). Преухрањена 

деца излучују мању запремину урина, високу концентрацију оксалата и мокраћне 

киселине у урину уз ниску концентрацију инхибитора кристализације, цитрата и 

магнезијума (9). Повећан унос соли храном, што је праћено хиперкалциуријом, је 

највероватније највећи кривац повећане учеталости калкулозе код деце. Група 

научника је закључила да 92% ђачких ужина садржи неприхватљиво високу 

концентрацију соли (10). Такође, последњих година је потврђено да деца уносе мању 

концентрацију калцијума храном, што доприноси хипероксалурији. То је последица 

тога што је млеко које деца треба да пију уз поједине оброке замењено газираним и 

енергетским напицима који садрже високу концентрацију шећера (10). Такође ти 

напици садрже и кофеин, који својим диуретским дејством доводи до додатног губитка 

течности и склоности ка формирању уринарних калкулуса. Можемо закључити да 

велики број деце не конзумира довољну количину и адекватну течност, што уз високе 

спољне температуре, чији смо сведоци, доприноси смањеном волумену излученог 

урина и повећаној концентрацији литогених супстанци у урину.  

      Медикаменти, такође, могу деловати литогено. Лекови као што су „loop“ 

диуретици, лаксативи, инхибитори угљенанхидразе доводе до метаболичких 

поремећаја  и следствене нефролитијазе. Друга група лекова, као што су 

сулфаметоксазол-триметоприм, ципрофлоксацин, индинавир кристализују у урину и 

стварају калкулусе (8). Повећана употреба антибиотика се, такође, разматра као могућ 

узрок повећане инциденце нефролитијазе код деце. Извесни научници сматрају да је 

дигестивни тракт човека колонизован бактеријама које спречавају апсорпцију 
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потенцијално литогених молекула. Предпоставља се да злоупотреба антибиотика 

смањује број ових корисних бактерија, доприносећи калкулози (2). 

      Када говоримо о токсичним материјама узроцима нефролитијазе код деце, још нам 

је свеж скандал у Кини 2008.године, у коме су страдала одојчад због недозвољене 

количине меламина у млечним формулама. Меламин је супстанца која ствара лажну 

слику о знатно већем садржају протеина у млечној формули. Кобне године, деца су 

уносила и до сто пута већу количину меламина од дозвољене. То је узроковало 

калкулозу, уз следствену опструкцију и акутну бубрежну инсуфицијенцију, извесног 

броја најмлађих становника Кине (7). 

      Лечење и превенција неметаболичких узрока нефролитијазе 

      Специфичне методе лечења деце са неметаболичким узроцима нефролитијазе 

подразумевају: агресивно лечење инфекције уринарног тракта, уролошко решавање 

структурне абнормалности уринарног тракта, тренинг мокрења и интермитентну 

катетеризацију мокраћне бешике у извесним случајевима. Ако је камен велики, 

неопходно га је и хирушки уклонити (1). Превентивно децу треба учити здравим 

животним навикама тј. да довољно уносе адекватну течност, да смање унос соли (< 2 

гр/дан), да спроведу редукциону дијету у случају преухрањености. На нама, лекарима, 

је да рационално употребљавамо антибиотике и друге медикаменте. Ригорозна 

контрола квалитета животних намирница је неизбежна. Инхибитори ензима уреазе и 

ацидификација урина као специфични метод лечења инфективних калкулуса код деце 

се не примењују. 
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ПРЕВЕНЦИЈА И ЛЕЧЕЊЕ НЕФРОЛИТИЈАЗЕ КОД ДЕЦЕ 

 

Гордана Милошевски-Ломић  

Универзитетска дечја клиника 

 

      Увод 

      Инциденција нефролитијазе у педијатријској популацији је у сталном порасту у 

последњих неколико деценија, за шта се одговорним сматрају исхрана богата простим 

угљеним хидратима и беланчевинама животињског порекла, као и животни стил. 

Процењено је да учесталост нефролитијазе у општој популацији износи 109 болесника 

на 100 000 становника годишње. Учесталост нефролитијазе у дечјој популацији је мања 

него код одраслих. Мања инциденција нефролитијазе код деце може се делимично 

објаснити већом концентрацијом инхибитора кристализације, у урину код деце у 

односу на одрасле (1). Широм света, дечаци имају нешто већи ризик за настанак 

каменаца мокраћног система у односу на девојчице (2). У Сједињеним Америчким 

Државама, полна дистрибуција деце која су хоспитално лечена због нефролитијазе 

варира са узрастом (2,3). Чешћа појава нефролитијазе код дечака у првој деценији 

живота последица је веће учесталости опструктивних аномалија уротракта које доводе 

до нефролитијазе код дечака. Са друге стране, већа учесталост инфекција мокраћног 

система, као још једног фактора ризка за настанак бубрежних каменаца, у сексуално 

активних адолесценткиња, узрок је веће учесталости нефролитијазе у каснијим 

годинама живота (друга деценија живота) код припадница женског пола (2,3). 

      Етиологија нефролитијазе је мултифакторијална и укључује факторе средине, 

животни стил, исхрану, као и генску предиспозицију (1,4). Повећано конзумирање 

фруктозе, гојазност и хипертензија су данас прихваћени фактори ризика.  

      У основи нефролитијазе лежи неравнотежа између промотора кристализације 

(прекомерно излучивање урином калцијума, оксалата, урата, цистина) са једне стране и 

инхибитора кристализације (цитрати, магнезијум, цинк, пирофосфат, Tamm-Horsfall-ов 

протеин, остеопонтин, нефрокалцин и други) са друге стране (1,4). Додатни фактори 

ризика судехидрација, мали волумен урина, дуготрајна имобилизација, дијета богата 

беланчевинама животињског порекла и фруктозом, повећана цревна ресорпција 

оксалата, калцијума и урата (1,4). Анатомске аномалије мокраћног система, понављане 
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уринарне инфекције, дијабетес мелитус, медуларни сунђерасти бубрег могу допринети 

развоју нефролитијазе. Већина каменаца мокраћног система настаје као последица 

метаболичких неправилности. Такође, и одређени лекови могу бити фактор ризика за 

настанак каменаца мокраћног система (1, 4). 

      Терапија нефролитијазе 

      Терапија нефролитијазе зависи од озбиљности тегоба (бола), присуства опструкције 

или инфекције као и величине и локализације камена. Лечење нефролитијазе обухвата 

неспецифичне и специфичне, каузалне мере. Неспецифичне мере су: лечење уринарне 

инфекције, медикаментозна контрола бола, повећан унос течности и правилан начин 

пражњења мокраћне бешике. Каузално лечење обухвата хируршку екстракцју камена, 

хируршку корекцију аномалија мокраћног система и дијететско-медикаментозну 

корекцију метаболичких поремећаја (4).  

      Први корак у терапији акутне бубрежне колике је утврђивање потребе за хитном 

уринарном декомпресијом. За разлику од уретералних калкулуса, бубрежни калкулуси 

ретко захтевају хитну декомпресију постављањем уретералног стента или перкутане 

нефростоме. И једна и друга метода су пођеднако ефикасне, а фактори који утичу на 

правилан избор методе су величина и локализација камена као и доступност 

интервентне радиолошке процедуре (4). 

      Већина болесника са акутном бубрежном коликом може бити збринуто и без 

обавезног пријема на болничко лечење уз адекватну контролу бола (5). Студије 

контроле бола код адултних болесника са бубрежним коликама су показале да су 

ацетаминофен, нестероидни антиинфламаторни лекови и опиоидни аналгетици 

подједнако ефикасни у терапији бола, као и да комбинована примена ових лекова има 

предност над монотерапијом (5). Индикације за хоспитализацију болесника са 

нефролитијазом укључују присуство камена у солитарном бубрегу, уринарне 

опструкције удружене са инфекцијом и потреба за парентералном аналгезијом. 

      Спонтана елиминација бубрежних и уретералних калкулуса јавља се код 32-50% и 

41-63% деце током времена, тако да је у већини случајева довољно само брижљиво 

праћење ових болесника (4). У терапији нефолитијазе код одраслих болесника са 

успехом се примењују спазмолитици, блокатори калцијумских канала и α-блокатори. 

Примена ових лекова доводи до релаксације глатких мишића уретера што повећава 
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стопу елиминације калкулуса, скраћује време потребно за његову пасажу и 

побољшавају аналгезију (5). Иако су подаци који се односе на примену ових лекова код 

педијатријских болесника ограничени, употреба тамсулосина код деце са 

нефролитијазом је све већа (6). Два недавна истраживања су показала да примена 

тамсулосина код деце са уретералним калкулусима повећава стопу елиминације камена 

и до три пута (7).  

      Код више од половине деце са нефролитијазом у основи лежи неки од 

метаболичких поремећаја. Специфични метаболички поремећаји и њихова учесталост 

код деце су: хиперкалциурија (50%), хипероксалурија (10-20%), хиперурикозурија (2-

8%), цистинурија (5%) и хипоцитратурија (10%). У терапији ових болесника потребно 

је применити мере усмерене ка специфичном метаболичком поремећају који повећава 

ризик за настанак камена (Табела 1). 

      Активно уклањање камена из мокраћног система  

      До 22% деце са нефролитијазом захтева активно лечење, а код 25% ових болесника 

потребно је и више од једне интервенције (4).  Уролошке процедуре које се примењују 

за екстракцију камена код деце деле се на минимално инвазивне методе (МИМ) и 

отворену хирургију. Минимално инвазивне методе су: екстракорпорална литотрипсија 

ударним таласима (ЕSWL), перкутана нефролитотомија (PCNL) и уретероскопија са 

литотрипсијом и/или екстракцијом камена. Примена отворене хирургије за лечење 

нефролитијазе код деце је изузетно ретка и резервисана је искључиво за болеснике код 

којих ни једна од МИМ није могућа. Избор специфичног хируршког захвата зависи од 

више фактора: искуства лекара; доступности потребних инструмената; величине, 

локализације и састава камена као и од анатомије мокраћног система (8, 9). 

      Индикације за активно уклањање камена из мокраћног система су: јаки болови и 

поред адекватне аналгезије, комплетна опструкција мокраћног система изазвана 

каменом или делимична опструкција код болесника са солитарним бубрегом, бубрежна 

инсуфицијенција и каменци већих димензија (8, 9). 

      Величина камена је најважнији фактор од кога зависи одлука о даљем лечењу. 

Према смерницама Европског уролошког друштва, активно лечење се препоручује за 

све каменце веће од 6-7 mm (8, 9). Одлука око методе лечења такође се најчешће доноси 

на основу величине и грађе камена. Тако су каменци димензија < 20 mm погодни за 
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лечење ESWL методом док за каменце димензија > 20 mm методе избора могу бити: 

PCNL или ESWL или комбинација ESWL и PCNL (8, 9). 

      Деца са структирним абнормалностима мокраћног система, су у повећаном ризику 

за настанак камена. Такође, постојање анатомске неправилности онемогућава ефикасну 

пасажу фрагмената камена након примењене уролошке процедуре. Каменчићи тврђег 

састава као што су цистински каменчићи и каменчићи састава калцијум-оксалат-

монохидрат, теже се фракционишу ESWL методом. Код ових болесника PCNL или 

уретероскопија представљају процедуре избора. Супротно овом, струвитни, уратни 

каменчићи као и каменчићи састава калцијум-оксалат-дихидрат лако се разбијају ESWL 

методом.  

      Превентивне мере 

      Превентивне мере треба да буду усмерене на модификацију фактора ризика и оне 

треба да буду прва линија у терапији болесника са нефролитијазом (10). Адекватан 

унос течности је кључна мера за смањење ризика од рецидива нефролитијазе. Повећан 

унос течности повећава проток урина и смањује апсолутну концентрацију урина, чиме 

се смањује вероватноћа поновног формирања камена. Адекватан унос течности зависи 

од узраста детета. Пепоручен минимални унос течности треба да износи 1,5 до 2 

l/m2/дан.   У остале мере за превенцију нефролитијазе код деце спадају: ограничавање 

уноса натријума храном (смањује ризик од хиперкалциурије); унос калцијума храном 

одређен потребама за раст и развој детета (редукција уноса калцијума храном може 

повећати апсорпцију оксалата у цревима); адекватан унос фосфата храном; корекција 

хиповитаминозе витамина Д; ограничен унос беланчевина анималног порекла; повећан 

унос воћа и поврћа (одличан извор цитрата и калијума) (10). У медикаментозни третман 

нефролитијазе код деце спадају примена препарата калијум и магнезијум цитрата 

(корекција хипоцитратурије и повећање pH урина), тиазидних диуретика и диуретика 

који штеде калијум (смањују излучивање калцијума урином), пиридоксина (код сумње 

на примарну хипероксалурију); тиопронина, алфа-меркаптопропионглицин и Д-

пенициламина (повећање растворљивости цистинских кристала); алопуринола (код 

поремећаја метаболизма пурина) и других лекова (Табела 1). 

 

Табела 1. Терапија метаболичких поремећаја у педијатриској нефролитијази 

Метаболички поремећаји Конзервативне мере Лекови 
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Хиперкалциурија 

повећан унос течности 

ограничен унос натријума  

адекватан унос калцијума 

ограничен  унос беланчевина анималног порекла 

корекција хиповитаминозе витамина Д 

калијум цитрат 

магнезијум цитрат 

тиазидни диуретици 

 

 

 

Хипоцитратурија 

повећан унос течности 

 храна богата у цитратима 

повећан унос воћа и поврћа 

ограничен  унос беланчевина анималног порекла 

калијум цитрат 

магнезијум цитрат 

бикарбонати 

 

 

Хипероксалурија 

ограничен унос хране богате оксалатима 

адекватан унос калцијума храном 

лечење синдрома малапсорпције масти 

пробиотици 

калијум цитрат 

магнезијум цитрат  

пиридоксин 

пирофосфат 

холестирамин 

 

 

Хиперурикозурија 

повећан унос течности 

ограничен  унос беланчевина анималног порекла  

ограничен унос хране богате пурином 

 

калијум цитрат 

магнезијум цитрат 

бикарбонати  

алопуринол  

 

 

 

Цистинурија 

повећан унос течности 

ограничен унос соли  

храна богата у цитратима 

 

калијум цитрат 

магнезијум цитрат  

тиопронин 

Д-пенициламин 

алфа-меркаптопропионглицин 

  

      Закључак 

      Нефролитијаза је данас светски проблем због њене повећане инциденције посебно у 

земљама западног света. Етиологија нефролитијазе је мултифакторска и укључује 

факторе средине, стил и начин живота, исхрану, а свакако ту је и генска 
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предиспозиција. Нефролитијаза код деце представља изазов за сваког педијатра због 

сложености проблема, потребе за свеобухватном клиничком, функционалном, 

метаболичком и генском обрадом. Код више од половине деце са нефролитијазом у 

основи лежи неки од метаболичких поремећаја. Најчешћи метаболички поремећај код 

ових болесника је хиперкалциурија.  Деца са метаболичким поремећајем у основи имају 

већи ризик од рецидива болести. Коректно узета породична анамнеза, детаљан 

физикални преглед детета и детекција екстрареналних манифестација усмериће нас ка 

могућој дијагнози. Рана дијагностика и лечење болесника са нефролитијазом могу 

спречити настанак бубрежног оштећења. Фактори ризика се код великог броја ових 

болесника могу открити и због тога за њима треба систематски трагати. 
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ВАЖНОСТ ФИЗИКАЛНЕ ТЕРАПИЈЕ У ЛЕЧЕЊУ ДИСЛОЦИРАНИХ 

СУПРАКОНДИЛАРНИХ ПРЕЛОМА ХУМЕРУСА КОД ДЕЦЕ 

 

Синиша Дучић1,2, Владимир Радловић1, Ђорђе Недељковић1, Лазовић М 

1Универзитетска дечја клиника 

2Медицински факултет, Универзитет у Београду 

 

      Сажетак 

      Укоченост лакатног зглоба је честа компликација која се јавља после скидања 

гипсане имобилизације код супракондиларних прелома хумеруса. Став већине аутора је 

да се ради о пролазној укочености лакатног зглоба, те да није неопходна физикална 

терапија. Поједини аутори саветују физикалну терапију када постоји значајно 

ограничење обима покрета у лакатном зглобу. У проспективној студији је процењиван 

утицај физикалне терапије на побољшање обима покрета код пацијената са преломом 

хумеруса. Испитиване су две групе пацијената са супракондиларним преломом 

хумеруса тип II и тип III по Гартланду, који су лечени ортопедском репозицијом и 

стабилизацијом Киршнеровим иглама. Прва група је била састављена од 28 пацијент,а 

код којих након скидања гипсане имобилизације није примењена физикална терапија, а 

код друге групе коју је сачињавало 25 пацијената, је примењена физикална терапија. 

Пацијенти су праћени 12 месеци након повређивања. Процењивани параметри су били 

флексија и екстензија леченог лакта као и обим покрета и упоређивани су са истим 

параметрима у односу на нелечени лакат. Ова студија је показала да је за успостављање 

пуног обима покрета потребно 12 месеци након повреде, као и да није неопходно 

применити физикалну терапију код пацијената са супракондиларним преломом 

хумеруса.  

 

      Увод 

      Супракондиларни преломи хумеруса код деце су други по учесталости преломи, и 

чине 16.6% свих прелома у дечјем узрасту (1,2). Једна од чести пролазних 

компликација ових прелома је ограничење обима покрета. Постоје различити ставови у 

литератури о неопходности физикалне терапије након оперативног лечења 

супракондиларних прелома хумеруса. Премда велики број аутора истиче да нема 
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индикација за физикалну терапију након супракондиларних прелома хумеруса, 

поједини ортопеди и даље прописују физикалну терапију овим пацијентима (3). Два су 

циља овог истраживања: процена да ли физикална терапија утиче на побољшање обима 

покрета код пацијената лечених због супракондиларног прелома хумеруса, као и 

процена утицаја времена на успостављање пуног обима покрета. Упоређиване су две 

групе пацијената, једна група код којих није примењивана физикална терапија и друга 

група који су након одстрањења гипса лечени физикалним процедурама. Пацијенти су 

клинички испитивани након одстрањења гипсане имобилизације, а потом контролни 

прегледи су обављени након 8, 24 и 50 недеља. Процењивани параметри су били степен 

флексије и екстензије леченог лакта, као и обим покрета леченог лакта и одступања у 

односу на неповређени лакат.  

 

      Материјал и методе  

      Проспективном студијом је испитано 53 пацијента која су лечена због 

супракондиларног прелома хумеруса. Лечени пацијенти су подељени у две групе: 

Група А коју су сачињавала 28 пацијената, код којих није примењивана физикална 

терапија, и Група Б коју је сачињавало 25 пацијената, код којих је примењивана 

физикална терапија. Студија је спроведена у периоду од јануара 2010. до јуна 2013. 

године. Сви пацијенти су лечени ортопедском репозицијом праћеном перкутаном 

фиксацијом фрагмената Киршнеровим иглама.  

      Након три до четири недеље од прелома пацијентима је одстрањиван гипс и 

Киршнерове игле и након тога је код друге групе пацијената започињања физикална 

терапија. Обим покрета повређеног и неповређеног лакта је процењиван пластичним 

гониометром.  

 

      Резултати   

      Није уочена статистички значајна разлика (п=0,959) у узрасту између две групе 

пацијената. Такође није утврђена статистички значајна разлика у учесталости пола 

између испитиваних група (п=0,243), као ни у учесталости стране тела између 

испитиваних група (п=0,132). Није постојала статистички значајна разлика (п=0,581) у 

повреди доминантне руке између две групе пацијента. Поред тога, утврђено је да не 
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постоји статистички значајна разлика у учесталости типа прелома између испитиваних 

група (п=0,569). 

      Табела 1. 

 Група А Група Б p-вредност 

Узраст (месеци), x;ˉ ±sd 80,5±23,0 80,1±25,7 0,959 

Пол, n (%) 

мушки 

женски 

 

21 (75,0%) 

7 (25,0%) 

 

15 (60,0%) 

10 (40,0%) 

0,243 

Повређена страна, n (%) 

лева 

десна 

 

17 (60,7%) 

11 (39,3%) 

 

10 (40,0%) 

15 (60,0%) 

0,132 

Повреда доминантне руке, n (%) 17 (60,7%)  17 (68,0%) 0,581 

Тип прелома, n (%) 

   II тип 

   III тип 

 

15 (53,6%) 

13 (46,4%) 

 

13 (52%) 

12 (48%) 

0,569 

 

      Апсолутни обим покрета  

      Средња вредност апсолутног обима покрета, код пацијената код којих је 

примењивана физикална терапија, (Група Б) након скидања гипса је била 84,0±6,8. 

Обим покрета је достигао 116,2±7,6 након 8 недеља. Након 24 и 50 недеља од скидања 

гипсане имобилизације средња вредност обима покрета је повећана на 137,6±8,1 и 

141,7±8,4.  Средња вредност обима покрета код пацијената код којих није примењивана 

физикална терапија, (Група А) у време одстрањења гипса је била 82,4±9,1. Након 8 

недеља обим покрета је порастао на 109,0±7,2. Након 24 и 50 недеља од скидања 

гипсане имобилизације средња вредност обима покрета је била 135,3±7,8 и 141,5±9,0. 

 

      Табела 4. Апсолутна вредност обима покрета 

Обим покрета повређене руке, x;ˉ 

±sd 

Група A Група Б 

 

Након скидања гипса 

Након 8 недеља 

Након 24 недеље 

82,4±9,1 

109,0±7,2 

135,3±7,8 

84,0±6,8 

116,2±7,6 

137,6±8,1 
<0,001 
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Након 50 недеља 141,5±9,0 141,7±8,4 

 

      Постоји статистички значајан пораст вредности обима покрета повређене руке у 

посматраном времену (п < 0,001). Свеукупно у посматраном периоду између 

испитаника код којих је спроведена и код којих није физикална терапија није постојала 

статистички значајна разлика обима покрета повређене руке (п=0,173). Обим покрета 

повређене руке брже расте код испитаника који су имали физикални третман, међутим 

након 50 недеља од скидања гипса не постоји статистички значајна разлика процента 

обима покрета повређене руке у односу на здраву руку између две групе испитаника 

(п=0173). 

 

      Дискусија 

      Супракондиларни преломи хумеруса, су други по учесталости преломи у дечјем 

узрасту. Један од начина процене функционалних резултата лечења је упоређивање 

обима покрета леченог лакта у односу на нелечени лакат. Сви се аутори слажу да након 

скидања гипсане имобилизације постоји ограничење покрета. Велики број аутора 

истиче да није неопходна физикална терапија након лечења супракондиларних прелома 

хумеруса (4). Насупрот њима други ортопеди, ипак препоручују физикалну терапију 

(3). Поједини аутори саветују примену физикалне терапије када постоји изразита 

укоченост лакатног зглоба или када након извесног времена обим покрета није 

задовољавајући (5,6). 

У нашем истраживању смо проспективно пратили две групе пацијената лечених 

перкутаном фиксацијом супракондиларних прелома хумеруса током 12 месеци. Код 

пацијената код којих је након скидања гипсане имобилизације примењивана физикална 

терапија је раније, након 8 седмица обим покрета био значајно бољи у односу на групу 

пацијента код којих није примењивана физикална терапија.  Након 24 недеље и даље је 

обим покрета био бољи код пацијената код којих је примењена физикална терапија. 

Код обе групе пацијената значајно побољшање покрета се дешава до 24 недеље. И даље 

постоји спора тенденца побољшања покрета у лакатном зглобу до 50 седмице.  Након 

12 месеци од настанка прелома, није било разлике у обиму покрета између групе 

пацијената код којих је примењена физикална терапија и друге групе код којих није 
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спроведена физикална терапија. На основу ових параметара могу се извући следећи 

закључци, да физикална терапија није неопходна код пацијента лечених због 

супракондиларних прелома хумераса. Поред тога уочено је да за успостављање пуног 

обима покрета је потребно 12 месеци и да функционалне резултате лечења 

супракондиларних прелома хумеруса не би требало процењивати пре 12.месеца од 

настанка прелома. 

      Недостаци наше студије су: Процењиван је обим покрета само код пацијената који 

су лечени перкутаном фиксацијом фрагмената. Мали број пацијената је укључен тако 

да није могао бити процењиван утицај узраста на успостављање обима покрета, као и 

степен тежине прелома. Све резултате је процењивао један испитивач, тако да постоји 

могућност мањег објективизирања резултата. 
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      Антибиотици представљају најпрописиванију класу лекова у педијатријској 

популацији (1). Према литературним подацима, скоро 50% свих прописаних 

антибиотика деци у оквиру примарне здравствене заштите није било засновано на 

доказима. Нерационална примена антибиотика може довести до бројних последица по 

здравље детета, попут чешћих нежељених реакција и бактеријске резистенције. 

Познато је да на појаву бактеријске резистенције утичу употреба антибиотика широког 

спектра као прве линије одбране, њихова злоупотреба у лечењу инфекција изазваних 

вирусима као и неадекватно трајање антибиотске терапије. У земљама у којима се 

антибиотици најчешће прописују, забележен је и бржи пораст бактеријске резистенције 

(1,2,3).  

      Студија употребе антибиотика, урађена у оквиру ESAC (European Surveillance of 

Antimicrobial Consumption) пројекта по први пут је указала на алармантно високу 

потрошњу антибиотика у Србији у односу на друге европске земље (4). Управо је ово 

истраживање послужило као повод за увођење строжије контроле издавања 

антибиотика у апотекама без рецепта.  

      Анализа литературних података о употреби антибиотика за педијатријски узраст, 

указује на постојање великих разлика у прописивачкој пракси. Први подаци о 

антибиотској потрошњи у нашој земљи на нивоу примарне педијатријске праксе су се 

односили на период од 2011. до 2013. године (1). Након ове студије спровели смо 

додатну анализу којом смо обухватили 2014. и 2015. годину и упоредили добијене 

резултате са претходно објављеним. Анализом су били обухваћени сви подаци о 

антибиотицима који су издати на рецепт о трошку РФЗО за децу до навршених 18 

година старости.  

      У периоду од 2011. до 2015. године стопа прописаних рецепата у дечјем узрасту се 

смањила за 15%, од 1516 до 1295 на 1000 деце на годишњем нивоу. Упркос смањењу   
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Република Србија је и даље међу водећим земљама по потрошњи антибиотика, 

нарочито у поређењу са Холандијом, где је стопа прописаних рецепата на 1000 деце на 

годишњем нивоу 282, Шведском 353, Данском 385, Великом Британијом 511, 

Естонијом 616, Ирском 621, Немачком 695, Грчком 1100, Италијом 1151 (1, 2).  

      Слично као и у другим земљама, највише антибиотика је прописано за децу узраста 

од 2 до 23 месеца старости. У највећем броју случајева се оваква дистрибуција 

потрошње антибиотика објашњава поласком деце у обданишта, чиме се повећава ризик 

за инфективна обољења. У нашој земљи се стопа прописаних рецепата антиботика за 

поменути узраст кретала од 2424 до 2008 на 1000 деце на годишњем нивоу од 2011. до 

2015. године. Стопа прописаних рецепата на 1000 деце на годишњем нивоу за 

новорођенчад се кретала од 470 током 2011. године, до 720 током 2015. године. 

Алармантан показатељ нерационалне прописивачке праксе је податак да је број 

прописаних рецепата неонатусима (наставак болничког лечења) на нивоу примарне 

здравствене заштитие порастао чак три пута у периоду од 2013. до 2015. године. 

      Током праћеног периода, најпрописиванији антибиотици су били амоксицилин, 

амоксицилин клавуланска киселина, цефалексин, азитромицин, цефпрозил, цефиксим и 

еритромицин. Резултат који говори у прилог нерационалној прописивачкој пракси на 

нивоу примарне здравствене заштите је и процентуални пораст броја прописаних 

цефалоспорина треће генерације. Током 2011. године од свих прописаних 

цефалоспорина, трећа генерација је обухватала 13% а током 2015. године 21%. Највећи 

проценат рецепата цефиксима (преко 60%) су прописани у сврху лечења акутног 

бронхитиса. Према Националном водичу за избор и употребу антибиотика на нивоу 

примарне здравствене заштите, као и према већини европских водича употреба 

антибиотика није оправдана у случајевима акутног бронхитиса (5, 6).  

      Још један од показатеља нерационалне прописивачке праксе на нивоу примарне 

педијатријске заштите је и често прописивање антибиотика из групе флуорохинолона. 

За време посматраног периода процентуални удео ципрофлоксацина у односу на све 

(флоро)хинолонске антибиотике је порастао са 42% на 57%, а левофлоксацина са 1% на 

20%. Са друге стране, процентуални удео пипемидинске киселине у односу на све 

прописане антибиотике из групе хинола се смањио са 49% на 18% у периоду од 2011. 

до 2015. године. 
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      Када се анализирају прописани рецепти антибиотика према специфичним узрасним 

групама, уочава се да се стање није значајно мењало током петогодишњег периода.    

Пеницилини широког спектра су најпрописиванији антибиотици, и то нарочито за децу 

узраста од 2 до 11 година старости, и чине 53% од свих прописаних антибиотика. 

Цефалоспорини су били други најзаступљенији антибиотици са највећим уделом за 

децу старости од 2 до 23 месеца, са уделом од 31%. Процентуално највише антибиотика 

из групе макролида је прописано деци узраста од 12 до 18 година, 22%. Антибиотици 

из групе (флуоро)хинолона су били најчешће прописивани неонатусима. 

Највише(флуоро) хинолона овој узрасној групи је прописано током 2013. године, када 

су чинили 10% свих прописаних антибиотика.  

      Најчешће индикације за прописивање системских антибиотика током свих пет 

година су биле акутно запаљење ждрела, акутно запаљење крајника, акутни бронхитис, 

акутно запаљење носног дела ждрела и негнојно запаљење средњег уха. На графикону 

1. су приказане најчешће индикације за употребу антибиотика у дечијем узрасту. За 

терапију три најчешћа инфективна стања код деце, акутног запаљења горњег 

респираторног тракта, акутног тонзилитиса и акутног негнојног запаљења средњег уха 

препоруке Националног водича о избору антибиотика су испоштоване у свега 10% до 

28% случајева.  

      На основу анализиране прописивачке праксе антибиотика током петогодишњег 

периода можемо закључити да се педијатријској популацији наше земље и даље 

нерационално прописују антибиотици. Приказани резултати упућују на потребу 

постојања протокола посебно креираног за педијатријску популацију у циљу 

рационализације антибиотске потрошње. 

Графикон 1. Најчешће индикације за прописивање системских антибиотика током 

посматраног периода 

 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

акутне вишеструке инфекције горњег дела пута за …

акутно запаљење синуса

гнојно запаљење средњег уха

запаљење мокраћне бешике

акутно запаљење гркљана и акутно запаљење …

негнојно запаљење средњег уха

акутно запаљење носног дела ждрела

акутни бронхитис

акутно запаљење крајника

акутно запаљење ждрела
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ОРАЛНО АЛЕРГИЈСКИ СИНДРОМ КОД ОСОБА СА АЛЕРГИЈСКИМ 

РИНИТИСОМ И СЕНЗИБИЛИЗАЦИЈОМ НА ПОЛЕНЕ 

 

Марина Атанасковић-Марковић 

Универзитетска дечја клиника 

Медицински факултет, Универзитет у Београду 

 

      Орално алергијски синдром (ОАС) је IgE посредована алергијска реакција, 

локализована на уснама и орофарингсу, која настаје након ингестије свежег воћа или 

поврћа код особа са алергијом на полене. Учесталост ОАС је око 40% код особа са 

полинозом, тј. алергијским ринитисом и сензибилизацијом на полене.  

      Симптоми у виду отока, црвенила, свраба усана и непца, голицања и свраба језика и 

ждрела, као и отока увуле, јављају се унутар пет минута (максимално 30 минута) од 

уношења свеже намирнице. Такође се могу јавити и црвенило, пецкање, сузење очију и 

свраб у ушима. Описане су много теже реакције, па и анафилкса.  

      За настанак ОАС одговорни су паналергени тј. хомологи протеини нађени како у 

поленима дрвећа, трава и корова, тако и свежем воћу и поврћу. Најпознатији 

паналергени одговорни за настанак ОАС су: PR-10 (ПР-10) протеини, неспецифични 

липид трансфер протеин (nsLPT) (нсЛПТ) и профилин.  

      PR-10 (ПР-10) протеини су гликопротеини молекулске масе17-18 кDa. 

Локализовани су у средишњем делу и кори воћа и поврћа. Термолабилни су, тако да се 

кувано и обрађено воће и поврће добро толерише. Осетљиви су на протеазе, протеини 

се уништавају дигестијом. Љушћење коре воћа не доводи до смањења ОАС. Мајор 

алерген брезе Bet v 1 (Бет в 1) припада групи PR-10 (ПР-10) протеина. Хомологи 

протеини нађени у воћу односно поврћу називају се још и Bet v 1 (Бет в 1) хомологи. 

      50-90% особа алергичних на полене брезе имају ОАС после конзумирања лешника 

или воћа из породице Rosaceae (Розацее) (јабука, бресква, крушка, трешња, вишња, 

шљива, кајсија, јагода....), породицеAnacardiaceae(Анакардиацее) (манго), породице 

Cucurbitaceae(Кукурбитацее) (диња), или поврћа из породице Apiaceae(Апиацее) 

(целер, шаргарепа.....), породице Asparagaceae(Аспарагацее) (аспарагус), породице 

Solanaceae (Соланацее) (кромпир, бибер..) или махунарки из породице Fabaceae 

(Фабацее) (кикирики и соја). 
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      nsLPT је мали стабилни молекул молекулске масе 9 кDa. Распрострањен је у 

биљном свету. Локализован је у кори воћа и поврћа, а најзаступљенији је у маљама 

брескве. Термостабилан је и отпоран на протеазе, па се симптоми јављају и након 

конзумирања термички обрађеног воћа, односно поврћа. Љушћење коре воћа и поврћа 

доводи до смањења ОАС. nsLPT одговоран је и за настанак системских реакција. Око 

35% особа алергичних на полене платана и артемизије имаће системске реакције у виду 

анафилаксе, уртикарије/ангиоедема након конзумирања воћа из пордицеRosaceae 

(Розацее) (јабука, бресква, крушка, трешња, шљива, кајсија, малина, јагода, бадем), 

породице Betulaceae (Бетулацее) (лешник), породице Rutaceae (Рутацее) (цитруси), 

породице Vitaceae (Витацее) (грожђе), породице Juglandaceae (Југландацее) (орах) или 

поврће из породицеApiaceae (Апиацее) (шаргарепа), породице Solanaceae (Соланацее) 

(парадајз), породице Asparagaceae (Аспарагацее) (аспарагус), породице Asteraceae 

(Астерацее) (сунцокрет, зелена салата), породице Poaceae (Поацее) (јечам, кукуруз, 

пиринaч, пшеница) или махунарки из породице Fabaceae (Фабацее) (кикирики). 

Најчешће ове особе немају алергијску сензибилизацију на PR-10 (ПР-10) протеине (Bet 

v 1) (Бет в 1). Особе алергичне на nsLPT толеришу профилине - Bet v 2 (Бет в 2) 

хомологе намирнице као што су кромпир, банана и диња. 

      Профилин је мали протеин молекулске масе 12-15 кDa (кДа). Локализован је у 

пулпи и кори воћа и поврћа. Термолабилан је и осетљив на протеазе. Профилини се 

описују као минор алергени полена трава (мачји репак), дрвећа (бреза, платан, маслина) 

и корова (артемизија). Описана је унакрсна реактивност између разнородних врста. 

      10-55% особа алергичних на полене брезе (Bet v 2) (Бет в 2) и полене мачјег репка 

(Phl p 12) (Пхл п 12) и полене артемизије (Art v4) (Арт в 4) имају ОАС после 

конзумирања воћа из породице Rutaceae (Рутацее) (цитруси), породице Musaceae 

(Мусацее) (банана), породице Betulaceae (Бетулацее) (лешник), породице Rosaceae 

(Розацее) (јабука, бресква, крушка, трешња, шљива, јагода, бадем), породице 

Cucurbitaceae (Кукурбитацее) (диња, лубеница), породице 

Anacardiaceae(Анакардиацее) (манго), породице Bromeliaceae (Бромилицее) (ананас), 

породице Juglandaceae (Југландацее) (орах) или поврћа из породице Apiaceae 

(Апиацее) (шаргарепа, першун, целер), породице Solanaceae (Соланацее) (парадајз, 

кромпир), породице Asparagaceae (Аспарагацее) (аспарагус),  породице Asteraceae 

(Астерацее) ( сунцокрет), породице Poaceae (Поацее) (јечам, пиринч, пшеница) или 
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махунарки из породице Fabaceae (Фабацее) (кикирики, соја, грашак) породице 

Pedaliaceae (Педилиацее) (сусам). 

      Клинички маркери за порфилинску сензибилизацију су појава алергијских 

симптома након конзумирања цитруса, диње, банане и/или парадајза. 

      С обзиром да ОАС настаје због унакрсне реактивности између полена (трава, корова 

и дрвећа) и алергена воћа односно поврћа, због заједничких епитопа  различитог 

порекла, имунотерапија поленима, као вид терапије алергијског ринитиса, доводи до 

смањења  и ублажавања симптома као и појаве толеранције.  
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АМБУЛАНТНИ ПРИСТУП ДЕТЕТУ СА ТАХИКАРДИЈОМ 

 

Горан Вукомановић, Мирко Топаловић 

Универзитетска дечја клиника 

 

      Срчане аритмије – поремећаји рада срца се јављају код скоро сваког детета. Срећом, 

већина деце нема патолошке, опасне аритмије, већ се ради о физиолошким аритмијама, 

или безазленим поремећајима ритма, које не захтевају даљу дијагностичку обраду. 

      Задатак педијатра у примарној здравственој заштити је да препозна управо опасне – 

патолошке аритмије и благовремено упути дете дечјем кардиологу у секундарну или 

терцијарну установу.  

      Један од најчешћих разлога доласка код лекара су палпитације или тахикардије. Код 

већине деце се обично ради о физиолошкој, синусној тахикардији, која је увек пратилац 

неког екстракардијалног стања или болести: фебрилности, узнемирења, артеријске 

хипотензије, хиповолемије, далеко ређе хипертиреозе. 

      Циљ приказа је да се установи доктринарни став – приступ детету које долази (или 

га родитељи доводе) у примарну здравствену установу, а поделили смо га у пет корака. 

      I корак:  процена хемодинамског статуса детета 

      II корак:  процена врсте тахикардије: искључити физиолошку синусну тахикардију 

      III корак: утврђивање типа патолошке тахикардије 

      IV корак: процена суправентрикуларне тахикардије (СВТ) код хемодинамски 

стабилног детета 

      V корак:  терапија СВТ код хемодинамски стабилног детета 

      I корак: Процена хемодинамског статуса детета: да ли је дете хемодинамски 

компромитовано? 

      Дг. процедура: анамнеза, физикални преглед. 

      Због скраћене дијастоле током тахикардије, срце није у стању да прими потребну 

количину крви, па ни да обезбеди довољан ударни (и минутни) волумен. Смањено је и 
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пуњење коронарних судова, па ако ово стање потраје резерве миокарда се исцрпљују, 

контрактилност је све слабија, перфузија је све лошија и дете иде ка кардиогеном шоку! 

      Симптоми и знаци хемодинамски компромитованог детета: 

 

Последице малог ударног 

волумена 

Поремећај свести 

Taхипнea 

Бледа, знојем орошена кожа, 

хладне акре 

Венске пулсације на врату, 

хепатомегалија 

Слаби (филиформни) пулсеви 

Ниска (или немерљива) 

артеријска тензија 

 

      ПОСТУПАК СА ДЕТЕТОМ: Уколико је дете хемодинамски компромитовано 

неопходна је хитна синхроизована (ДЦ) електрокардиоверзија! Ако нема могућности за 

синхронизовану електрокардиоверзију, потребан је ХИТАН транспорт у најближу 

терцијарну установу! 

      Ако дете није хемодинамски компромитовано следе следећи кораци.  

      Уколико се у било којој фази даље процене (кораци II до V) дете хемодинаски 

компромитује, враћамо се на I корак 

      II корак: Процена врсте тахикардије: да ли са ради о физиолошкој синусној 

тахикардији, или дете има патолошку тахикардију? 

      Дг. процедура: стандардни 12-канални ЕКГ  

     ПОСТУПАК СА ДЕТЕТОМ: уколико се ради о синусној тахикардији, НЕМА 

потребе за антиаритмијском терапијом, већ треба утврдити узрок синусне тахикардије 

(фебрилно стање, хиповолемија, анемија, хипертиреоза, терапија бета агонистима...) 

      Ако се ради о патолошкој тахикардији следи: 
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      III корак: утврђивање типа патолошке тахикардије: да ли се ради о 

тахикардији са уским или широким QRS комплексом. 

      Дг. процедура: стандардни 12-канални ЕКГ 

      Тахикардија са широким QRS-ом (трајање QRS комплека је преко 120 ms) - 

вероватноћа да се ради о вентрикуларној тахикардији (ВТ) је преко 90%. Дакле, ако 

дете има широку QRS тахикардију, треба је сматрати вентрикуларном док се не докаже 

супротно (а то је задатак дечјег кардиолога). 

      ПОСТУПАК СА ДЕТЕТОМ које има широку QRS тахикардију: организовати хитан 

транспорт детета у терцијарну установу  

      Ако дете има тахикардију са уским QRS комплексима, ради се о 

суправентрикуларној тахикардији (СВТ) следи: 

      IV корак: процена СВТ (код хемодинамски стабилног детета) кроз одговоре на 

три питања: 

      Дг. процедуре: анамнеза, физикални преглед и стандардни 12-канални ЕКГ 

      1. Да ли се тахикардија јавила на структурно неоштећеном или на болесном срцу тј. 

да ли је очувана контрактилност миокарда?  

      ПОСТУПАК СА ДЕТЕТОМ: уколико постоји сумња на обољење срца организовати 

транспорт детета у терцијарну установу. 

      Уредан физикални налаз на срцу уз очуван хемодинамски статус говори у прилог 

структурно неоштећеном срцу, следи ПЕТИ КОРАК (видети V корак). 

      2. Да ли се тахикардија јављала раније?  

      ПОСТУПАК СА ДЕТЕТОМ: уколико се ради о рецидиву СВТ организовати 

транспорт детета у терцијарну установу. 

      Ако се ради о првом нападу СВТ код детета које је хемодинамски стабилно следи 

ПЕТИ КОРАК (видети V корак) 

      3. Да ли је дете на антиаритмијској терапији?  

      ПОСТУПАК СА ДЕТЕТОМ: ако је дете на антиаиритмијској терапији организовати 

транспорт детета у терцијарну установу. 
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      Уколико дете нема антиаритмијску терапију следи ПЕТИ КОРАК: 

      V корак: терапија СВТ (суправентрикуларне тахикардије) код хемодинамски 

стабилног пацијента које нема обољење срца, коме је ово прва СВТ и које није на 

антиаритмијској терапији: 

      Дг. процедура: стандардни 12-канални ЕКГ, ЕКГ мониторинг 

      ПОСТУПАК СА ДЕТЕТОМ: Уколико не постоји могућност ЕКГ мониторинга, 

организовати транспорт детета у терцијарну установу. 

      ПОСТУПАК СА ДЕТЕТОМ уколико постоји ЕКГ мониторинг:  

      Верапамил 0.1 mg/kg у 20 ml 5% глукозе, континуирано интравенски, током пет 

минута уз ЕКГ мониторинг и праћење артеријског притиска.  

      Ако се после прве дозе не успостави синусни ритам, организовати транспорт детета 

у терцијарну установу. Уколико се успостави стабилан синусни ритам дете упутити 

дечјем кардиологу. 
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БИЛИЈАРНА АТРЕЗИЈА И ПОТРЕБА БОЉЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, 

ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА 

 

Војислав Перишић, Иван Миловановић, Милица Радусиновић 

Универзитетска дечја клиника 

 

      Успешност дијагностике и лечења билијарне атрезије зависи од времена 

постављања дијагнозе, успешности хируршког лечења, постоперативног праћења и 

лечења компликација које су у вези са основном болешћу и хируршким захватом и 

организованости програма трансплатације јетре. 

      Програм раног препознавања билијарне атрезије је у функцији стратегије „жуте 

узбуне“. То значи да свака новорођена беба, односно млађе одојче, са конјугованом 

хипербилирубинемијом мора да се испита у смислу евентуалног постојања билијарне 

атрезије. 

      Оно што у почетку дечје лекаре завара, је чињеница да су у првој фази блести такве 

бебе, поред иктеруса, у добром општем стању и да добро напредују. Код такве одојчади 

метаболичке и вирусне болести јетре се лабораторијским тестовима брзо искључују. 

      У условима када беба у другом, односно трећем месецу живота има иктерус и 

ахоличне столице, а нема ултразвучно видљиву жучну кесу ни након 12 часова 

гладовања, а у лабораторијским анализама има повишену активност серумских 

трансаминаза (АСТ, АЛТ), гама-ГТ и билирубина, због брзине напредовања билијарне 

цирозе, треба да се уради хепатико-порто ентеростомија по Касаи-у, без чекања налаза 

перкутане биопсије јетре (1,2).  

      Успешност ове хируршке процедуре је одлучујући у функцији искуства хирурга 

који ради овај деликатан оперативни захват. „Апробираност“ дечјих хирурга у Великој 

Британији за ову операцију је условљено чињеницом да хирург мора да уради четири 

оваква захвата у периоду од годину дана. Сама комплексност операције не утиче, тј. не 

убрзава динамику напредовања билијарне цирозе. У случају успостављања добре 

билијарне дренаже, веома је важна превенција асцендентног холангитиса. Од великог 

значаја је и примена одговарајуће млечне формуле, Хепарон Јуниор и суплемената 
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липосолубилних витамина. Дугорочно гледано, упркос успешности операције, мали 

број оперисане деце ће у финалној консеквенци да избегне трансплантацију јетре. 

      У билијарној атрезији дијагностички значај биопсије јетре је велики. Он 

подразумева следеће: оспособљеност лекара да уради пункциону биопсију јетре, 

квалификованост хистопатолога за евалуацију промена у јетри и брзину достављања 

одговора (3). 

      Са етиолошког становишта, сматра се да је билијарна атрезија проузрокована 

дејством различитих чинилаца, у зависности од тога да ли је у питању перинатални или 

ембрионални тип ове аномалије. Последњих година многе установе, па и 

гастроентеролошко одељење Универзитетске дечје клинике, се баве питањем билијарне 

атрезије, као матерно-феталне алоимуне болести, те је у таквим случајевима ефикасна 

примена имуномудулатора односно имуносупресива. 

      Лично искуство аутора говори о томе да се у нашој земљи бебе са билијарном 

атрезијом оперишу крајем другог месеца живота, да је периоперативни и 

постоперативни морбидитет и морталитет веома низак. Међутим, успешност 

успостављања билијарне дренаже је незадовољавајуће мала, те већима таквих беба 

морају да се подвргну пресађивању јетре, која је врло успешна (4). 

      Извесно је да се мора радити у следећим правцима: што ранија дијагностика у 

искусном медицинском центру, „апробирање“ не више од три дечја хирурга за овај тип 

операције и оспособљеност поменутих дечјих хирурга да изврше трансплантацију јетре 

и организовано прате ове бебе у пост-трансплантацијском току са педијатром 

гастроентерохепатологом. 
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ИЗ ПЕДИЈАТРИЈСКЕ ПРАКСЕ 
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1Универзитетска дечја клиника, Београд 
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      Увод 

      Генетичка тестирања примењујемо са циљем откривања промена на појединачним 

генима, хромозомима или протеинима. Различите технологије се примењују у 

генетичким тестирањима: (а) молекуларно-генетички тестови обично испитују 

присуство интрагенских мутација (на пример Сангер секвенцирање за појединачне гене 

или секвенциранје наредне генерације за истовремену анализу великог броја гена); (б) 

цитогенетички и молекуларно-цитогенетички тестови испитују целе хромозоме или 

њихове делове (анализа кариотипа, флуоресцентра in situ хибридизација - ФИСХ), 

метода ДНК микрочипова (енгл. chromosomal microarray); (ц) биохемијска генетичка 

тестирања обично анализирају концентрацију протеина или активност ензима (1).  

      Пошто генетичка тестирања имају предности, као и ограничења и ризике, одлука 

болесника или родитеља о тестирању треба да буде базирана на њиховом претходном 

информисању и сагласности (2). У земљама које немају генетичке саветнике као 

засебну професију, као што је Србија, генетичко саветовање (информисање) је део 

интегрисане генетичке услуге заједно са дијагностиком и лечењем, и обично га пружа 

клинички генетичар. У таквим околностима дужност клиничког генетичара се састоји 

од: (а) тумачења анамнезе и физикалног налаза у циљу процене диференцијалне 

дијагнозе и вертоватноће постојања генетичке болести; (б) информисања пре 

тестирања; и (ц) информисања након тестирања, укључујући информације о 

резултатима, ризицима за обољевање и наслеђивање, могућностима за превенцију и 

лечење, а све то кроз разговор који у својој основи има промовисање доношења одлука 

од стране информисаних болесника/родитеља и адаптацију болесника и породице на 

ризике (1,2).  

      Генетичка тестирања, базирана на анализи целог генома или великог дела генома, 

су темељ револуције која се дешава данас у области медицинске генетике, а сутра и у 
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другим гранама медицине. Главна разлика у односу на локус-специфична тестирања 

(на пример секвенцирање једног гена) лежи у чињеници да није неопходно да имамо 

јаку клиничку сумњу на одређену болест/синдром, као и да истовремена анализа 

великог броја или свих гена/локуса може открити узрочну мутацију и код генетички 

веома хетерогених болести (1,3,4). Паралелно са открићима бројних гена, механизама 

контроле генске експресије, мутација и генетичких варијанти код људи, велики 

напредак је постигнути у области нових технологија и њихове примене у генетичким 

тестирањима. Према препорукама Америчког колеџа за медицинску генетику, први 

корак у генетичком тестирању деце са урођеним аномалијама, интелектуалним 

потешкоћама или аутизмом треба да буде метода ДНК микрочипова (4). Ова анализа је 

заменила кариотип који је сада остао индикован за лако препознатљиве синдроме, као 

што је Даун синдром и пренатална тестирања (4). Основна предност ДНК микрочип 

методе у односу на кариотип је да, у случају оптималне резолуције од 10-400 килобаза, 

она може открити хромозомске аберације величине мање од пет мегабаза широм 

генома, као што су мицроделеције и мицродупликације (1). Интрагенске мутације се 

обично не могу детектовати помоћу ове методе. У случају негативног резултата ДНК 

микрочип анализе, неопходно је поново анализирати фенотип болесника и усмерити 

пажњу ка моногенским болестима. Уколико постоји поуздана клиничка сумња на 

одређени моногенски поремећај који је повезан са мутацијом у једном или два гена, 

обично користимо традиционално и изузетно поуздано Сенгер секвенцирање (5). 

Међутим, ако литературни подаци указују да дати моногенски поремећај може бити 

узрокован мутацијом у неком од бројних гена (на пример епилептичке енцефалопатије, 

кардиомиопатије, конгениталнемиопатије, примарна микроцефалија), разумно је 

размотрити неки од модалитета секвенцирања наредне генерације, као што је егзомско 

секвенцирање које омогућује анализу целог кодирајућег дела генома (6). Овај 

кодирајући део представљају не више од 1,5% целог генома, али је седиште за око 85% 

свих клинички значајних мутација. Стога, не чуди да је примена овог савременог 

модалитета тестирања повећала стопу детекције узрочних мутација за 25-50% 

заразличите клиничке ентитете (7). 

      Приказ болесника 

      Болесница 1: Девојчица узраста 18 месеци упућена је у генетичку амбуланту због 

тешког, глобалног развојног заостајања удруженог са успореним растом и бројним 
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малформацијама од којих су најзначајнији микроцефалија, холопрозенцефалија, 

централни расцеп усне и непца и бројни минор фацијални дисморфизми. Породична 

анамнеза је без особитости. Анализа кариотиап је показала нормалан резултат. ДНК 

микрочип анализа је открила 7q36.3 делецију и 18q23 дупликацију, које су накнадно 

потврђене применом ФИСХ методе. ФИСХ анализа код оца није открила аберације 7q 

или 18q, али је код мајке открила субмикроскопску, балансирану, реципрочну 

транслокацију између хромозома 7q и 18q.  

      Болесник 2: Десетомесечно мушко одојче је упућено у генетичку амбуланту због 

атријалног и вентрикуларног септалног дефекта, бивеларне аортне валвуле, те 

левостраног трансферзалног расцепа лица. Претходно урађена анализа кариотипа је 

показала нормалан резултат, а ДНК микрочип метода присуство микроделеције 

22q11.21-22q11.23 необичне локализације између Б и Г региона са малим бројем 

поновака. Анализа гена који су хаплоин суфицијентни услед ове хетерозиготне 

микроделеције је показала да је један од њих SWI/SNF Related, Matrix Associated, Actin 

Dependent Regulator Of Chromatin, Subfamily B, Member 1 (SMARCB1) ген – тумор 

супресорски ген који се повезује са високим ризиком од настанка рабдоидног тумора. 

ФИСХ анализа урађена код родитеља је показала нормалан резултат. Пет месеци након 

окончања генетичког испитивања, и након иницијално нормалног налаза магнетне 

резонанце мозга, болесник долази са знацима атаксије и птозе једног ока, а хитан 

преглед мозга компјутеризованом томографијом открива велики тумор задње лобањске 

јаме – рабдоидни тумор. 

      Болесник 3: Деветомесечно мушко одојче је упућено у генетичку амбуланту због 

сумње на пиридоксин зависну епилепсију. Епилепсија је имала неонатални почетак и 

терапијски добро реаговала на пиридоксин. Сангер секвенцирање Aldehyde 

Dehydrogenase 7 Family, Member A1 (ALDH7A1) гена је показало нормалан резултат. 

Након поновне анализе фенотипа одлучили смо се за секвенцирање Pyridoxamine 5'-

Phosphate Oxidase (PNPO) гена, које је показало да је дечак сложени односно удружени 

хетерозиготни носилац биалелне мутације овог гена. Следствено, дијагноза је 

преиначена у пиридоксал фосфат зависну епилепсију са добрим терапијским одговором 

на пиридоксин, што се у литератури описује. Анализа PNPO гена код родитеља је 

открила мутацију код мајке, али не и код оца, иако по једној од основних генетичких 

„догми“ код аутозомно рецесивних болести родитељи треба да буду здрави 
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хетерозиготни носиоци мутације. Постојање два нормална алела овог код оца гена је 

потврђено у две одвојене анализе. Могућа објашњења су лажно очинство, патернални 

герминативни (гонадни) мозаицизам и де ново мутација на патерналном алелу. 

Родитељи су информисани о овим могућностима, и одбили понуђени тест очинства.  

      Болесница 4: Четврогодишња девојчица је упућена у генетичку амбуланту ради 

испитивања тешке развојне регресије. Губљење стечених вештина је започело у узрасту 

од годину дана, тако да смо при прегледу констатовали тешку генерализовану мишићну 

хипотонију са немогућношћу седења и одсуство говора и разумевања основних налога. 

Претходно урађена ананализа кариоптипа, као и метаболичка испитивања, је била 

нормална. Посумњали смо на вероватно моногенску природу поремећај и урадили 

клиничко егзомско секвенцирање, којим је констатована хомозиготна мутација 

Neurexin 1 (NRXN1) гена лоцираног на кратком краку хромозома 2. Слично као код 

пацијента 3, секвенцирање NRXN1 гена код родитеља је открило само матерналну 

мутацију, а даља испитивања су показала да је у питању редак случај матерналне 

унипаренталне дизомије, чиме је могућност лажног очинства искључена.  

      Дискусија 

      Циљ овог рада је приказ неколико сликовитих примера дилема које имамо у обради 

генетичких болесника. 

      Пример болеснице 1 указује на предности методе ДНК микрочипова у односу на 

анализу кариотипа. Без примене ове савремене методе породица и пацијент би остали 

без дијагнозе и могућности пренаталне дијагностике која је неопходна имајући на уму 

висок ризик за поновно рађање болесног детета код супружника од којих је један 

носилац балансираног хромозомског реаранжмана. Пример болесника 2 указује на 

предност методе ДНК микрочипова у односу на ФИСХ методу, без које би рабдоидни 

тумор мозга код овог болесника остао етиолошки неразјашњен, што би отежало лечење 

пацијента и резултовало непотпуним генетичким информисањем родитеља. Пример 

болесника 3 и 4 осликава комплексност генетичког испитивања. Приступ болесницима 

са аутозомно-рецесивним болестима код којих само мајка има детектибилну мутацију 

је дијаметрално супротан у зависности од типа биалелне мутације – хомозиготна или по 

типу удруженог (сложеног) хетерозигота. Разоткривање могућег лажног очинства је 

деликатан део генетичког информисања супружника, а анализа литературе указује да 
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нема јединственог протоколарног приступа (8), остављајући простор за индивидуалан 

приступ породици односно супружницима. 

      У закључку, комплексни генетички тестови (попут секвенцирања наредне 

генерације) и необични резултати морају бити евалуирани у сарадњи са клиничким 

генетичаром. Детаљно информисање пацијента/родитеља пре предузимања тестирања, 

укључујући информатор у писаној форми и сагласност за тестирање, су неопходни. 

Генетичко информисање након комплексног тестирања обично укључује анализу 

резултата кроз преглед литературе и доступних база мутација и геномских варијанти. 

Ипак, укључивање лекара који нису клинички генетичари у генетичку обраду 

болесника и генетичка тестирања је добродошло. Анализа ДНК микрочипова би могла 

бити под њихивом надлежношћу, као што је то некада била анализа кариотипа, наравно 

уз услов адекватне и контиунуиране едукације из области медицинске генетике. 
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AКУТНИ ПОРЕМЕЋАЈИ ХОДА У УЗРАСТУ ДО 18 ГОДИНА 

 

Драгана Богићевић1,2, Ивана Босиочић1 

1Универзитетска дечја клиника 

2Медицински факултет, Универзитет у Београду 

 

      Ходање је сложена моторна вештина сачињена од ритмичних и релативно 

аутоматских покрета који се одвијају у циклусима наизменичне и реципрочне флексије 

и екстензије доњих екстремитета, што за последицу има корачање. Ходање је 

условљено неуролошким, когнитивним, механичким и перцептивним факторима. 

      Деца проходају око првог рођендана, да би у наредних неколико година њихов ход 

попримио карактеристике хода одрасле особе (1). Развој хода зависи од зрелости ЦНС-

а и учења, од адекватне моторне контроле, мишићне снаге и структуре костију доњих 

екстремитета, као и од интактне функције визуелног, проприоцептивног и 

вестибуларног система. 

      Дете почиње да храмље уколико фаворизује једну ногу зато што је друга нога слаба 

или је ослањање на њу болно (2). У оба случаја ход је несигуран и асиметричан. Ако се 

искључи фрактура, повреда меких ткива и неуролошки дефицит (моно и хемипареза), 

разматрају се узроци приказани у табели1. 

      Локализована мишићна слабост (слабост једне или обе ноге, слабост једне половине 

тела) је жаришни знак патолошког процеса у централном или периферном нервном 

систему. На основу квалитета и дистрибуције слабости, придружених симптома и 

знакова, као што су испади сензибилитета, поремећаји контроле сфинктера или знаци 

оштећења периферног неурона, лезија нервног система може топографски да се 

дефинише. 

      У случају акутне хемипарезе дете при ходу избегава да пренесе тежину тела на 

паретичну ногу. Нетрауматске једностране мишићне слабости у претходно здравог 

детета најчешће су васкуларне или запаљенске етиологије (исхемијски или 

хеморагијски мождани удар, конгениталне васкуларне малформације које се понашају 

као васкуларни тумори, тј. расту и притискају суседне мождане структуре, акутни 

дисеминовани енцефаломијелитис, енцефалитис, менингитис са васкулитисом или 

венском тромбозом). Могући су и експанзивни процеси (тумор, апсцес, субдурални 

хематом као последица заборављене повреде). Ређе је у питању постиктална (Тодова) 

хемипареза или хемиплегична мигрена, а изузетно је ретка психогена одузетост једне 
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половине тела. Мултипла склероза је неуобичајен узрок акутне хемипарезе/хемиплегије 

адолесцената. 

 

Табела 1.  Несигуран и асиметричан ход: диференцијална дијагноза према узрасту 

Сви узрасти 1-3 године 4-10 година 11 и више 

година 

 

Остеомијелитис 

Септички 

артритис 

Целулитис 

Тумор костију, 

леукемија, 

лимфом 

Торзија тестиса 

Ингвинална 

хернија 

 

Токсични 

синовитис кука 

Дисплазија 

кука 

Неједнака 

дужина ногу 

Злостављање 

 

Токсични 

синовитис кука 

Пертесова 

болест 

Јувенилни 

реуматоидни 

артритис 

Лајмски 

артритис 

Апендицитис 

Психогено 

 

Аваскуларна 

некроза главе 

фемура 

Осгуд-Шлатер 

Лајмски 

артритис 

Апендицитис 

Инфламаторно 

обољење 

карлице 

Психогено 

 

 

      Нетрауматска акутна парапареза/параплегија првенствено је последица патолошких 

процеса у кичменој мождини (3). Диференцијална дијагноза акутне нетрауматске 

слабости обе ноге приказана је у табели 2. 

      Отежан и несигуран ход у синдрому Guillain-Barre последица је мишићне слабости 

доњих екстремитета (91% деце), болова у ногама (49% деце), или комбинације 

парапарезе и мијалгија (4). 

Табела 2.Диференцијална дијагноза акутне нетрауматске парапарезе/параплегије 

Место лезије Узроци 

Кичмена мождина 

 

 

 

 

 

 

- Васкуларни узроци 

(инфаркт, крварење, васкуларне малформације) 

- Инфламаторни поремећаји 

(трансверзални мијелитис, акутни дисеминовани 

енцефаломијелитис, мултипла склероза, неуроборелиоза) 

- Компресија кичмене мождине 

(тумор, апсцес, пролапс дискуса) 
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Нервни 

коренови/спинални нерви 

 

Неуромишићна спојница 

Скелетни мишићи 

 

Мождано стабло 

 

Велики мозак 

 

 

 

- Синдром Guillain-Barre 

- Токсинска неуропатија (винкристин) 

Ботулизам 

Акутне инфективне, инфламаторне и 

метаболичке миопатије 

Инфаркт или крварење у понсу 

 

- Парасагитални кортикални синдром 

(парасагитални инфаркт, крварење или брзорастући 

тумор) 

- Психогена параплегија 

 

      Атаксија је поремећај вољне координације покрета. Атаксичан ход је неспретан и 

несигуран, на широкој основи, и са корацима неједнаке дужине. Типови акутне атаксије 

приказани су у табели 3. Најчешћи узроци акутне атаксије у дечјем узрасту су 

инфекције и интоксикације (5). 

 

Табела 3.  Акутне атаксије деце и адолесцената 

Тип акутне атаксије                                                         Патогенеза 

Церебеларна                                                        Дисфункција/лезија малог мозга 

Вестибуларна (лабиринтна)                                Оштећење вестибуларне функције 

Сензорна                                                               Оштећење дубоког сензибилитета 

Фронтална, паријетална, темпорална                Прекид веза коре великог мозга са  

                                                                               можданим стаблом и малим 

мозгом 

Функционална                                                      Психогени узроци 

 

      Акутне атаксије у детињству већином су последица церебеларне дисфункције, 

углавном због инфекције (акутна постинфективна церебеларна атаксија и акутни 

церебелитис), имунски посредоване инфламације (акутни дисеминовани 

енцфаломијелитис, мултипла склероза) и задесне или намерне интоксикације 

бензодиазепинима, антиепилептицима, алкохолом, марихуаном и др. (акутна токсична 

церебеларна атаксија) (6). Васкуларни узроци су ретки. У диференцијалној дијагнози 
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акутне церебеларне атаксије разматрају се и тумор малог мозга, паранеопластичка 

церебеларна атаксија (синдром опсоклонус –миоклонус), као и први напад 

интермитентне атаксије метаболичког порекла. Акутна вестибуларна атаксија удружена 

је са вртоглавицом. Најчешће је последица вестибуларне мигрене, бенигног 

пароксизмалног вертига, и акутне унилатералне вестибуларне дисфункције због 

вирусне инфекције (вестибуларни неуронитис) (6,7). Акутно запаљење средњег ува, 

бенигни пароксизмални позициони вертиго, Менијерова болест и тумори у задњој 

лобањкој јами веома су ретки узроци вртоглавице деце и адолесцената (7). У основи 

сензорне атаксије могу да буду лезије задњих колумни кичмене мождине, спиналних 

нервних коренова или периферних нерава. Акутна сензорна атаксија у детињству често 

је последица полирадикулонеуритиса (синдрома Guillain-Barre) (8). 

      Функционална или психогена акутна атаксија је чест узрок поремећаја хода, 

нарочито женске деце у узрасту између 10 и 15 година (6), док су соматиформни 

поремећаји испољени као мишићне слабости чести и код дечака (9). 

 

      Наше искуство 

      У периоду од 1.јануара 2013. до 15.јуна 2016. године у неуролошкој служби 

Универзитетске дечје клинике у Београду било је хоспитализовано 98 деце узраста од 2 

до 18 година која су претходно била потпуно здрава и чијем акутном поремећају хода 

није претходила повреда. Акутну атаксију имало је 44% болесника, док је по 28% 

имало акутну слабост једне или обе ноге, односно отежан ход због болова у доњим 

екстремитетима. До шесте године живота акутни поремећај хода најчешће је био 

последица вирусног миозитиса или бенигног пароксизмалног вертига, док се у узрасту 

преко 12 година претежно радило о психогеним узроцима, вестибуларном неуронитису 

или нападу тзв. компликоване мигрене.  

       У основи акутног поремећаја хода скоро трећине болесника била су неуролошка 

обољења која захтевају брзу и тачну дијагнозу како би се што пре спровела специфична 

терапија и ублажиле секвеле или спречио фатални исход. Цереброваскуларни инсулт 

имало је шесторо деце различитог узраста, док је код двоје дијагностикована А-В 

малформација у великом мозгу, односно у кичменој мождини. Обољење беле масе 

централног или периферног нервног система (акутни дисеминовани 

енцефаломијелитис, мултипла склероза, синдром Guillain-Barre) утврђено је код 11 

болесника. Вирусно запаљење великог или малог мозга дијагностиковано је у 7 

пацијената. Једно дете је имало акутну монопарезу због тумора у контралатералној 
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хемисфери великог мозга, док је код другог детета акутна парапареза била последица 

компресије кичмене мождине тумором торакалног пршљена. 

      Свако шесто дете имало је поремећај хода у току акутног напада мигрене или њеног 

прекурсора/еквивалента, док је свако десето дете отежано ходало због психичких и 

емоционалних проблема. 

 

Закључак 

      Разнолика клиничка слика и етиолошка хетерогеност чине диференцијалну 

дијагнозу акутног поремећаја хода деце и адолесцената веома сложеном. Важно је да 

педијатар на основу анамнезе и прегледа препозна ургентна стања и да благовремено 

упути пацијента у терцијерну здравствену установу како би се спровеле хитне 

дијагностичке процедуре и адекватно лечење. 
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АКУТНА ОБОЉЕЊА БЕЛЕ МАСЕ ЦНС-а У ДЕЦЕ И АДОЛЕСЦЕНАТА 

 

Александар Димитријевић1, Драгана Богићевић1,2  

1Универзитетска дечја клиника, Београд 

2Медицински факултет, Универзитет у Београду 

 

      Међународна студијска група за педијатријску мултиплу склерозу предложила је 

2013.године ревизију дефиниција и дијагностичких критеријума педијатријских 

демијелинизирајућих болести из 2007.године (1,2). Ревидирани су дијагностички 

критеријуми за педијатријску мултиплу склерозу (МС), акутни дисеминирајући 

енцефаломијелитис (АДЕМ), оптички неуромијелитис (НМО) и клинички изоловани 

синдром (КИС) (3). Предлог ревизије је резултат нових сазнања о акутним 

демијелинизационим болестима централног нервног система (ЦНС) у дечјем узрасту и 

примене ревидираних Мек Доналдових критеријума из 2010.године за МС одраслих на 

дечју популацију. Овим се омогућава уједначавање терминологије, подстичу истраживачке 

и епидемиолошке студије и побољшавају терапијске и профилактичке могућности у 

лечењу.    

 

      Педијатријски АДЕМ 

      Неопходни дијагностички критеријуми: 

 први мултифокални клинички ЦНС поремећај, са претпостављеним инфламаторним 

демијелинизирајућим узроком 

 енцефалопатија која не може да се објасни фебрилношћу 

 магнетна резонанца мозга (МР) је патолошка за време акутне фазе (три месеца) 

 Типичан МР налаз 

o дифузне, слабо ограничене велике лезије (>1-2 цм), захватају претежно белу 

мождану масу 

o Т1 хипоинтензне лезије беле масе су ретке 

o могу бити присутне лезије дубоке сиве масе (таламус, базалне ганглије) 

      Тежина болести је променљива. Клиничко испољавање је у виду фокалних дефицита, 

церебеларне атаксије, парализе кранијалних нерава, поремећаја говора, оштећењa вида и 

захватања кичмене мождине. Термин "енцефалопатија" подразумева поремећај свести 
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(ступор, летаргија) или поремећај понашања који не може да се објасни повишеном 

температуром.  

      Мада је АДЕМ типично монофазна болест, током прва три месеца она показује  

флуктуације. Нови АДЕМ напад који се јави после 3 месеца назива се мултифазични 

АДЕМ. Учесталост је ретка 1,7-3,8% (4). Испољава се ранијим или новим неуролошким 

симптомима, знацима и МР променама. Даље понављање АДЕМ-а указује на хронични 

поремећај, који често доводи до дијагнозе МС или НМО.  

      Терапија 

      Примењују се високе дозе кортикостероида: метилпреднизолон 20-30 mg/kg/дан, 3-5 

дана, потом орална терапија 3-5 недеља, уз лагано укидање. Алтернативна терапија је 

интравенска примена имуноглобулина (2 g/kg, у 2-5 доза), a кортикостероиди са 

плазмаферезом се примењују у тешким случајевима. 

      Прогноза  

      Oпоравак je често потпун, јавља се за неколико дана или недеља. Потпунo се опоравља 

57-94% пацијената (5). 

 

      Педијатријска МС 

      Неопходно је испуњавање једног од критеријума: 

 Два или више не-енцефалопатска напада (нон-АДЕМ), са претпостављеним 

инфламаторним узроком, у размаку већем од 30 дана и захваћеношћу више од једне 

области ЦНС. 

 Једна не-енцефалопатска епизода типична за МС, са МР променама које одговарају 

ревидираном Мек Доналдовом критеријуму за  дисеминацију у простору 

(енгл.“Dissemination in space“- DIS) и који на понављаним МР снимањима показују 

најмање једну нову лезију са/без контрастног појачања, које одговара МР 

критеријуму за дисеминацији у времену (енгл. “Dissemination in time“-DIT). 

 Један АДЕМ напад праћен не-енцефалопатским клиничким нападом, три или више 

месеци после првих симптома, који испуњавају ревидиране Мек Доналд  DIS 

критеријуме. 

 Први, појединачни акутни напад који не одговара АДЕМ критеријумима и где МР 

налаз одговара Мек Доналд критеријуму за DIS и DIT (примењује се само код деце 

старије од 12 година). 
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      Код деце са психомоторном ретардацијом и/или прогресивном неуролошком 

детериорацијом, мала је вероватноћа за појаву МС, јер се примарно прогресивна МС веома 

ретко јавља у дечјем узрасту.  

      У неким ситуацијама је тешко поставити дијанозу МС. Уколико се после АДЕМ јави 

ОН, са резолуцијом МР промена и без појаве нових, потребно је даље праћење због 

могућности настанка НМО, хроничне релапсне инфламаторне оптичке неуропатије или МС. 

Код деце са АДЕМ и без појаве нових рецидива, појава нових DIS промена у току МР 

праћења, не потврђује дијагнозу МС (DIS за сада није дијагностичка категорија). Ова деца 

захтевају интензивно праћење.  

      Клиничко испољавање је не-енцефалопатско, моносимптоматско, са појавом сензорних, 

визуелних и моторних симптома, атаксије и вртоглавице. Без обзира на узраст 95% деце 

има рецидивни ток болести (6). Код деце млађе од 12 година клинички ток се разликује у 

односу на адолесценте. Први МС атак више је сличан клиничкој слици АДЕМ,  МР промене 

су знатно веће, нејасно ограничене, а налаз  олигоклоналних трака у ликвору је најчешће 

негативан (7). 

      Терапија  

      Код акутних егзацербација примењују се пулсне дозе метилпреднизолона, 

имуноглобулини или плазмафереза. Имуномодулаторна терапија, регистрована код 

одраслих, се у педијатријској популацији ретко примењује, и даље као "off-label". У 

имуномодулаторну терапију спадају Интерферон 1а, 1б,  Глатирамер ацетат и Финголимод.  

Друга терапијска линија су натализумаб, митоксантрон, ритуксимаб и циклофосфамид. 

 

      Педијатријски НМО 

      Неопходни дијагностички критеријуми (8). 

 оптички неуритис 

 акутни мијелитис 

 најмање 2 од 3 критеријума 

o континуирана МР лезија кичмене мождине-захвата више од три сегмента  

o МР мозга не показује промене/дијагностичке критеријуме за МС 

o серо-позитивни анти-аквапорин-4 IgG  

      Клинички ток је монофазни (10-20%) или полифазни (рецидиви 80-90%). Интервал 

између рецидива је од неколико мсеци до више година. 
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      Клиничке форме су: НМО-класични; ограничеме форме - идопатски појединачни или 

рекурентни лонгитудинални екстензивни трансверзални мијелитис ≥3 спинална сегмента, 

оптички неуритис - рекурентни и билатерални; оптички неуритис или мијелитис са 

можданим лезијама типичним за НМО (хипоталамус, корпус калозум, перивентрикуларно, 

мождано стабло); азијска оптичко-спинална МС. 

      Педијатријски КИС 

      Неопходни су сви критеријуми: 

 Монофокално или полифокално ЦНС обољење са предопостављеним 

инфламаторним демијелинизирајућим узроком 

 Одсуство података о ранијем демијелинизирајућем обољењу ЦНС (одсуство скорог 

ОН, ТМ и синдрома који се односе на хемисфере  или мождано стабло) 

 Нема енцефалопатијa (поремећај свести и понашања) која не може да се објасни 

фебрилношћу 

 Одсуство МР налаза на чему се базира дијагноза МС (како је скоро дефинисано (2) 

      КИС код одраслих и деце има исте дијагностичке критеријуме. Ово је хетерогена група 

с обзиром на клиничко испољавање (ОН, ТМ, симптоми можданог стабла и 

супратенторијалне лезије). Симптоми морају да трају најмање 24 сата (9).        
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ПРВИ КОНВУЛЗИВНИ НАПАД КОД ДЕЦЕ 

 

Весна Митић 

Универзитетскa дечјa клиникa 

 

      Конвулзивни нaпaд је чест проблем у свaкодневној клиничкој прaкси. Фебрилни 

нaпaд се јaвљa код 2-4% деце узраста до пет година (САД, Европa), чaк 8% у Јaпaну, 

док је инциденцa епилепсије 50-100/1.000.000 (1). Може да предстaвљa ургентно стaње 

у педијaтрији и да зaхтевa хитну евaлуaцију и терaпију. Током евалуације детета са 

првим конвулзивним нападом неопходно је дати одговор на питања - да ли се заиста 

ради о конвулзивном нападу, који је разлог за јављање напада, шта треба извршити од 

испитивања и да ли је потребна терапија (2). 

      Дa ли се зaистa рaди о конвулзивном нaпaду? 

      Код деце постоји низ не-епилептичких пaроксизмaлних догађаја (стaњa које нису 

ковулзивне природе). До 30% деце хоспитaлизовaне због испитивaњa „конвулзијa” имa 

не-епилептички пaроскизмaлни догaђaј (3). Некa од тих стaњa се често могу 

дефинисaти током првог прегледa, кaо сто су стереотпини покрети или тик, aли зa некa 

од њих је потребно детaљно испитивaње (тaбела 1). Добро узетa aнaмнезa, као и 

педијaтријски и неуролошки нaлaз, нaјвaжнији су у доношењу зaкључкa дa се зaистa 

рaдило о конвулизвном нaпaду. 

Тaбелa 1. Не-епилептички пaроксизмaлни догaђaји код деце 

Психогени не-епилептички догaђaј 

Напад панике 

Стереотипни покрети, тикови 

Пaроксизмaлни поремећaји покретa 

 Комплекснa мигренa 

 Трaнзиторни исхемијски напад 

 Синкопе и рефлексне кризе (ортостaтскa хипотензијa, зaцењивaње ) 

 Поремећaј срчaне рaдње (продужен Q-Т интервaл, друге aритмије) 

 Гастроезофагусни рефлукс (Сaндиферов синдром)  

 Поремећaји спaвaњa 

 

      Који је узрок нападу, која испитивања треба извршити? 

      Конвулзивни нaпaд може бити симптомaтски или непровоцирaн. Акутни 

симптоматски напад се јавља услед акутног инсулта централног нервног система 
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токсичне, метаболичке, структурне, инфективне или инфламаторне етиологије. 

Симптоматски напади се деле у две групе ‒ сa повишеном темперaтуром (инфективни 

синдром) или без ње. Анaмнезa и преглед су довољни дa се зaкључи дa ли је дете имaло 

нaпaд током повишене темперaтуре или се ради о афебриилном нападу. Овaј зaкључaк 

нaс затим усмерaвa кa дaљем испитивaњу и лечењу. Уколико постоји инфективни 

синдром, неопходно je зaкључити дa ли се рaди само о фебрилном нaпaду или постоји 

сумњa дa постоји вирусна или бaктеријска инфекција центрaлног нервног системa.         

      Уколико се ради о афебрилном нападу,на основу циљaних питaњa вaжно је сaзнaти 

дa ли је постојaо неки провоцирaјући фaктор ‒ глaдовaње, могућa повредa, узимaње 

неких лековa, дa ли је дете имaло глaвобољу пре конвулзивног нaпaдa. Неуролошким 

прегледом затим уочaвaмо евентуалне aкутне неуролошке испaде.   

      Симптомaтски нaпaди зaхтевaју брзу евaлуцију у циљу откривaњa потенцијaлних 

пaтолошких стaњa којa могу угрозити живот дететa (aкутни бaктеријски менингитис, 

тумор мозгa, интрaкрaнијaлно крвaрење, интоксикација лековима...) Осим стaндaрдних 

биохемијских aнaлизa, испитивaњa укључују, у зaвисности од клиничке слике, 

лумбaлну пункцију, неурорaдиолошки преглед (КТ/МР), електроенцефaлогрaфски 

преглед, токсиколошки преглед...  

      Око 1/3 деце сa првим aфебрилним конвулзивним нaпaдом имa пaтолошки нaлaз нa 

прегледу КТ/МР. 

      Индикaције зa хитан неурорaдиолошки прегледa дaте су у тaбели бр 2 (2). 

 

Тaбелa 2 : Индикaције зa хитaн КТ /МР преглед код дететa сa aфебрилним нaпaдом 

Афебрилaн епилептички стaтус 

Постојaње новонaстaлих фокaлних неуролошких испaдa 

Без потпуног опорaвкa у односу нa предходни неуролошки нaлaз 

Постојaње подaтaкa о скоријој трaуми глaве  

Претходне упорне, интензивне глaвобоље 

Претходно постојaње мaлигне болести 

Антикоaгулaнтна терaпија 

 Други ризицни фaктори зa  церебровaскулaрни инзулт 

 

Други ризични фaктори зa церебровaскулaрни инсулт 

 

      Улогa ЕЕГ прегледa у евaлуaцији кaко симптомaтских (фебрилних или 

aфебрилних), тaко и непровоцирaних првих конвулзивних нaпaдa је знaчaјнa. ЕЕГ је 
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неинвaзивнa методa за процену мождaне функције. Имa велики знaчaј у дијагностици 

свих aкутних стaњa прaћених енцефaлопaтијом, која могу, aли не морaју бити удружена 

сa симптомaтским конвулзивним нaпaдом (aсфиксијa, енцефaлопaтијa у склопу 

инсуфицијенције бубрегa и јетре, комaтозних стaњa рaзличитог узрокa). Не сaмо дa 

ЕЕГомогућaвa процену тежине мождaне дисфункције, већ имa и прогностички знaчaј. 

У случaју инфекције центрaлног нервног системa, ЕЕГ доприноси кaко постављању 

дијaгнозе енцефaлитисa, тaко и прaћењу мождaне дисфункције (опорaвкa, односно 

погоршaњa). У случaју дa се рaди о првом непровоцирaном конвулзивном нaпaду, требa 

имaти у виду дa до 50% деце сa епилептичким нaпaдом имa уредaн ЕЕГ нaлaз. Осим 

тогa, 3-4% здрaве деце (без епилепсије) имa епилептиформне промене у ЕЕГ нaлaзу (3). 

Међутим, видео ЕЕГ преглед је од великог знaчaјa у постaвљaњу синдромске дијaгнозе 

(Вестов синдром, бенигнa пaрцијaлнa епилепсијa сa CT шиљцимa, дечја епилепсија по 

типу апсанса, јувенилнa миоклоничнa епилепсијa...). Кaрaктеристичaн ЕЕГ обрaзaц 

тaдa дозвољaвa постaвљaње дијaгнозе и после првог ЕЕГ прегледa и доношење одлуке 

о aнтиепилептичкој терaпији. ЕЕГ је тaкође веомa битaн у процени типa нaпaдa 

(фокални почетак или примaрно генерaлизовaни нaпaд) и једaн је од фaкторa у процени 

ризикa зa понaвљaње нaпaдa (4).  

       Одлука о терапији  

      Први конвулзивни нaпaд може бити симптом болести која зaхтевa ургентну 

терaпију. Тaкође, уколико се рaди о епилептичком стaтусу (конвулзивни нaпaд трaјaњa 

преко 30 минутa или два или више узaстопних нaпaдa без потпуног опорaвкa стaњa 

свести)неопходно јехитно зaустaвљaње нaпaдa, а неретко и хоспитализација нa 

одељењу интензивне неге, услед потребе за респирaторном и кaрдиовaскулaторном 

потпором. 

      У случaју симптомaтског нaпaдa, осим aнтиконвулзивне терaпије, лечи се и стaње 

које је довело до нaпaдa. Тaко се коригује метaболички поремећaј (хипогликемијa, 

хипонтaријемијa, хипокaлцемијa). У случaју инфекције центрaлног нервог системa дaје 

се aнтиедемaтознa, aнти-инфлaмaторнa и емпиријскa aнтибиотскa терaпијa, a у случaју 

едемa мозгa aнтиедеметознa терaпијa.  

      Ризик зa понaвљaње нaпaдa након првог непровоцирaног конвулзивног нaпaдa код 

деце износи око 50% (4). Фактори ризика су фокални нaпaд, постојaње неуролошких 

испaдa пре нaпaдa, епилептиформне промене у ЕЕГ нaлaзу, ноћни нaпaд и  позитивнa 
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породичнa aнaмнезa. На основу присуства фактора ризика, али и односа родитеља 

према могућем другом нападу (анксиозност) као и у зависности од места становања, 

доноси се одлука о увођењу континуиране антиепилептичке терапије. 

      Конвулзивни нaпaд трaјaњa преко пет минута се морa хитно зaустaвити. Први избор 

су лекови из групе бензодиaзепинa (мидaзолaм, лорaзепaм [когa тренутно нема у 

Србији], диaзепaм). У кућним условимa препоручује се диaзепaм ректaлно у дози од 

0,5mg/kg ТТ, највише до 10mg, или мидaзолaм букaлноилиназално у дози од 0,3mg/kg 

ТТ, највише до 10mg. У Дому здрaвљa, осим нaведених нaчинa дaвaњa, мидaзолaм се 

може дaти интрамускуларно у дози од 0,25 mg/kg ТТ, или интравенским путем 

(диaзепaм 0,2 mg/kg ТТ, мидaзолaм 0,15-0,3 mg/kg ТТ). 

       У случaју одржaвaњa нaпaдa и поред промењене терaпије, дaљa терaпијa се морa 

применити у болничким условимa. Без aгресивне терaпије нaпaди постaју све чешћи и 

све их је теже зaустaвити, а после 30 минутa нaстaје исцрпљење компензaторних 

мехaнизaмa. Долaзи до хипоксије, aцидозе, хипотензије, поремећaјa рaдa срцa 

(aритмијa, инсуфицијенцијa), едемa плућa, метaболичких поремећaјa кaо што су 

хипогликемијa, електролитни дисбaлaнс (хипонaтремијa, хипо- или хиперкалемија), 

рaбдомиолизa, поремећaј рaдa јетре и бубрегa. Настаје и поремећaј aуторегулaције 

мождaне циркулaције, што може да има за резултат едем мозгa. Отуд је неопходно 

aгресивно и блaговремено лечење епилептичког стaтусa уз надгледање витaлних 

функцијa и унутрaшње средине. Препоручени протокол за лечење епилептичког 

статуса је приказан у табели 3, али треба имати у виду да овај алгоритам не мора бити 

применљив за све пацијенте (5,6). 

Тaбелa 3. Терaпијa епилептичког стaтусa код деце 

Трајање Терaпијa 

0-5 мин Дијaгнозa ЕС, иницијaлно збрињaвaње (дисaње, кисеоник, витaлне 

функције, ИВ линијa, aнaлизе) 

Иницијална 

терапија  

5-20 мин 

Мидaзолaм 0,15-0,3 mg/kgдо 10 mg / лорaзепaм 0,1 mg/kg ТТ до 4 mg / 

диaзепaм 0,2 mg/kg ТТ до 10 mg 

Поновити бензодиaзепин1 

Терапија 

секундарне 

фазе 

Фосфофенитоин/фенитоин 15-20 mg/kg и/или фенобaрбитон 15-20 

mg/kg ТТ 
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20-40 мин 

Терапија 

треће фазе  

40- 60 мин 

2Мидaзолaм у болусу 0,2 mg/kg, потом 0,05-0,6 mg/kg/h или 

пентобaрбитaл болус 2-10 mg/kg, потом 0,5-2 mg/kg/h 

Пропофол/кетамин/тиопентал/лидокаин/хлорометиазол 

 

1У случaју прекидa нaпaдa може се дaти фенобaрбитон 10 mg/кг ТТ у циљу одржaвaњa 

aнтиепилептичког ефектa. 

2У овој фaзи рaзмотрити евентуaлно дaвaње вaлпрочне киселине или леветирaцетaмa ИВ 40 
mg/kg. 

      Можемо закључити да је ковулзивни нaпaд релaтивно чест проблем у свaкодневној 

клиничкој прaкси. Први корaк је рaзлучити дa ли се зaистa рaди о ковулзивном нaпaду, 

потом о томе дa ли је reч o симптомaтскoм (фебрилaн или aфебрилaн) или 

непровоцирaном нaпaду. 

       Симптомaтски нaпaди понекaд зaхтевaју хитну евaлуaцију у циљу постaвљaњa 

aдеквaтне етиолошке дијaгнозе и терaпије. Нaпaд који трaје преко 30 минутa 

(епилептички стaтус) зaхтевa aгресивну терaпију услед низa пaтофизиолошких 

поремећaјa, кaко системских тaко и центрaлног нервног системa.Не сме се заборавити 

да је стрпљив разговор неопходан код родитеља детета са конвулзивним нападом код 

којих је често присутан страх од смрти детета током напада, страх од нежељених 

дејстава ентиепилептичких лекова, бојазан да дете неће имати добар успех у школи, 

основати породицу или наћи посао. Неопходна је и њихова едукација о поступку током 

напада и начинима давања лекова. Све то побољшава квалитет живота целе породице. 
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АПСАНСНА ЕПИЛЕПСИЈА - ДИЈАГНОСТИЧКИ ИЗАЗОВ У 

СВАКОДНЕВНОЈ КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ 

 

Димитрије М. Николић1,2, Драгана Богићевић1,2, Весна Митић1,  

Александар Димитријевић1, Маријана Маринковић3 

1Универзитетска дечја клиника 

2Медицински факултет, Универзитет у Београду 

3Клиничко-болнички центар Земун 

 

      Епилепсија, као један од најчешћих неуролошких поремећаја, представља хроничну 

неуролошку болест која се манифестује спонтаним понављањем епилептичних напада. 

Они се, у зависности од врсте епилепсије и њене етиологије, могу испољити на 

различите начине, укључујући поремећаје моторике, сензибилитета, перцепије, 

аутономих функција, свести и других функција и са собом носе различите когнитивне, 

психолошке и социјалне последице (1). Инциденца овог обољења показује одређене 

демографске специфичности, али у општој популацији она износи око 41-187/100000 

(2). 

      Иако свака врста епилепсије има своје особитости, последњих неколико деценија 

велика пажња се поклања апсансним епилепсијама, тачније њиховим генетским, 

бихејвиоралним и когнитивним аспектима. 

 

      Патофизиологија 

Патофизиолошки механизам апсансних напада испитује се скоро читав век, али 

упркос свим напорима, дебата око тачног одговора траје и данас. 

Експерименти на животињама и истраживања спроведена на људима показала су да 

се стимулацијом коре великог мозга и једара таламуса могу добити пражњења 

карактеристична за апсансане епилепсије (3). Када ова формација ради без сметњи, 

таламокортикални неурони ће довести до ексцитације ГАБА неурона што изазива 

инхибиторни постсинаптички потенцијал у таламокортикалним неуронима. У току ове 

хипополаризације, калцијумски канали се опорављају од инактивације, поново се 

отварају, деполаришу мембрану и припремају ћелију за нови циклус пражњења. Ова 

дешавања на ЕЕГ-у манифестују се појавом синхронизованих осцилација фреквенце 
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око 10 Hz (3,4). Међутим, поремећај на нивоу овог ексцитаторно-инхибиторног циклуса 

довешће до појаве шиљак-талас комплекса (ШТК) мање фреквенце који су 

карактеристични за апсансну епилепсију. Генетским истраживањима потврђено је да 

долази до поремећаја на нивоу синтезе калцијумских канала ГАБА неурона (3,4).  

 

Електроенцелографија 

Електроенцефалографски (ЕЕГ) запис код апсансних епилепсија има 

карактеристичан образац. Наиме, у току самог напада региструју се шиљак талаc 

пражњења фреквенце до 5 Hz. Ове промене могу бити праћене и другим ЕЕГ 

феноменима као што су абнормална основна активност, мултипли ШТК, фокална 

пражњења, делта активност у постериорним одводима што се разликује у зависности од 

врсте епилепсије (5). 

 

Класификација 

Апсансни напади представљају примарно генерализоване неконвулзивне нападе. 

Када је 2010.године Интернационална лигa за борбу против епилепсије (ИЛАЕ) 

извршила ревизију Класификације епилепсије и епилептичних поремећаја, поред 

типичних и атипичних напада у посебну групу издвојени су миоклонични апсансни 

напади и апсанси самиоклонијом очних капака (6).  

Типични апсансни напади карактеришу се нагло насталим, краткотрајним губитком 

свести, који је праћен загледавањем, трептањем и различитим аутоматизмима руку и 

ногу. Лако се могу испровоцирати хипервентилацијом, док су напади изазвани 

фотостимулацијом ређи. Код оваквих напада карактеристичан је ЕЕГ налаз 

генерализованих ШТК који су > 2,5Hz и трају од 4 до 10 секунди. Интериктални ЕЕГ је 

углавном нормалан. Карактеристични су за епилептичне синдроме као што су апсансна 

епилепсија детињства (АЕД) и јувенилна апсансна епилепсија (ЈАЕ) али се могу јавити 

и у склопу других поремећаја (7). 

Атипичне апсансне нападе одликује блажи почетак и крај напада, јаче изражене 

промене у тонусу, блажи степен поремећаја свести и дуже трајање у односу на типичне 

нападе. Они се чешће дешавају у току умора и не морају бити испровоцирани 

хипервентилацијом или фотостимулацијом. ЕЕГ код ових напада показује 

генерализовано успорене шиљак-талас комплексe (ШТК) <2,5 Hz који су ирегуларни, 
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асиметрични и мање амплитуде. Интериктални ЕЕГ може бити нормалан, а може се 

јавити и ирегуларна основна активност. Ова врста апсансних напада јавља се обично у 

склопу сложенијих епилептичних синдрома, као што Dravet, Lennox-Gastaut и други 

(7,8).  

Миоклонични апсансни напади заправо су типични апсанси, уз које се јављају још и 

миоклонични трзајеви, најчешће рамена, руку и ногу који се могу јавити у свим фазама 

напада. Трзајеви су обично билатерални, али могу бити унилатерални или 

асиметрични. Обично трају 10-60 секунди. Карактеристичан налаз на ЕЕГ је појава 

генерализованих ШТК, фреквенце 3-4 Hz. Ова врста напада јавља се обично удружена 

са нападима друге семиологије у склопу различитих епилептичних синдрома (7,8).  

Апсанси са миоклонијом очних капака карактеришу се, као што се види у самом 

називу, упадљивим миоклонизмима очних капака уз девијацију булбуса навише и 

најчешће су провоцирани затварањем очију. Иктални ЕЕГ образац подразумева појаву 

генерализованих мултиплих шиљак-талас комплекса са повременим пражњењима у 

окципиталном региону који могу провоцирати и генерализована пражњења (7,8).  

Иако апсансне епилепсије имају добар одговор на терапију и контрола напада се 

постиже релативно брзо, оно што им је заједничко су различити социјални, когнитивни 

и проблеми у понашању, који се често јављају. На основу великог броја студија које су 

се бавиле бихејвиоралним аспектима апсансних епилепсија најчешћи проблеми су 

различити поремећаји пажње, хиперактивност, читање, решавање школских задатака и 

слично (8,9).  

Управо због своје бенигне природе и одсуства клиничке слике која подсећа на 

„праву” епилепсију, околина која апсансне нападе тумачи као сањарење или просто 

недостатак пажње веома често пропусти да препозна прве знаке болести и таква деца се 

јављају лекару тек када дође до појаве напада другачије семиологије. Овим се губи 

драгоцено време за лечење и самим тим смањује шанса за повољнију прогнозу.  
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ДЕКАПИТОВАНИ МЕНИНГИТИС 
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2Медицински факултет, Универзитет у Београду 

 

      Бактеријски (пиогени, пурулентни) менингитис је тешко инфективно обољење са 

стварањем гнојног ексудата у субарахноидалном простору. То је ургентно стање које 

угрожава живот болесника и често оставља трајне неуролошке последице. У скоро 75% 

случајева запаљењу меких можданица претходи инфекција горњих респираторних 

путева, запаљење средњег ува или синузитис. „Декапитовани" или делимично лечен 

бактеријски менингитис је стање са измењеном клиничком сликом и  налазом у 

цереброспиналној течности, због тога што је пацијент узимао антибиотике пре 

лумбалне пункције (1). 

      У зависности од географског региона инциденца бактеријског менингитиса износи 

3-87/100 000 деце (2). 

      Кључни симптоми и знаци код болесника са акутним  бактеријским менингитисом 

су: повишена температура, главобоља/раздражљивост, укочен врат и измењено стање 

свести (3). Јављају се код  већине, али не и код свих болесника. Што је дете млађе 

клиничка слика је атипичнија, а симптоми и знаци дискретнији. Зато постављање 

клиничке дијагнозе бактеријског менингитиса, нарочито у раној фази болести може 

бити тешко, чак и за искусног педијатра. Нерациoналнo давање антибиотика 

фебрилном детету без фокуса инфекције или са инфекцијом горњих респираторних 

путева додатно отежава и одлаже постављање дијагнозе бактеријског менингитиса, јер 

се клиничке одлике деце која су добијала антибиотску терапију пре постављања 

дијагнозе значајно разликују по извесним клиничким карактеристикама - ређа је 

температура преко 38.3C, ређе је измењено стање свести/ментални статус, симптоми 

болести краће трају, деца чешће повраћају и чешће имају инфекције носа, гуше и 

ува(4). Понекад код одојчади и мале деце, нарочито код оне која су на антибиотској 

терапији, само конвулзије у фебрилном стању могу да укажу на бактеријски 

менингитис (5). Менингеални знаци су одбрамбени рефлекси при истезању ригидне и 

болне вратне и леђне мускулатуре. Учесталост позитивних менингеалних знакова не 

разликује се у групи деце која су била на антимикробној терапији и она која нису (4). 
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      Дијагноза бактеријског менингитиса се поставља када су испуњена следећа два 

критерујума: 1) позитиван клинички синдром и 2) позитивна култура ликвора, или 

налаз бактерија на препарату ликвора обојеном по Граму, или налаз антигена бактерија 

у ликвору (тест Латекс аглутинације) (6).  

      За дијагнозу бактеријског менингитиса неопходан је преглед ликвора. „Златни 

стандард" за дијагнозу је култура ликвора (2). У веома раном стадијуму болести, 

нарочито у случају менингококног менингитиса, цитолошке и биохемијске промене у 

ликвору могу бити незнатне, али се у култури ликвора бактерија размножава. 

Изолацијом бактерије из цереброспиналне течности поставља се дефинитивна 

дијагноза пурулентног менингитиса. Уколико је дете лечено антибиотицима пре 

лумбалне пункције могуће је да се узрочник не изолује, односно да се добије лажно 

негативан налаз (7). Бојење ликвора по Граму, тест Латекс аглутинације и PCR су 

додатна дијагностичка средства која могу да помогну у етиолошкој дијагнози, нарочито 

у болесника са негативном културом ликвора (2). Латекс аглутинација је брзи тест за 

откривање антигена бактерија у ликвору. Он може да буде  користан у случају да је 

дете претходно лечено антибиотиком, а да су резултати бојења ликвора по Граму и 

култура ликвора негативни (8). Антимикробна терапија ће смањити вероватноћу 

изолације узрочника из ликвора и/или крви и смањиће број позитивних размаза по 

Граму, али ће у цереброспиналној течности већине болесника моћи да се докаже 

антиген бактерија (7). PCR  може  да буде значајан дијагностички тест у случају 

негативног резултата бојења ликвора по Граму, негативне културе ликвора и 

негативног налаза теста Латекс аглутинације (9).  

      Код сумње на бактеријски менингитис у рутинске тестове спадају и цитолошко и 

биохемијско испитивање цереброспиналне течности. Ликвор код деце са бактеријским 

менингитисом има следеће карактеристике: број леукоцита је преко 1000/mm3, 

преовлађују полиморфонуклеари, концентрација глукозе је код половине деце мања од 

2.2 mmol/L, однос концентрације глукозе у ликвору и серуму мањи је од 0.4, док је  

протеинорахија повећана (углавном је преко 1 g/L) (6). Деца са бактеријским 

менингитисом која су пре лумбалне пункције лечена антибиотицима у односу на 

нелечену децу имају мањи број полиморфонуклеара, мањи пад глукозе и мањи пораст 

протеина у цереброспиналној течности (10). 

 

      Приказ болесника 
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     Девојчица узраста пет година због високе фебрилности и кашља лечена је оралним 

антибиотиком (ПанцефR) два дана. Трећег дана терапије, а при скоку телесене 

температуре, имала је генерализоване тоничке конвулзије трајања до један минут. 

Лична и породична анамнеза уредне.  

      На пријему у болницу високо фебрилна, поспана, са позитивним менингеалним 

знацима. Налаз у ликвору: полиморфонуклеари 60/mm3, гликорахија = 50% гликемије, 

протеини 0.64 g/L, култура стерилна. 

Закључак 

      У ери нерационалне примене антибиотске терапије могућ је декапитовани 

менингитис. Перорални антибиотици могу да промене клиничку слику, ток болести и 

налаз у ликвору оболеле деце. Уколико се не посумња на бактеријски менингитис и не 

спроведе  адекватно и благовремено  лечење, могуће су значајне трајне секвеле. 
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БИОЛОШКЕ ОСОБИНЕ И МОНИТОРИНГ ПОЛЕНА 

 

Мирјана Митровић Јосиповић, Ана Љубичић, Данијела Стаменковић 

Агенција за заштиту животне средине 

 

      Полен биљака је један од најзначајнијих алергена у ваздуху, који се ветром преноси 

на велике раздаљине. Због свог специфичног хемијског састава поленова зрна изазивају 

алергијске реакције (бронхитис, коњуктивитис, астма) код великог броја људи. 

Оријентационо, од 20 до 25% популације је угрожено овим алергенима. Полен биљака 

се, са аспекта здравља људи, може сматрати загађујућом материјом у ваздуху. 

      Временски период током којег се врши континуирано узимање узорака дефинисан 

је од стране Међународног удружења за аеробиологију (IAA). У климатским условима 

наше земље овај период започиње око 1. фебруара (време почетка цветања леске и јове) 

и траје до првих дана новембра (завршетак цветања пелина и амброзије), укупно 24 

биљне врсте. 

      Увод 

      У периоду вегетације почев од средине фебруара до краја октобра у ваздуху се 

налази обиље полена различитих биљака. Полени су несумњиво најчешћи 

аероалергени. Мања поленова зрна величине 30 до 50 микрона лако доспевају у дисајне 

путеве и при мирном дисању. Још 1819. године, енглески лекар John Bostok уочио је да 

неки његови пацијенти имају симптоме врло сличне прехлади, али само у току летњих 

месеци. 

      У многобројним студијама показала се повезаност између концентрације поленових 

зрна у атмосфери и појаве симптома код алергичних особа. Појава симптома понекад 

иде паралелно са порастом концентрације поленових зрна у ваздуху или се јавља након 

24 до 48 часова од тренутка када концентрација одрађеног полена у ваздуху достигне 

свој максимум. Ово „кашњење“ симптома настаје због временског периода нeопходног 

да организам препозна алергене (1). 

      За идентификацију полена који је одговоран за појаву симптома болести важнa је 

идентификацијa поленових зрна у атмосфери и праћење њиховe концентрацијe. Као 
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што је доктор Berrckley рекао пре 130 година: „Важније је прво идентификовати шта 

нам лети изнад главе (који полени), а затим урадити кожне пробе“. 

      Хемијски састав полена је основни фактор који одређује да ли ће доћи до алергијске 

ракције. Алергија је ненормална реакција на обично безопасну супстанцу која се назива 

алерген. 

      Концентрације које изазивају алергијске реакције 

      На основу података из студије коју су још почетком седамдесетих година водили dr 

Davies и сарадници концентрација полена траве од 50 зрна/m3 је довољна за појаву 

симптома алергијске кијавице. Други истраживачи су нашли да је потребно много мање 

поленових зрна да би дошло до појаве симптома алергијске кијавице. Уопштено 

говорећи, тешко је одредити средњу вредност броја поленових зрна у атмосфери која ће 

изазвати симптоме алергије. Kонцентрација је индивидуална за сваког пацијента 

понаособ. 

      Предвиђање почетка и интензитета сезоне полена је такође од значаја како за 

пацијенте, тако и за лекаре. Праћењем метеоролошких параметара могуће је направити 

овакве процене (2,3). 

      Садржај полена у ваздуха није само просторно веома различит, већ пре свега и 

сезонски. Према условима IAA (Интернационална асоцијација за аеробиологију) за 

наше подручје период мерења почиње од 1. фебруара и траје до краја октобра. Почетак 

и завршетак полинације могу из године у годину знатно да колебају, зависно од 

временских прилика, што показују и наша досадашња испитивања. 

      Концентрација полена се одређује за један дан, а дефинише за: недељу, одређену 

декаду, месец, сезону и целу годину, за сваку биљну врсту појединачно, односно за све 

биљке које продукују алергени полен (1,4). 

      Када цветање, а самим тим и полен, достигну одређено стање зрелости, тада настаје 

емитовање полена помоћу биометеоролошког механизма расипања. Температура 

појединих делова цвета на коју осим тогаутичу и зрачење, температура ваздуха, 

падавине, као и влажност ваздуха играју одлучујућу улогу. 
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      Емитовање полена је начелно повољније при нижој влажности ваздуха, пошто је 

полен, односно његове лебдеће органеле, тежи при већој влажности ваздуха због својих 

хигроскопних особина. 

      Познато је да киша која траје више сати или цео дан спречава скоро свако 

емитовање полена и спира постојећи садржај полена у ваздуху. Ваздух је за време или 

непосредно после таквих киша потпуно без полена, што показују наша досадашња 

искуства при мерењу. 

      Установили смо да се убрзо после престанка падавина, код дрвећа, нарочито брезе, 

појављују велике количине зрна у ваздуху. Разлог томе је ситно зрно које се због своје 

структуре лакше и брже суши од, например, зрна траве. Познавање оваквих 

карактеристика је важно за давање адекватних прогноза (4). 

      Уобичајени алергени за наше подручје 

      У нашој земљи врши се идентификација полена 24 биљне врсте (леска, јова, тиса и 

чемпреси, брест, топола, јавор, врба, јасен, бреза, граб, платани, орах, храст, бор, 

конопље, траве, липа, боквица, киселице, коприве, штирови, пелин, амброзија и дуд). 

      За перод дрвећа највећи алерген је бреза. Поленова зрна ове врсте су ситна и због 

свог специфичног хемијског састава изазивају бурне реакције са слузокожом. 

      Као највећи коровски алерген јавља се врста Ambrosia artemisiifolia. Води порекло 

из Северне Америке. У југоисточној Европи ову врсту при пут бележи мађарски 

ботаничар Javorka, 1908. године у околини Оршаве, у румунском Подунављу (Javorka, 

1910). Први податак у нашој земљи јавља се 1953.године, код Сремских Карловаца, 

Петроварадина и у Новом Саду. Захваљујући великој моћи прилагодљивости амброзија 

настањује веома различита станишта.Цвета од јула до октобра. Избацивање полена се 

одиграва у јутарњим часовима. Ниске температуре спречавају издуживање филамената, 

а влажност ваздуха спречава отварање поленових кесица (2). 

      У биохемијском погледу Ambrosia artemisiifolia садржи лактонске сесквитерпене, 

флавоноиде, монотерпене и горке флавоноиде.Алергена својства потичу од: 

• хемијских једињења која улазе у састав цитоплазме, унутрашње опне интине и 

спољашње егзине 

• грађе поленовог зрна 
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• биологије и екофизиолошких особина појединих врста. 

      Спољашња опна егзина грађена је од спорополенина, има карактеристичну 

орнаментику и поленово лепило у чији састав улазе угљени хидрати, беланчевине, 

ензими и алергени протеини.У састав унутрашње опне интине поред целулозе, пектина 

и спорополенина улазе и протеини и ензими, а код Амброзије је нађен и антиген Е. 

Грађа отвора, кроз које клија поленова цев, такође, утиче на алергено дејство полена 

(4). 

      Закључак 

      Узорци из урбаних области разликују се од руралних. Бројна загађења у великим 

градовима доводе до отежавајућих околности код особа које су алергичне на полен. 

Неопходно је давање прогнозе о полену у средствима јавног информисања, што ми 

радимо, али је потребна већа заитересованост самих медија. Да бисмо покрили веће 

подручје Србије, мора се ширити мрежа за коју још одавно постоји пројекат. Такође, 

постоји наш стални апел на градске власти да почне правовремено сузбијање корова, а 

пре свега aмброзије. 
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ПАТОФИЗИОЛОШКИ МЕХАНИЗМИ АЛЕРГИЈЕ НА ПОЛЕНЕ 

 

Бранимир Несторовић 

Универзитеска дечја клиника 

Медицински факултет, Универзитет у Београду 

 

      Глобално отопљење је последњих година довело до праве експлозије алергије на 

полене. Процењује се да око 20-25% становника Западне Европе има неку 

манифестацију поленске алергије (најчешће алергијски ринокоњуктивитис, нешто ређе 

астму). Повишене средње годишње температуре повећавају број поленових зрна које 

ствара биљка и продужавају сезону цветања. Такође, повишење концентрације угљен 

диоксида у атмосфери, има сличан ефекат.  Један скорији рад је проучавао продукцију 

полена трава (у овом случају Флеум претенсе, која се најчешће користи за тестирање 

особа са алергијом на полене трава), у условима високе и нормалне концентрације 

угљен диоксида и озона. У условима са високом концетрацијом угљен диоксида, 

стварање полена је била изразито повећано, чак и до 200% (1). Такође, мења се и 

географска дистрибуција биљака. Амброзија је била до скоро непозната у Европи, да би 

последњих деценија доживела екстремну експанзију, јављајући се чак и у 

Скандинавији.  

      Поленово зрно је мушки гаметофит, постоји у различитим облицима и величинама 

(12 до 300 mm). Најважнија врста полена за алергологију су тзв.анемофилни (тј. полени 

биљака које се опрашују ветром). Обзиром да је неопходан велики број поленових зрна 

да дође до контакта са тучком (женским гаметофитом), количина полена ових врста 

биљака у ваздуху је обично јако велика. Један хектар ливаде продукује током једне 

сезоне полинације између 100 и 200 kg полена. Обзиром на мали пречник, поленова 

зрна могу дуго остати у ваздуху и прелазити велике удаљености (при брзини ветра од 

10 m/sec путују око 175 km пре таложења (2). Тако симптоме алергије могу имати и 

особе које нису у непосредној близини места где расте одређена биљка.   

      Алергени полена су растворљиви у води, по саставу су гликопротеини. У случају да 

изазивају симптоме у горњим дисајним путевима, до бубрења и пуцања поленовог зрна 

долази на слузокожи (3). Уколико пада киша, поленова зрна могу избацити алергогене 

протеинеу спољну средину, где се комбинују са честима аерозагађења, доспевајући до 
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доњих дисајних путева, дајући симптоме астме. Стога треба скренути пажњу 

пацијентима да не излазе напоље током јаких летњих пљускова, јер је тада 

концетрација поленових алергена у ваздуху највећа. Искуства из Аустрије показују да 

је највећи број тешких напада астме у особа са алергијом на полене током јаких 

невремена (4). Полени се највише ослобађају из биљака у условима високе влажности, 

када је јака киша или када је аерозагађење високо. 

      Обзиром на релативно велики пречник поленових зрна, она не могу доспети до 

доњих дисајних путева интактни. Стога се они распадају на мање фракције, које се 

везују за честице аерозагађења, посебно за честице дизела у ваздуху. Ове честице 

најчешће садрже силицијум, алуминијум, гвожђе, манган, сумпор, па када ова 

комбинација доспе до дисајне мукозе, долази најпре до хемијског запаљења, које потом 

олакшава даље продирање алергена полена у мукозу. Кноx са сар. (1997) је описао 

комбинацију алергена полена трава са издувним гасовима дизел горива (5). 

      Међутим, ни поленова зрна нису инертна. Бехрендт са сарадницима (2001) је 

показао да поленова зрна могу да секретују бројне еикосаноидима сличне материје 

(које унакрсно реагују са леукотриенима Б4 и простагландином Е2). Тако поленово 

зрно активира запаљење слузокоже дисајних путева да лучи запаљенске медијаторе (6). 

      Када дођу у контакт са водом на површини слузокоже, поленова зрна ослобађају 

бројне анзиме, укључујући и протеазе. Ови ензими оштећују додатно слузокожу, а не 

могу се инактивисати инхибиторима протеза које поседује човек (7). Оне доводе до 

руптуре спојева између епителних ћелија, што олакшава продор алергена полена у 

системску циркулацију и настајање алергијске сензибилизације. 

      Када доспеју до дендритичних ћелија, алергени полена доводе до сензибилизације и 

стварања специфичних IgE антитела. Ово је услов за настајање класичне алергијске 

реакције типа 1, где поновљени контакт са поленима доводи до ослобађања медијатора 

и настајања симптома (кијање, свраб у носу, ринореја, wheezing итд). Највећи број 

пацијената са алергијом на полене показује феномен полисензибилизације, 

тј.преосетљиви су на више врста полена. Осим што ово јако продужава сезону цветања 

(тј. дужину трајања симптома), утиче и на клиничку слику јер су полисензибилисани 

пацијенти обично са тежим симптомима од моносензибилисаних (само на једну врсту 

полена).  Ова слика се током времена погоршава. У студији Силвестрија, око 40% деце 
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која су била сензибилисана само на гриње, касније је постало позитивно на полене, док 

је око трећине деце која су била сензибилисана само на једну врсту полена, касније 

развило полисензибилизацију у каснијем периоду (8). Полисензибилизација је велики 

терапијски проблем, продужава време трајања фармакотерапије, а изузетно компликује 

спровођење имунотерапије, која је врло ефикасна у лечењу поленске алергије (9). 
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СИСТЕМСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПОЛЕНСКЕ АЛЕРГИЈЕ 

 

Катарина Милошевић 

Универзитетска дечја клиника 

 

      Повећање преваленце алергијских болести последњих година је добро 

документована у литератури и свакодневној клиничкој пракси. Алергијски ринитис има 

највећи пораст и сматра се да 24% европске популације болује од ове болести. Квалитет 

живота пацијената са алергијским ринитисом често процењујемо ослушкивањем 

класичних симптома болести (кијања, свраба, ринореје и назалне опструкције). Поред 

тога, сама патофизиологија алергијског ринитиса често ремети сан, доводи до замора, 

раздражљивости, дефицитa меморије, дневнe поспаности и депресијe. Укупан терет 

поленске алергије превазилази оштећења физичког и социјалног функционисања 

пацијената. Такође, постоји и финансијски утицај, који постаје већи када се узме у 

обзир доказ да је алергијски ринитис могући узрочни фактор коморбидитета, пре свега 

астме и синузитиса, као и других болести. Назална опструкција као најизраженији 

симптом, је повезана са поремећајима спавања, и самим тим може имати значајан 

утицај на ментално здравље, учење, понашање и пажњу пацијената. Поремећај спавања 

значајно утиче на пацијента да обавља свакодневне активности. Са гледишта дијагнозе, 

постоје различити доступни третмани лечења ако се на време болест препозна, који 

могу смањити утицај алергијској ринитиса на квалитет живота ових пацијената. 

      Увод 

      Алергијски ринитис (АР) се дефинише као симптоматска болест носа и резултат је 

инфламаторне реакције посредоване специфичним IgE антителима, а манифестује се 

након излагања слузнице носне шупљине алергенима. Симптоми алергијског ринитиса, 

носна опструкција, ринореја, кијање и свраб могу бити реверзибилни (спонтано или уз 

фармакотерапију) (1,2). Не постоји универзално прихваћена дефиниција алергијског 

ринитиса. Разлике међу пацијентима постоје и заснивају се на карактеристичним 

симптомима сваког појединачног пацијента. Податак о постојању бар једног 

кардиналног симптома није и патогномоничан за истог пацијента, јер излагање 

различитим алергенима може довести до погоршавања клиничке слике или, пак, може 

олакшати идентификацију истог. Почетак клиничких манифестација алергијског 

ринитиса јавља се најчешће у детињству, међутим до 30% пацијената имају касније 
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почетак болести.  

      Значај процене квалитета живота 

      Евалуација присуства и интензитета неке болести се спроводи, традиционално, кроз 

испитивање карактеристичних симптома и објективних функционалних 

карактеристика. Слично, клиничка еволуција, са или без побољшања симптома и 

објективних параметара, се обично користи као стандардни метод за мерење 

ефикасности терапије. Иако не постоји сумња да су такви аспекти веома важни и да их 

никада не треба занемарити, њихова способност да се одреди ефекат болести на 

здравље појединца је често неадекватна или недовољна. Последња деценија указује на 

доказе да је повећана разлика у перцепцији болести пацијената и лекара. Ово је сигурно 

један аспект који треба узети у обзир, а проучавање овог аспекта често даје податке 

различите од оних добијених простом проценом симптома или параметара ове болести. 

Као резултат тога, неопходно је да лекари сагледају квалитет живота ових пацијената 

упоредо са проценом других аспеката који се односе на болест или фармакотерапију. 

Велики проблем је у томе што концепт квалитета живота варира међу људима и зависи 

од степена очекивања и перцепције болести и живота, и очекивања да се то може 

променити током времена и са еволуцијом болести (3,4). 

      Алергијски ринитис и квалитет живота 

      Иако се често алергијском ринитису придаје мањи значај у поређењу са астмом, 

алергијски ринитис значајно мења квалитет живота пацијената, као и њихово обављање 

свакодневних активности, учење и продуктивност (2,5,6). Очигледно, озбиљност, а не 

трајање клиничког профила, има релевантнији утицај на квалитет живота болесника са 

алергијским ринитисом, са последицама на квалитет сна и стручног рада. У студији у 

којој су оцењиване озбиљност и трајање алергијског ринитиса у 3052 болесника, 

озбиљност алергијског ринитиса је имала значајнији утицај од трајања болести на 

квалитет живота, сна, свакодневних активности и професионалног рада. Више од 80% 

пацијената са тежим облицима пријавило је погоршање у својим активностима због 

болести, у поређењу са само 40% оних са благим облицима болести (8). 

      Процена квалитета живота врши се на основу специфичних упитника (1,2,9). То је 

од суштинског значаја да би се истакло да је алергијски ринитис у вези са физичким, 

психолошким и социјалним поремећајима које доживљавају деца, адолесценти и 

одрасли. Они су иритирани и нису у стању да добро спавају ноћу и често се исцрпљују 
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у току дана. Често се жале на нелагодност, жеђ, немогућност концентрације и 

главобоље. Прилично их иритира и фрустрира честа употреба марамица и издувавање 

носа. Адолесценти имају већи проблем да са концентрацијом, нарочито у обављању 

школских обавеза. Млађа деца, међутим, имају мало другачији профил. Они се осећају 

непријатно због симптома и жале се на употребу марамица и узимање лекова. Међутим, 

имају тенденцију да мање имају ограничења у својим свакодневним активностима и не 

показују емоционалну узнемиреност коју доживљавају одрасли и адолесценати (10). 

      Утицај на спавање 

      Поремећаји спавања могу нарушити квалитет живота, што доводи до умора, 

раздражљивости, меморијског дефицита и поспаности током дана (2). Поремећаји 

спавања такође имају значајан утицај на ментално здравље и могу довести до 

психијатријских болести, депресије и анксиозности (8,10). Такође, респираторне тегобе 

повезане са поремећајима спавања, у детињству и адолесценцији, повезани су са већом 

фреквенцијом од поремећаја везаних за учење, понашање и пажњу (9). 

Код пацијената са алергијским ринитисом, квалитет живота је често оштећен, не само 

због типичних симптома, већ и због деловања медијатора који учеставују у 

патофизиологији АР (3). Најчешћи медијатори су хистамин, леукотриени (C4 и D4), 

интерлеукини (IL-1 β, IL-4, IL-5 и IL-13), простагландин D2, супстанца П и брадикинин 

(9). 

      Назална опструкција и ринореја су назални симптоми који имају највећи утицај на 

спавање, јер едем мукозе смањује носне шупљине, повећавајући носну резистенцију. 

Назална опструкција у комбинацији са гушењем је такође фактор ризика за поремећаје 

спавања, укључујући апнеје, хипопнеје и хркање (3,9). У анкети која укључује особе са 

АР, 68% оних са вишегодишњим АР и 48% оних са сезонском АР дало је податак да их 

је болест ометала у сну (8,10). 

      Утицај на учење и друштвени живот 

       Меморија и учење су функционалне карактеристике које могу бити нарушене код 

болесника са АР, што доводи до суштинског утицаја на њихове интелектуалне 

могућности. У ствари, пацијенти са АР чији симптоми нису адекватно контролисани 

могу да имају проблеме у учењу, било због директног утицаја симптома или због 

смањеног квалитета / квантитета ноћног сна, што доводи до дневног умора (7). 

      У студији која је укључила 113 деце са вишегодишњим АР, и 33 деце са 
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неалергијским ринитисом, аутори наводе да је ринореја имала мањи утицаја на спавање 

и на похађање наставе, као и на концентрацију у школи, у односу на децу која су била 

на терапији назалним кортикокостероидима (8).Социјални ефекат АР није ограничен на 

породицу. У школи, деца са АР су емоционално узнемирена и као резултат тога, нису у 

стању да постигну потпуну и неограничену интеграцију са својим вршњацима. 

      У студији која је укључила 1948 појединаца који су попуњавали упитник ѕа АР, три 

параметра који најбоље карактерише утицај АР на социјалну перспективу тих 

појединаца били су: непријатност (у 70%), фрустрације (у 72%) и практични проблеми, 

укључујући и неугодности ношења марамицa, потреба да се „обрише" нос или очи и да 

се у више наврата дува нос (у 98%) (5). 

      Утицај третмана 

       Свака терапија која контролише или ублажава симптоме АР, посебно назалне 

опструкције, може бити од користи у побољшању квалитета живота пацијената. Иако је 

избегавање контакта са алергеном и еколошка контрола важна у терапијском смислу, то 

је често неизводљиво или недовољно да контролише симптоме. У већини случајева, 

фармакотерапија је најважнија, и у том смислу, антихистаминици и интраназални 

кортикостероиди су прва линија терапије (1,9). Пацијенти са АР често приписују свој 

дневни замор и појаву нежељених ефеката лековима када започну са терапијом. 

Међутим, иако неки лекови који се користе у лечењу АР могу имати седативно дејство, 

АР сам може да произведе поспаност (5). У сваком случају, препоручује се да, за 

лечење АР, кад год је то могуће, предност треба дати другој генерацији 

антихистаминика (1,9). 

      Студије указују да су интраназални кортикостероиди ефикаснији од 

антихистаминика у контроли АР симптома. Овај „супериорност" је углавном у вези са 

њиховим утицајем на носну опструкцију (1,8). У погледу значајног утицаја који назална 

опструкција има на квалитет спавања, ефикасност интраназалних кортикостероида 

смањује учесталост поремећаја спавања, а тиме и поспаност током дана. У ствари, то је 

показано у различитим клиничким студијама, на основу субјективних података које 

дају пацијенти или на основу полисомнографије и упитника квалитета живота који 

објективно процењују квалитет сна и квалитет живота у вези са спавањем (10). 

      Закључак 

      Дијагноза алергијског ринитиса као хроничног стања које утиче на децу, омладину 
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и одрасле, се често касно поставља и сходно томе неадекватно лечи. Лош квалитет сна 

изазива поспаност током дана, умор и значајно погоршање учења, опажања и 

професионалне перформансе. Као последица тога, деца имају тенденцију да се стиде, да 

буду депресивна, нервозна или уплашена. С тога одговарајућа профилакса животне 

средине, на основу сензибилизације и изложености пацијента алегенима, у 

комбинацији са одговарајућим фармаколошким третмана, могу олакшати симптоме и 

последично, значајно побољшати квалитет живота болесника са поленском алергијом. 
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ПРЕПОРУКЕ ЗА ЛЕЧЕЊЕ АЛЕРГИЈСКОГ РИНИТИСА КОД ДЕЦЕ 

 

Невена Јовичић 

Универзитетска дечја клиника 

 

      Клиничке манифестације и дијагноза 

      Ринитис је чест проблем у детињству и адолесценцији. Дефинише се као запаљење 

епитела носа и карактерише га постојање најмање два тзв.назална симптома: ринореја, 

запушеност носа, кијање или свраб. Постоји велики број различитих клиничких 

презентација ринитиса који се преклапају (1).  

      Алергијски ринитис (АР) је најчешћи облик болести који се дефинише као скуп 

симптома узрокованих излагању алергену (алергенима) на који је пацијент осетљив.  

Пацијент има АР  ако има симптоме ринитиса у присуству сензибилизације. Типични 

алергени укључују гриње, кућну прашину, полен трава, полен дрвећа, полен корова, 

длаку мачке, пса. Код одраслих, постоје докази који указују да овај облик ринитиса 

може постојати упркос недостатку очигледне специфичне сензибилизације због 

производње локалних имуноглобулина Е (IgE) у носу, познатих као ентопи. Нејасно је 

још увек да ли је то, и у коликој мери,присутно код деце (2,3).  

      Алергијски ринитис може бити сезонски или перинеални, према одговарајућим 

алергенима који узрокују тегобе. Разлика између сезонског и перинеалног није 

глобално применљива, и због тога је ова класификација ревидирана од стране 

међународног удружења Allergic Rhinitis and its Impacton Asthma (АРИА). Уведена је 

класификација према трајању симптома, и у складу са њом алергијски ринитис може 

бити привремен или упоран. Оваква класификација је  кориснаса пракичног аспекта, 

како се ринитис манифестује у погледу симптома, ефекта који има на квалитет живота 

и предлаже приступ лечења. Према утицају на квалитет живота алергијски ринити 

може бити благ, умерен и тежак (2). 

      Класички симптоми и знаци алергијског ринитиса су повремена или упорна 

опструкција носа, ринореја (предњa или задња), свраб и кијање. Могуће атипичне 

манифестације болести су дисфункција Еустахијеве тубе у виду бола у ушима при 

промени притиска (лет авионом), ослабљен слух, хронична упала средњег ува са 

ефузијом. Кашаљ се често дијагностикује и лечи као астма, а постоје и проблеми са 

спавањем, продужене и понављане респираторне инфекције. Код школске деце и 
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адолесцената могућа је атипична презентација у виду риносинусизитиса или „pollen-

food“ синдрома (1).  Присуство сензибилизације је главни фактор ризика за АР код 

деце.  Алергијска сензибилизација се може дефинисати као позитиван убодни тест коже 

или алерген-специфични серумски IgE. Одређивње нивоа укупног серумског IgE има 

малу вредност у процени алергијске етиологије ринитиса у детињству. Алергени из 

спољашње средине (полени дрвећа, трава, корова...) се доводе у везу са ризиком од 

сезонског ринитиса, док се тзв.унутрашњи алергени (кућна прашина, гриње...) повезују 

са вишегодишњим ринитисом. Информација о одсуству сензибилизације може бити 

клинички значајна у одбацивању дијагнозе АР. Негативна предиктивна вредност 

можебити и 95% у клиничкој популацији, а лажно негативнису повезани са секрецијом 

локалних специфичних IgE антитела, нарочито код мале деце која однедавно имају 

симптоме. Поред тога, одређени проценат деце са позитивним тестовима нема никакве 

симптоме, а има и деце са симптомима хроничног ринитиса која су осетљива на 

алергене који се не доводе у везу са хроничним ринитисом. Дакле, позитиван алерген 

специфична IgE тест сам по себи не потврђује алергијско порекло симптома, и 

резултати се морају тумачити у контексту клиничке манифестације и анамнестичких 

података. Квантификација сензибилизације нуди више информација лекару него само 

податак о присуству или одсуству атопије (4). 

      Терапија  

      Подразумева избегавање специфичних алергена, симптоматско лечење и 

специфичну имунотерапију. Избегавање алергена посебно оних из спољашњне средине 

као што су полени практично није у потпуности могуће. А када је гриња из кућне 

прашине у питању не може се доказати корист од избегавања исте (5). 

Орални и интраназални анихистаминици  

      Анитхистаминици друге генерације за оралну и интраназалну примену су 

подједнако ефикасни. Лекови за оралну примену се боље подносе док интраназални 

имају бржи почетак деловања. 

Интраназални кортикостероиди 

      Својим дејством смањују инфламацију и препоручујусе код деце старије од две 

године. Мometasone, fluticasone и ciclesonide се препоручују код деце. Они су корисни и 

у контроли симптома  код придружене астме. Примењују се један пут дневно и није 

доказан њихов утицај на супресију раста после једногодишње терапије.  

Системски кортикостероиди 
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      Користе се само у случају када су симптоми слабо контролисани и то код деце 

школског узраста. Уколико је примена системских кортикостероида потребна, 

препоручује се prednisone 10-15 mg орално, 3-7 дана за децу школског узраста. 

Антагонисти леукотријенских рецептора 

      Монотерапија монтелукастом може бити ефикасна и код сезонског и перинеалног 

ринитиса. Такође се примењује и у комбинацији са интраназалним кортикостероидом 

и/или оралним антихистамиником у зависности од симптома. 

Назални антихолинергици 

      Ретко се прописују код деце. Корисни су код одраслих код ринореје али немају 

користи у смањењу свраба и назалне опструкције. 

Назални деконгестиви 

      Могу се препоручити за тешку назалну опструкцију али само неколико дана, јер 

дуготрајна примена може довести до отока слузнице носа. 

Назални натријум-кромогликат 

      Интраназална примена натријум-кромогликата је ефикасна у терапији АР мада су 

истраживања релативно стара, а неповољно је и то што је потребна примена више пута 

у току дана.  

      Слани растовори за нос су доступни и јефитини, а доказана је њихова ефикасност у 

оквиру терапијског поступка. Код пацијаната са лоше контролисаном умерено до 

тешком астмом и алергијским ринитисом, omalizumab може бити ефикасан у контроли 

обе болести (6,7).  

Имунотерапија 

      Алерген-специфична имунотерапија је посебан третман за IgE-посредован 

алергијски ринитис и може се применити субкутано или сублингвално. Значајна је јер 

може спречити прогресију алергијске болести. Постоје ограничења за примену код деце 

предшколског узрста, а субкутана примена и код деце школског узраста. Сублингвална 

имунотерапија је неинвазивна. Специфична имунотерапија се мора обављати са 

стандардизованим  екстрактом алергена регистрованим  или одобреним од стране 

одговарајуће државне агенције. Примену терапије треба започети од стране лекара 

обученог за дијагностичке процедуре, лечење и праћење алергијских болести и астме 

код деце. Присуство коморбидитета, поремећена функција плућа и тешка астма су 

контраиндикације за примену имунотерапије. Дужина трајања терапије је најмање три 

године. Постоје протоколи и за континуирану и за сезонску примену сублингвалне 

имунотерапије (8). 
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      Општа препорука у терапијском приступу је степеничаст принцип у зависности од 

тежине симптома ринитиса. И орални и интраназални антихистаминици се могу 

применити у првој линији третмана АР код деце, док се интраназални кортикостероиди 

сматрају најефикаснијом терапијском опцијом за децу са АР али и неалергијским 

ринитисом са назалном опструкцијом. Додатни лекови у терапији могу бити 

монтелукаст, интраназални антихолинергици за ринореју и деконгестиви за тешку 

назалну опструкцију. За сезонски облик болести, редовна терапија треба да буде 

започета две недеље пре предвиђеног почетка симптома. Неопходно је размотрити 

дијагнозу ако се не постигне контрола симптома  у року од једне до две недеље.  
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ИНЦИДЕНЦА РЕТКИХ СИНДРОМА – МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП 

У ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ  

 

Ивана Петронић1,2, Драгана Ћировић1, Дејан Николић1 

1Универзитетска дечја клиника 

2Медицински факултет, Универзитет у Београду 

 

      Увод 

      Синдром представља скуп најмање триили више симптома који се јављају заједно, 

међусобно повезаних у једну кохерентну нозолошку целину. Синдроми добијају имена 

према ауторима који су их описали, према факторима узрока (патогеном и доминатном 

симптому) или локализацији (типичном анатомском и патоанатомском налазу) (1). 

Ретки синдроми се називају по ниској инциденци обољевања код деце објављеним у 

уџбеницима и студијама у доступној литератури. Инциденца варира од један на 

неколико хиљада или стотина хиљада (1). Сматра се да су ретке болести и синдроми 

они који се јављају са учесталошћу мањом од пет на 10.000 становника.  

      Заједничке карактеристике ретких синдрома и болести су да се први симптоми код 

половине пацијената откривају одмах после рођења и у првим годинама живота, 

углавом су генетског порекла и најчешће проузрокују трајни инвалидитет са 

проблемима социјализације (стигматизација, изолација, дискриминација, смањене 

професионалне могућности).  

      Међутим, последњих година у клиничкој пракси и публикованим радовима све 

више се објављују случајеви који су у атипичној форми или касно дијагностиковани 

као синдроми. Постављање  погрешне дијагнозе  има за последицу неадекватно лечење. 

      Физијатар је увек присутан у мултидисциплинарном тиму деце са синдромима, не 

само ради дијагностиковања, спровођења физикалне терапије и рехабилитације пре и 

након операције, већ и праћењем током читавог раста и развоја детета. Свако дете са 

деформитетом на локомоторном систему треба детаљно клинички прегледати и 

пратити да се не би пропустиле друге аномалије у оквиру синдрома. 

      Циљ рада 
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Циљ рада је да укаже на заступљеност већег броја синдрома и проблем правовремене 

дијагностике синдрома код деце која укључује мултидисциплинарни приступ тима како 

у дијагностици тако у лечењу и праћењу у току развоја деце. 

      Дијагностика 

      Пренаталном дијагностиком (амниоцентеза, кордоцентеза, ехосонографија) током 

интраутериног развоја могуће је утврдити тешке аномалије и синдроме како би се 

донела одлука о прекиду трудноће. Недијагностиковани комплексни синдроми су 

одмах видљиви по рођењу и већ из породилишта се упућују у секундарне и терцијарне 

здравствене установе ради испитивања и даљег лечења.   

      Дијагностика синдрома је први и најтежи корак код нејасних и недовољно 

упечатљивих симптома. Из тог разлога поред анамнезе, треба да се обави детаљан 

клинички и неуролошки преглед сваког новорођенчета. У случају да се утврде  

деформитети главе, врата, кичме и локомоторног системa (горњи и доњи екстремитети, 

шакe и стопала) или уколико је и поред физикалне терапије деформитет резистентан, а 

психомоторни развој показује значајно успорење треба наставити са дијагностиком од 

стране педијатра, хирурга и радиолога. На основу налаза следе неурофизиолошкa и 

генетскa испитивања ради одређивања синдрома и даљег лечења и прогнозе у 

зависности од синдрома и типа испољавања. Генетски налази (кариотип, молекуларна и 

фенотипска испитивања) нам указују на појаву генетских мутација насталих 

интраутерино или хередитарних генетских обољења. Међутим, има синдрома који се 

уобичајеним генетским анализама не могу утврдити, или се тек јасно клинички  

манифестују у каснијем узрасту од друге до шесте године и тек тада дијагностикују на 

основу неуролошког, офталмолошког, кардиолошког, електродијагностичког налаза и 

биопсије мишића (Duschenne muscular dystrophy, Ehlers-Danlos, Marfan) (2,3).  

      Новорођенчад се у првим данима и недељама најчешће упућују због тортиколиса и 

деформитета стопала. Уколико резултати након физијатријског лечења нису 

задовољавајући упућују се на радиографско и ЦТ или МР  снимање како би се утврдиле  

структуралне промене. Деформитети врата истопала могу се јавити као изоловани 

ентитети или у склопу конгениталних аномалија (артрогрипоза, спинални дисрафизам) 

и синдрома (KlippelFeil, Down, PraderWilli, Larsen, Rett, Ellis-vanCreveld, Moebius) (4,5).       
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      Деформитети стопала и кичме могу бити последица централних и периферних 

нервних лезија. Код одојчади са поремећајем тонуса мишића и успореним моторним и 

психомоторним развојем код којих су евидентне и друге аномалије на коштано-

мишићно-зглобном систему или код којих немамо задовољавајуће резултате 

неуролошко-физијатријско-ортопедског лечења треба наставити са дијагностичким 

испитивањима и на другим системима.  Посебно треба обратити пажњу на оне системе 

који се развијају у истој гестацијској недељи, у ембрионалном и феталном развоју 

спровођењем ехосонографских испитивања абдомена,кардиолошких и допунских 

имиџинг метода и генетских испитивања. 

      Наш значај у тиму је и у спровођењу неурофизиолошких испитивања код разних 

синдрома. Електромионеурографија је метода која се примењује код мишићних и 

неуропатских промена праћених парезом или парализом у склопу синдрома 

(дистрофије, дистоније, Verding-Hofman). Соматосензорни и визуелни евоцирани 

потенцијали су од значаја за процену фунционалног стања централног нервног система 

код синдрома праћених психо-моторном ретардацијом (Rett, West, Pitt-Hofman, Dandy-

Walker, Arnold-Ciary) (4,6,7). Код ретких појединачних, код нас дијагностикованих, 

синдрома као што су Чарге, Ангелман, Морнинг Глорy од посебног значаја је праћење 

испитивањима визуелних евоцираних потенција због карактеристичних промена ока и 

оптичког система (Charge-колобом, Angelman- хипопигментација хороидног плексуса и 

ириса, Morning Glory- клолобом и хипоплазија оптичких путева) (8,9). Код свих ових 

синдрома неурофизиолошка испитивања нам пружају важне податке о функцији и 

сазревању централног нервног система и прогресији болести. 

      Tерапија 

      Мултидисциплинарни тим који чине педијатар, физијатар, дечји хирург, радиолог, 

генетичар, физиотерапеут, логопед, психолог одређује програм и редослед лечења. 

Важан члан тима су родитељи који морају да буду упућени у стање детета, могуће 

компликације и прогнозу уз обуку за спроводјење терапије и у кућним условима. 

Првобитно се спроводе хируршке интервенције и педијатријско лечење на системима 

који су од виталног значаја за преживљавање. По стабилизацији виталних функција 

терапијски протокол подразумева ортопедско-физијатријско лечење и рехабилитацију у 

циљу повећања обима покрета, јачања мускулатуре врата, трупа и екстремитета и 

стимулацију моторног развоја. Поред кинезитерапијских процедура и радне терапије уз 
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примену ортоза и апарата, препоручује се и балнеоклиматолошко лечење ради 

побољшања функционалности уз праћење од стране педијатра и хирурга. 

      Закључак 

      Свако дете са једним или више деформитета на локомоторном систему треба 

детаљно клинички прегледати и пратити да се не би пропустиле друге аномалије и 

обољења. Често су те фенотипске манифестације једне од првих клиничких 

манифестација и симптома у оквиру других обољења и синдрома. Само савременим 

генетским тестирањима се утврђује генска мутација која одговара синдрому, а у току су 

истраживања у циљу могућности утицаја суплементарне терапије на мутацију гена. У 

будућности таквим приступом ће бити омогућен бољи, чак и комплетан опоравак. 

      Допунске хируршке инервенције се раде у изузетним случајевима када се јављају 

секвеле, функционални проблеми на виталним органима, док се на локомоторном 

систему спроводе само да би се боље ортотисали и стабилизовали кичма и 

екстремитети.  

      Децу са синдромима потребно је континуирано мултидисциплинарно пратити. Рана 

дијагностика и лечење спречавају настанак секундарних компликација. Рана и 

континуирана физикална и радна терапија уз рехабилитациони третман омогућавају 

оптималан функционални опоравак за оспособљавање у обављању основних животних 

функција, социјализацији и професионалниј орјентацији тих особа чиме се постиже 

бољи квалитет живота у свим старосним групама. 
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ВАЖНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА РАД ПЕДИЈАТАРА И ХИРУРГА КАДА ЈЕ У ПИТАЊУ 

СУМЊА НА ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ ДЕЦЕ 

 

Вукашин Чобељић 

Универзитетска дечја клиника 

 

      Дефиниција злостављања и занемаривања 

       Злостављање представља један од универзалних проблема у области јавног здравља 

у данашње време. Према проценама Светске здравствене организације, у свету око 40 

милиона деце млађе од 14 година захтева медицинску и друштвену негу због 

злостављања и занемаривања. Злостављана деца пате од великог броја физичких, 

емоционалних и развојних проблема који угрожавају њихово здравље, а који се јављају 

као последица претходно наведених поступака. 

      Под злостављањем детета се подразумевају сви облици физичког или емоционалног 

злостављања, сексуалног злостављања, занемаривања или немарног поступања, 

комерцијалне или друге експлоатације, из којих произилази стварно или потенцијално 

угрожавање живота, здравља, развоја или достојанства детета у оквиру односа који 

укључује одговорност, поверење или моћ. 

      Термини злостављање и занемаривање, који се могу обухватити и заједничким 

термином злоупотреба, користе се за описивање различитих облика насиља над децом. 

Сматра се да злостављање представља активан чин, док је занемаривање пропуштање 

да се детету пружи адекватна нега. Злостављачи могу бити лица која трајно или 

повремено брину о детету (родитељи, старатељи), деца или млади (вршњачко насиље), 

или свако лице које има одговорност за дете, моћ у односу на дете или поверење детета 

(на пример васпитач, наставник, тренер). 

      Последице злостављања могу бити фаталне – према процени Светске здравствене 

организације, током 2000.године око 60 000 деце млађе од 15 година је умрло због 

злостављања. Важно је нагласити да су облици злостављања са нефаталним исходом 

много чешћи. 

      Врсте злостављања и занемаривања 

      Под злоупотребом детета се подразумевају:  
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- Физичко злостављање, 

- Сексуална злоупотреба, 

- Емоционално злостављање и злоупотреба, 

- Занемаривање и експлоатација. 

 

      Физичко злостављање детета се дефинише као дело које проузрокује физичку 

повреду, или потенцијално може да повреди дете. У пракси је важно правити разлику 

између намерног повређивања и ненамерне (случајне) повреде, али и у односу на 

симптоме који су последица органског стања од којег дете пати. Примери овог облика 

злостављања подразумевају ударање, шутирање, бацање, стезање врата, паљење, као и 

намерно изазивање симптома болести код детета од стране родитеља (Мunchausen 

syndrome by proxy). 

      Сексуално злостављање детета је свака сексуална активност у коју се дете укључује, 

а оно не схвата у потпуности, са којом није сагласно, за коју није развојно дорасло и 

није у стању да се са њом сагласи, односно она сексуална активност којом се крше 

закони или социјалне норме. Овде спада безконтактно сексуално злостављање 

(неморално излагање, показивање порнографских слика), непенетративни контакт 

(додиривање, мастурбација) и пенетративни контакт (коришћење предмета, потпун 

сексуални однос). 

      Емоционално злостављање обухвата развојно неприкладне, недовољне или 

недоследне односе са дететом, као и излагање детета збуњујућим или трауматским 

догађајима (нпр. породично насиље). Ту спадају поступци којима се дете омаловажава, 

оцрњује, окривљује без разлога, којима се детету прети или којима се оно застрашује и 

исмејава. 

      Занемаривање представља пропуст пружаоца неге да у склопу ресурса којима 

располаже обезбеди оптималне услове за физички, ментални или друштвени развој 

детета. Оно обухвата и пропусте у правилном надзирању детета и у заштити детета од 

повређивања. Овде спада ускраћивање оброка, недовођење детета на контролни 

преглед или на редовну вакцинацију, ненадгледање детета или његово недовођење у 

школу. 

      Експлоатација обухвата коришћење детета за рад или друге сврхе, а у корист других 

особа. Ту спадају рад деце, проституција, киднаповање или продаја деце. 
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      Процедура у случају сумње на злостављање или занемаривање деце 

      У поступку заштите детета први корак обухвата препознавање злостављања и 

занемаривања. То се постиже на два начина: препознавањем повреде или промене у 

понашању или поверавањем (директно – од стране самог детета, индиректно – од 

стране других особа). 

      Паралелно са тиме се обавља медицинско збрињавање детета, као и документовање 

важних података (детаљан исказ детета, опис особености у понашању и јасан опис 

повреда). 

      Следећи корак подразумева процену ризика код детета, на основу чега се доноси 

одлука о неодложној пријави центру за социјални рад и полицији. Дете чији је живот 

угрожен мора да буде хоспитализовано, а не препуштено особи за коју се сумља да је 

злостављач или да прикрива злостављача док не дође надлежни орган (полиција или 

представник центра за социјални рад). 

      Након тога се попуњава формулар за регистрацију сумње на злостављање и 

занемаривање, а затим се доставља Стручном тиму у оквиру установе. 

      На основу евиденције која се обавља, неопходно је поднети годишњи извештај о 

раду тима за заштиту деце од злостављања и занемаривања Институту за јавно здравље 

Србије ,,Др Милан Јовановић Батут“, док се шестомесечни извештај доставља посебној 

радној групи за заштиту деце од злостављања и занемаривања. 

      Рад тима за заштиту деце од злостављања и занемаривања у оквиру 

Универзитетске дечје клинике 

      Тим за заштиту деце од злостављања и занемаривања на нашој клиници је 

озбиљније почео да ради током 2014.године, када је било осам забележених случајева. 

      Следеће године (2015. година), дошло је до значајнијег помака у раду. 

Универзитетска дечја клиника је имала највећи број пријава (135) у односу на све друге 

установе у земљи. То је последица већег ангажовања тима за заштиту деце од 

злостављања на едукацији целокупног медицинског особља клинике (информисање о 

препознавању симптома, протоколима и начину поступања) а затим и примене 
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стечених знања и препорука у свакодневној пракси. Највећи број случајева је препознат 

у оквиру рада хитне хирушке амбуланте. 

       Током 2016. године (до октобра) у оквиру дечје клинике је забележено 109 

случајева где је пријављена сумња на злостављање или занемаривање деце. Већина 

случајева је обухватала сумњу на вршњачко физичко насиље. Taкође је важно 

напоменути да је највећи број деце која су занемарена у медицинском смислу 

регистрован на одељењима неурологије и ендокринологије (одбијање да се узима 

терапија, слаба контрола болести). 

      Смернице за рад и савремене тенденције 

      У свакодневном раду педијатара и хирурга, важно је обратити пажњу на случајеве 

када родитељи не доводе редовно децу на заказане контроле и не слушају савете 

медицинског особља (што може довести до угрожавања здравља детета). Овде се ради о 

занемаривању детета.  

      Такође се не сме заборавити да је дете које је често изложено сценама и ситуацијама 

родитељског свађања и насиља у улози посматрача заправо жртва злостављања (пример 

емоционалног злостављања). 

      У сексуално злостављање не спадају само пенетративни облици насиља, већ и 

непенетративни видови (додиривање, излагање порнографских садржаја), које је 

неопходно одмах пријавити.  

      Водећа установа у земљи која се бави заштитом деце од злостављања и 

занемаривања је Иститут за ментално здравље у Београду, у оквиру кога се налази тим 

стручњака који се бави вештачењем деце угрожене на овакав начин. Процењују се деца 

код које постоје јасни индикатори психпатологије, али и деца код које нема таквих 

симптома, али ипак постоји сумња на злостављање (тада се најчешће ради о кривичној 

пријави поднетој од стране центра за социјални рад). Важно је нагласити да и деца која 

немају јасне знаке психопатологије могу да буду жртве злостављања и занемаривања. 

       Уколико дете пати због великог притиска који један родитељ врши на њега (на 

пример да се не виђа са другим родитељем уколико су они разведени и да то доводи до 

потпуне изолације од другог родитеља), ради се о ,,синдрому отуђења“ и то је 

неопходно пријавити надлежном центру за социјални рад. 
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      У последње време је формулисана нова категорија насиља: ,,дигитално насиље“ у 

оквиру које се бележи све већи број случајева. Овај вид насиља спада у емоционално 

злостављање у оквиру кога се врши вређање, застрашивање и омаловажавање деце 

путем мобилног телефона, компјутера или друштвених мрежа. Од краја 2015.године у 

оквиру Института за ментално здравље постоји СОС сервис (са СОС апликацијом) који 

служи за пријављивање сумње на злостављање. Волонтери са овог сервиса су у 

контакту са службеницима одељења за борбу против високотехнолошког криминала (у 

оквиру МУП-а). 

      Крајем 2016. године планирано је да се организује више едукација из области 

злостављања и занемаривања за педијатре из различитих институција. Акценат ће бити 

на међусобном умрежавању. Посебна пажња ће бити посвећена сексуалном 

злостављању деце, дигиталном насиљу, односу породице и детета, као и деци са 

различитим врстама сметњи. 
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УЛОГА РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА И УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ 

У РАЗВОЈУ МРЕЖЕ КУЋНИХ ВЕНТИЛАТОРА  

‒ ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА 

 
Снежана Рсовац 

Универзитетска дечја клиника 

 

      Абстракт 

      Примена кућних вентилатора представља будућност у лечењу деце са хроничном 

респираторном инсуфицијенцијом. На овај начин пацијенти се лече у кућним условима, 

заштићени од болничких инфекција. При томе у окриљу породице имају потпуну 

подршку и пажњу од стране лекара који прате њихово стање. Улога регионалних 

центара је веома битна у даљем развоју мреже примене кућних респиратора. Лекари 

ових центара, уз пуну подршку лекара Универзитетске дечје клинике, могу да помогну 

и надзиру лечење деце на кућним респираторима.   

      Увод 

     Деца са потребом за хроничном кућном вентилацијом представљају групу болесника 

са специјалним потребама. У нашој земљи не постоји јединствен програм за лечење ове 

деце, нити је развијена мрежа кућних вентилатора. Такође недостаје одговарајући 

водич који би се односио на све сегменте лечења ових комплексних болесника. 

      Циљ 

      Да би се дошло до системски регулисаног решења неопходно је након анализе 

потреба на нивоу државе урадити студију изводљивости, студију квалитета лечења и 

живота, као и студију финансијске одрживости. То уједно значи и формирање програма 

и водича који се заснивају на доброј клиничкој пракси са јасним смерницама у погледу 

индикација за кућно лечење механичком вентилацијом (1). 

      Метод 

      Вођење кућне механичке вентилације започето је у свету пре више од двадесет 

година. Највише искуства и анализа поседују високо развијене земље код којих је овај 

облик хроничне вентилаторне терапије већ увелико развијен. На основу петогодишњег 

искуства, у периоду од 2011. до 2015.године, у лечењу деце са хроничном 
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респираторном инсуфицијенцијом на Универзитетској дечјој клиници, на одељењу 

педијатријске и неонаталне интензивне терапије, дошло се до закључка да је развој 

мреже кућних вентилатора и лечење ових болесника у кућним условима приступ 

будућности у решавању проблема. Америчко торакално удружење је пре неколико 

година формирало интердисциплинарни тим стручњака који су као радна група 

испитивали потребе и начин развоја лечења кућним вентилаторима деце са хроничном 

респираторном инсуфицијенцијом (1,2). Основна питања на основу којих се и дошло до 

системског решења су медицинска оправданост, могућност и начин развоја овог вида 

лечења, евалуација на основу испитивања и, на крају, јасне смернице и препоруке за 

спровођење овог вида лечења. 

      Резултати 

      Анализом података са Универзитетске дечје клинике, одељења педијатријске и 

неонаталне интензивне терапије, за период од 2011. до 2015. године, установили смо да 

смо продужену механичку вентилацију (дуже од 30 дана) применили код 68 болесника. 

Укупан број дана механичке вентилације је износио 3491, што одговара 83784 сати 

механичке вентилације. Најкраће време трајања механичке вентилације је износило 30 

дана, а најдуже 180 дана. Просечан број дана механичке вентилације по пацијенту је 

износи 51,4, што одговара 1233,6 сати. Просечно на годишњем нивоу број дана 

продужене механичке вентилације је износиo 698. Ови подаци се не односе на 

пацијенте са неуротраумом који се лече на одељењу за хируршку интензивну терапију. 

Од 68 болесника у ових пет година индикацију за кућну механичку вентилацију имало 

је 21 дете, од којих је само деветоро послато на кућну терапију механичком 

вентилацијом. Остали су се задржали на лечењу у нашој установи или у регионалним 

центрима који поседују вентилаторе.  

      Дискусија 

      Тренутна процедура набавке апарата за кућну вентилацију није синхронизована. 

Комисија РФЗО за доделу апарата налази се при КЦ Србије и чине је неуролози. Ова 

комисиjа располаже одређеним бројем апарата који су већ у примени код пацијената. 

Иако деца имају првенство у добијању апарата, у пракси ниједном нисмо успели да на 

такав начин обезбедимо вентилатор. Набавку обављају родитељи, а просечна цена је 

око 6000 евра. Уз то се морају набавити аспиратор за тоалету дисајних путева, 

кисеоник или концентратор кисеоника, монитор или пулсни оксиметар. Такође се 
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родитељ/и морају обучити за руковање апаратом, што ми успешно и чинимо. Такође је 

неопходно сервисирање апарата, као и могућност брзог реаговања сервисера у 

отклањању евентуалних кварова. Потом је неопходно у тим укључити медицинску 

(патронажну) сестру, физијатра, нутриционисту, психолога, социјалног радника и, 

наравно, лекара из примарне здравствене заштите који ће пратити пацијента. Уз то је 

неопходно и кућно вођење медицинске документације (3).  

      Овакав мулти-дисциплинарни приступ је неопходан ради успешног лечења. Код нас 

је такав приступ, за сада, у повоју. На основу студија дошло се до јасног закључка да је 

овај облик лечења умногоме у предности у односу на дуготрајну хоспитализацију. 

Смањивање трошкова лечења дуготрајне механичке вентилације (болнички трошкови у 

просеку 21 570 америчких долара,  трошкови кућног лечења просечно 750 америчких 

долара, месечна уштеда по пацијенту 14520 америчких долара), побољшање квалитета 

живота пацијента и породице, боља интеграција и социјализација, а за педијатријске 

пацијенте и веома важна близина родитеља и могућност развоја нормалних односа и 

веза битних за ментално здравље збирно говоре у прилог кућне механичке вентилације. 

Кућна механичка вентилација је смањила и интрахоспиталне инфекције и трошкове 

њиховог лечења, и омогућила да јединицама интензивне терапије преостане већи 

капацитет за лечење акутно оболелих (4). Анкетирањем пацијената и породице дошло 

се и до субјективних процена квалитета живота упоређивањем хоспиталне и кућне 

примене механичке вентилације (табела 1) (3). 

 

Табела 1. Квалитет живота испитаника 

БОЛНИЦА                                                                                        КУЋА 

Бука                                                                                                   Тишина 

Светлост                                                                                            Нормализација сна 

Затворен простор                                                                              Комуникација  

Изолован                                                                                            Покретљивији 

Непокретан                                                                                        Породица 

Одсуство контроле 

 

       На основу постојећих смерница постоје јасне индикације за примену механичке 

вентилације у кућним условима (табела 2) (1). Такође постоје и клинички протоколи 
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који се односе на могућност обуке родитеља али и лекара из примарне здравствене 

заштите који би представљали важну спону у лечењу ових болесника.  

Табела 2. Индикације за механичку вентилацију педијатријских болесникау кућним 

условима  

Индикације 

Повећан респираторни напор 

     Бронхопулмонална дисплазија 

     Хипоксија и хиперкапнија 

     Педијатријска ХОБП 

     Плућне паренхимске рестриктивне болести 

Мишићна слабост 

     Болест моторног неурона 

     Примарна неуропатија 

     Оштећење кичмене мождине 

Неуролошке болести са лошом контролом вентилације 

      Урођени хиповентилациони синдром 

      Мијеломенингокела 

      Асфиксијско-хипоксијске промене мозга 

 

      Закључак 

      Одговарајућом стандардизацијом процедура, уз подршку Министарства здравља 

Републике Србије, које препознаје овај проблем, као и Републичког фонда за 

здравствено осигурање као главног менаџера који би морао да уложи средства у овај 

вид лечења, уз експертски тим који би направио јасне смернице и водиче за лечење 

ових болесника како у болничким тако и у ванболничким условима, са претходном 

обуком свих чланова тима који учествују у лечењу, стекли би се услови за убрзани 

развој примене кућне механичке вентилације. Када се томе придода развој 

телекомуникација и телемедицине, што би омогућило да се ови пацијенти умреже 

путем монитора и тиме олакша стручни надзор над лечењем,може да се говори о 

развоју једне нове области у оквиру интензивне терапије, са посебним освртомна 

психосоцијалне аспекте и ментално здравље оболеле деце и чланова њихове породице. 
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ИСХРАНА ПРЕКО ПЕРКУТАНЕ ЕНДОСКОПСКЕ ГАСТРОСТОМЕ: 

ЈЕДАНАЕСТ ГОДИНА ИСКУСТВА НА УНИВЕРЗИТЕТСКОЈ ДЕЧЈОЈ 

КЛИНИЦИ 

 

Нина Ристић, Иван Миловановић, Војислав Перишић 

Универзитетска дечја клиника 

 

      Главна индикација за примену ентералне и парентералне исхране је пружање 

нутритивне подршке болесницима са неадекватним оралним уносом, у циљу 

задовољавања њихових метаболичких потреба. Ентерална исхрана је супериорна у 

односу на парентералну исхрану код болесника са функционалним 

гастроинтестиналним трактом (ГИТ). Парентералну исхрану карактеришу повећани 

ризици везани за интравенску администрацију, недостатак ентералне стимулације са 

последично компромитованом интестиналном баријером, као и већи трошкови. 

Штавише, показано је да ентерална исхрана смањује ризик од бактеријске 

транслокације и бактеријемије (1).  

      Метода избора за дугорочну ентералну исхрану је исхрана преко гастростоме. Више 

од једног века техника избора је била отворена (хируршка) гастростомија по Stamm-у. 

Техника перкутане ендоскопске гастростомије (ПЕГ) је уведена 1980.године и данас је 

једна од најчешће коришћених метода за омогућавање ентералне исхране. Предности 

перкутане ендоскопске технике у односу на хируршку гастростомију су мања 

инвазивност и нижа цена, а код деце је показано да су компликације и потреба за 

реоперацијом у првих 30 дана ређе (2).  Друге, минимално инвазивне, технике су 

флуороскопска гастростомија, лапароскопска гастростомија (ЛГ), као и комбинована 

лапароскопско ендоскопска гастростомија (ЛАПЕГ).  

      Назоентеричне сонде (назогастрична, назодуоденална и назојејунална) су 

резервисане за краткорочну ентералну исхрану (< 30 дана) код болесника са интактним 

протективним рефлексима дисајних путева. Мане примене назоентеричних сонди у 

поређењу са ПЕГ-ом су чешће компликације (иритација, улцерације, крварење, 

гастроезофагусни рефлукс и аспирациона пнеумонија), мања комфорност за пацијенте, 

али такође и мања ефикасност (3).  Из тих разлога, пласирање ПЕГ-а се обично 
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разматра код пацијената који су под ризиком од средње и тешке малнутриције 2-3 

недеље након отпочињања исхране преко назогастричне сонде. 

      Индикације за пласирање ПЕГ-а код деце се могу поделити у три групе. Прву, 

највећу групу чине деца са поремећајем акта гутања, то су пре свега деца са 

церебралном парализом и другим поремећајима у раном развоју, деца са прогресивним 

дегенеративним неуролошким и неуромишићним болестима и деца са тешким 

краниоцеребралним повредама. У другу групу спадају деца са тешким хроничним 

болестима (цистична фиброза, урођене срчане мане, хроничне бубрежне болести, 

малигне болести и др.) код којих је унос калорија недовољан да задовољи метаболичке 

потребе. Трећу групу чине деца код којих се ПЕГ пласира ради спровођења 

специјалних дијета које су дуготрајне и деца их, по правилу, тешко прихватају 

(кетогена дијета, елементарне формуле код деце са еозинофилним езогфагитисом, 

полимерна дијета код деце са инфламаторним болестима црева итд). 

      Апсолутне контраиндикације за уградњу ПЕГ-а су тешка коагулопатија (INR>1,5, 

PTT>50s, PLT<50000/mm3), хемодинамска нестабилност, сепса, опсежан асцитес, 

перитонитис, инфекција предњег трбушног зида на месту предвиђеном за пункцију, 

перитонеална карциноматоза, немогућност јасног приказа места пункције услед 

интерпоновања органа (нпр. јетра или колон), анамнеза о гастректомији, „gastric outlet“ 

синдром и изражена гастропареза (4). Релативне контраиндикације за уградњу ПЕГ-а су 

сужење једњака, хепатомегалија, спленомегалија, перитонеална дијализа, портна 

хипертензија са желудачним вариксима и парцијална гастректомија (4). 

      Уградња ПЕГ-а се сматра безбедном процедуром (5), ипак, комликације су могуће и 

могу се поделити на минор и мајор. У минор комликације спадају инфекција ране, 

цурење поред стоме или у трбушну дупљу, дислокација стоме (испадање стоме и 

„gastric outlet“ синдром), запушење стоме, пнеумоперитонеум и перитонитис (4). У 

мајор компликације спадају аспирациона пнеумонија, крварење, „buried bumper“ 

синдром, перфорација црева (најчешће колона) и друге повреде унутрашњих органа, 

као и некротизирајући фасцитис  (4). Иако већина аутора пријављује низак морталитет 

везан за ову процедуру, морталитет у великој мери зависи од коморбидитета (6).  

Поређењем ендоскопске и лапароскопске технике показано је да је оперативно време 

краће код ПЕГ-а, али да су озбиљније постоперативне компликације које захтевају 

реоперацију биле чешће у групи деце са ПЕГ-ом него у ЛГ групи (7). Друга студија је 
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показала да је учесталост мајор компликација већа у ПЕГ него у ЛГ групи код деце 

млађе од 5 година (8). 

      Постоји неколико различитих техника инсерције ПЕГ-а које имају заједнички 

концепт, који подразумева инсерцију гастростомијске цевчице кроз предњи трбушни 

зид, на месту где су желудац и трбушни зид у најближем контакту. Три најчешће 

коришћене технике су: “pull” техника, “push” техника (преко жице водича) и Russell-ов 

метод. Први корак сваке од ових техника је детекција одговарајућег места за пункцију 

на предњем трбушном зиду помоћу ендоскопске транс-илуминације. Најшире 

коришћена је “pull” техника.  Овом техником се након пункције предњег трбушног зида 

и желуца, кроз иглу убаци жица у желудац, жица се потом ухвати ендоскопским 

форцепсом за биопсију и извуче се кроз једњак на уста. Након тога се жица фиксира за 

спољашњи крај гастростомијске цевчице и цевчица се преко уста, једњака, и желуца 

извуче кроз претходно креирани отвор на предњем трбушном зиду. 

       Код деце којој је потребна дуготрајна ентерална исхрана ПЕГ се након матурације 

гастростомисјког канала, шест до осам недеља након његове уградње, замењује 

нископрофилном „button” гастростомом. Ова замена захтева још једну ендоскопску 

процедуру у општој анестезији, док се даље редовне замене „button” гастростоме врше 

амбулантно. 

      Најновија алтернатива „pull” техници пласирања ПЕГ-а је инсерција нископрофилне 

гастростоме у једном акту, чиме се избегава друга ендоскопска процедура и дете се 

излаже једној анестезији мање (9). 

      Мета-анализе су показале да је отпочињање исхране преко ПЕГ-а безебедно 

најраније четири сата након његове уградње (10), док се опитмалан ентерални унос 

успоставља најчешће након два до три дана. 

      У периоду од 2006. до јуна 2016. године у Универзитетској дечјој клиници 

пласирано је 110 ПЕГ-ова ендоскопском „pull“ техником и 154 нископрофилних 

„button” гастростома (хируршком или лапароскопском техником, као и заменом 

претходно пласираног ПЕГ-а или „button” гастростоме).  Родитељи/старатељи све деце 

су потписали информисани пристанак. Профилактички је свима дата једна доза 

цефтриаксиона непосредно пре или после интервенције. Гастростоме су пласиране код 
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укупно 146 деце (80 дечака/66 девојчица), од којих је у првом акту код 102 деце  (56 

дечака/46 девојчица) пласиран ПЕГ „pull“ техником, а код 44 деце (24 дечака/20 

девојчица) пласирана „button” гастростома хируршком или лапароскопском техником.  

Не постоји статистички значајна разлика у погледу пола између ових група (p>0.05). 

Просечан узраст пацијената којима је у првом акту уграђен ПЕГ је 5,94±5,84 године (1 

месец - 22 године), а у групи са „button” гастростомом 3,33±4,83 године (1 месец до 

19,9 година). Пацијенти у групи са ПЕГ-ом су старији од пацијената у групи са „button” 

гастростомом и ова разлика је статистички значајна (t=2,57, p<0,05).  Најчешћи разлози 

за пласирање ПЕГ-а и  „button” гастростоме су приказани су у табели 1. 

Табела 1. Индикације за пласирање гастростоме   

  ПЕГ 
"Button"  

гастростома 
Укупно 

Церебрална парализа 55 (53,9%) 22 (50%) 77 (52,7%) 

Генетски синдроми/мултипле 

конгениталне аномалије 
13 (12,7%) 9  (20,5%) 22 (15,1%) 

Прогресивне неуролошке/ 

неуромишићне болести 
9 (8,8%) 2 (4,5%) 11 (7,5%) 

Малигне болести 8 (7,8%) 1 (2,3%) 9 (6,2%) 

Хируршке индикације 5 (4,9%) 4 (9,1%) 9 (6,2%) 

Хроничне болести 5 (4,9%) 2 (4,5%) 7 (4,8%) 

Краниоцеребралне повреде 4 (3,9%) 0 4 (2,7%) 

Корозивне повреде једњака 0 3 (6,8%) 3 (2,1%) 

Друго 3 (2,9%) 1 (2,3%) 4 (2,7%) 

Укупно 102 (100%) 44 (100%) 146 (100%) 

       

      Гастростома је пласирана код 7 деце са урођеним срчаним манама (од којих су 4 

имали удружене аномалије) и код по једног детета са хроничном бубрежном и 

респираторном болешћу. Код једног детета због скелетних деформитета ПЕГ је 

пласиран ендоскопском „pull“ техником интеркостално. 

      Већина компликација су биле минор попут инфекција и гранулација око стоме, 

цурења поред стоме и запушења стоме, и све су лако саниране. Забележено је неколико 

случајева дислокације стоме (испадање стоме или „gastric outlet“ синдром), као и 3 

случаја перитонитиса, од којих је један био код детета са вентрикуло-перитонеалним 
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шантом. Једно дете је умрло од последица аспирационе пнеумоније у периоду од 30 

дана од уградње гастростоме, што је последица пре свега коморбидитета. 
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КАСНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ЛЕЧЕЊА РАКА У ДЕЦЕ 

 

Нада Крстовски1,2, Јелена Лазић1,2, Предраг Родић1,2 

1Универзитетска дечја клиника 

2Медицински факултет, Универзитет у Београду 

 

      Од када је 1948. године Сидни Фарбер, који се сматра оцем модрене ере лечења 

дечјег рака, применио први цитостатик и показао да је лечење леукемије деце могуће, 

на пољу педијатријске онкологије много тога се променило набоље. У наредним 

деценијама наступила је права револуција захваљујући примени све већег броја 

различитих лекова и формирању протокола лечења (1). То је омогућило висок проценат 

преживљавања, тако да данас свеукупно преживљавање дечјег рака износи око 80% 

(2,3). Захваљујући томе за последњих шездесетак година нарасла је популација људи 

који су лечени од рака у детињству. Постоје процене да је један од 250 одраслих 

старости од 18 до 45 година лечен од рака у детињству (2). Дугорочно праћење ове деце 

је показало да постоје специфични нежељени ефекти лечења који се јављају и годинама 

након завршетка лечења, те је уведен термин касни ефекти или касне последице (3,4). 

      У поређењу са општом популацијом људи лечени од рака у детињству имају 

значајно већи свеукупни морбидитет и раније умиру. Хемотерапија, зрачење и опсежне 

операције могу да оштете практично сваки орган (табела 1) (2). Касне последице могу 

бити везане за функцију органа, раст и развој, неурокогнитивну функцију као и 

могућност настанка секундарног малигнитета. Академска и социјална постигнућа деце 

излечене од рака су снижена, што се реперкутује на њихово стручно оспособљавање и 

могућност запослења. Сматра се да лечење рака има и значајне негативне психолошке 

последице на целу породицу. Да живот детета излеченог од рака не би био заувек 

обележен, неопходно је детету и породици омогућити адекватну рехабилитацију и 

едукацију ради усвајања здравих стилова живота.  

 

Табела 1. Касни ефекти различитих видова терапије рака код деце, према органским 

системима (2) 

Органски систем Вид терапије Могући касни ефекти 
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Хемиотерапија 
Поље зрачне 

терапије 

Хируршки 

захвати 

Кожа — Сва — 
Диспластични невуси, 

тумори коже 

Чуло вида 
Бусулфан, 

кортикостероиди 

Глава, орбита,                

цело тело 
Централни 

нервни систем 

Катаракта, 

ретинопатија (само 

зрачење ≥30 Gy), 

пареза III, IV или VI 

кранијалног нерва 

(само код хируршких 

захвата) 

 

Чуло слуха 
Цисплатин, 

карбоплатин 

≥30 Gy: глава, 

уво/инфратемпорал

но, назофаринкс 

— 

Сензоринеурални 

губитак слуха; само код 

зрачења: проводна 

наглувост, дисфункција 

Еустахијеве тубе 

Зуби 

Свака пре 

секундарне 

дентиције 

Глава и врат са 

захватањем усне 

дупље и пљувачне 

жлезде 

— 

Поремећај развоја зуба, 

периодонтоза, зубни 

каријес, 

остеорадионекроза 

(зрачење ≥40 Gy) 

Кардиоваскуларни 

систем 
Антрациклини 

Грудни кош, 

горњи део трбуха 
— 

Кардиомиопатија, 

конгестивна срчана 

инсуфицијенција, 

аритмија, субклиничка 

дисфункција леве 

коморе; само зрачење: 

оштећења залистака, 

атеросклероза 

коронарних артерија, 

инфаркт миокарда, 

перикардитис, фиброза 

перикарда 

Респираторни 

систем 

Блеомицин, 

бусулфан, 

кармустин, 

ломустин 

Грудни кош, 

цело тело 
Ресекција плућа 

Фиброза плућа, 

интерстицијски 

пнеумонитис, 

рестриктивна/опструкт

ивна болест плућа, 

плућна дисфункција 

 

Дојка — 
Грудни кош, 

цело тело 
— Хипоплазија, рак 

Гастроинтестинални 

тракт 
— 

Трбух, карлица 

 (дозе ≥30 Gy) 

Лапаротомија;  

карлица, кичма 

Хронични 

ентероколитис, 

стриктуре, 

адхезије/опструкција, 

фекална инконтиненција, 

карцином колона (само 
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зрачење ≥30 Gy) 

Јетра 

Меркаптопурин

, тиогуанин, 

метотрексат 

Трбух 

(дозе ≥30 Gy) 
— 

Дисфункција јетре, 

цироза, холелитијаза 

Бубрези 

Цисплатин, 

карбоплатин, 

ифосфамид, 

метотрексат 

Трбух 

 (Захвата бубрег) 
Нефректомија 

Оштећење 

гломерула/тубула, 

инсуфицијенција 

бубрега, хипертензија 

 

Мокраћна бешика 
Циклофосфами

д, ифосфамид 

Карлица (захвата 

мокраћну бешику), 

лумбосакрална 

кичма 

Кичма. 

цистектомија 

Хеморагијски 

циститис, фиброза 

мокраћне бешике, 

поремећаји мокрења, 

неурогена бешика, 

малигнитети 

(циклофосфамид, 

зрачење) 

Репродуктивни 

систем: 

мушки пол 

Алкилирајући 

агенси 

(бусулфан, 

кармустин, 

ломустин, 

циклофосфами, 

мехлоретамин, 

мелфалан, 

прокарбазин) 

 

Хипоталамо-

хипофизно, тестис, 

карлица, цело тело 

Карлица, 

кичма, 

орхиектомија 

Кашњење/изостанак 

пубертета, 

хипогонадизам, 

стерилитет, дисфункција 

ерекције/ејакулације 

Репродуктивни 

систем: 

женски пол 

Хипоталамо-

хипофизно, 

пелвично, 

оваријално, 

лумбосакрална 

кичма, цело тело 

Оофоректомија 

Кашњење/изостанак 

пубертета, превремена 

менопауза, стерилитет; 

само зрачење: 

васкуларна 

инсуфицијенција 

утеруса, фиброза/стеноза 

вагине 

Ендокрини/метабол

ички систем 
— 

Хипоталамо-

хипофизно, врат, 

глава 

Тиреоидектоми

ја 

Дефицит хормона 

раста, превремени 

пубертет, 

хипотиреоидизам, 

нодули/малигни тумори 

штитасте жлезде; 

зрачење ≥40 Gy: 

хиперпролактинемија, 

централна адренална 

инсуфицијенција, 

дефицит гонадотропина, 

хипертиреоидизам 

Коштано-мишићни 

систем 

Кортикостероид

и, метотрексат 
— — 

Остеопенија/остеопоро

за, остеонекроза 

 — Сва поља — 

Низак/неравномеран 

раст; смањена 

функција/покретљивос

т, хипоплазија, 

фиброза, фрактуре 

узроковане зрачењем 
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(дозе ≥40 Gy); 

сколиоза/кифоза (само 

код зрачења трупа); 

секундарна бенигна 

или малигна неоплазма 

 — — 

Ограничена или 

потпуна 

ампутација 

Низак/неравномеран 

раст, смањена 

функција/покретљивос

т 

 

Неурокогнитивне 

функције 

Метотрексат 

(интратекално 

илиi.v. 

≥1000 mg/m2); 

цитарабин (i.v. 

≥1000 mg/m2) 

Глава, 

уво/инфратемпорал

но, цело тело 

Централни 

нервни систем 

Дефицити (извршне 

функције, пажња, 

памћење, брзина 

обраде дражи, 

визомоторна 

интеграција), отежано 

учење, сниженIQ 

Централни нервни 

систем 

Метотрексат, 

цитарабин 

(интратекално 

или i.v. 

≥1000 mg/m2) 

Дозе ≥18 Gy glava, 

глава, орбита/око, 

уво/инфратемпорал

но, назофаринкс 

Централни 

нервни систем 

Леукоенцефалопатија 

(спастицитет, атаксија, 

дисартрија, дисфагија, 

хемипареза, 

конвулзије), моторни и 

сензорни дефицити; 

цереброваскуларне 

компликације; тумор 

мозга (било која доза 

зрачења) 

 

Периферни нервни 

систем 

Винкристин, 

винбластин,  

цисплатин, 

карбоплатин 

— Кичма 
Периферна сензорна 

или моторна неуропатија 

Имунски систем  
Трбух, слезина 

(дозе ≥40 Gy) 
Спленектомија 

Животно угрожавајуће 

инфекције услед 

функционалне или 

анатомске аспленије 

 

Психосоцијално 

функционисање 
Свака Свако Свака 

Социјално повлачење, 

отежано учење, 

депресија, анксиозност, 

пост-трауматски стресни 

поремећај 

 

      Последњих година протоколи за лечење локализованих и биолошки повољнијих 

облика рака су у значајној мери мање интезивни, ради превенције касних последица 
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лечења. Насупрот томе, дисеминовани и прогностички лоши облици рака, због боље 

супортивне терапије и неге, могу да се лече веома интензивном терапијом, која у 

високом проценту носи ризик од озбиљних секвела које касније угрожавају живот. 

Фактори који доприносе касним последицама су бројни и међусобно се могу 

појачавати. Дуже лечење, веће кумулативне дозе, радиотерапија и терапија рецидива 

повећавају ризик за настанак касних последица. Млађа деца су посебно вулнерабилна и 

у високом ризику за касне последице као што су поремећај раста и скелетног 

сазревања, интелектуалних функција, сексуалног развоја и функција различитих 

органа. 

      Касне последице лечења рака су честе. Двоје од троје деце ће имати најмање једну 

касну компликацију, а једно од четворо ће имати компликацију која је тешка или 

угрожавајућа по живот. Зато се данас искристалисала потреба дугорочног праћења деце 

излечене од рака. У добро организованим здравстеним системима то укључује мрежу 

лекара различитих субспецијалности уз обавезно учешће педијатријског онколога и код 

адултних пацијената, али и лекаре примарне здравствене заштите. Здравствена заштина 

ове деце и људи је заснована на приступу који је прилагођен ризику за појаву болести и 

којим се систематски спроводи превенција касних последица на основу типа 

малигнитета и начина претходног лечења, генетичке предиспозиције, животног стила 

понашања и присуства коморбидитета (4). У свету постоје бројни национални 

организациони модели којим се дефинише ко и где ове болеснике прати (5,6). Потреба 

за системским решењима је иницирана формирањем европског удружења Pan Care – 

the Pan European Network for Care of Survivors after Childhood and Adolescent Cancer, 

које је основанао 2008.године у Лунду у Шведској учешћем представника иницијално 

13 европских земаља (www.pancare.eu) (4). PanCare је мултидисциплинарна европска 

мрежа професионалаца и родитеља и деце која су лечена од рака. Главни циљ ове 

организације је да свако дете и адолесцент имају адекватно и оптимално праћење 

дугорочних последица лечења. Једно од решења којим се преживали прати је 

дефинисање тзв survivorship passport тј. лична карта излечених којим се индивидуално 

дефинишу ризици и постојање касних последица и сходно томе преживели према 

протоколу праћења систематски прати и лечи. 

      Како се и код нас значајно повећава број деце излечене од малигнитета у наредним 

годинама се пред наш здравстевни систем намеће обавеза дефинисања стратегије 

праћења ових пацијената. 
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РАНО ОТКРИВАЊЕ КАРЦИНОМ ДОЈКЕ У ДЕЦЕ ЛЕЧЕНЕ ОД РАКА 

 

Лидија Докмановић 

Универзитетска дечја клиника 

Медицински факултет, Универзитет уБеограду 

 

      Напредак у терапији деце, адолесцената и младих одраслих (CAYAод енг. children, 

adolescents and young adults) оболелих од рака, током последних деценија увелико је 

повећао дуготрајно преживљавање које данас износи више од 80% за већину облика 

рака. Као резулта овога је да CAYA представљају растућу групу која има ризик за 

прерано обољевање и повећану смртност од последица претходног лечења. 

      Деца која су у склопу лечења малигног обољења била подвргнута радиотерапији где 

је ткиво дојке било у зрачном пољу приликом зрачења грудног коша, медијастинума, 

аксиле, мини-мантл техником, субтоталног лимфоидног, високог абдоминалнох или 

целог тела, су у високом ризику да током живота развију карцином дојке (КД) (1). 

Кумулативна инциденца КД у узрасту од 40-45 година је 13-20% са инциденцом 13,3-

55,5/10000 особа годишње (1). Инциденца КД након високодозног зрачења торакса у 

жена које су у дечјем узрасту имале канцер је слична као код носилаца BRCA мутација, 

тако да кумулативна инциденца у узрасту од 40 година износи 10-19%, док је у општој 

популацији кумулативна инциденца за КД у узрасту од 45 година свега 1-2% (2). 

      Водичи добре клиничке праксе су неопходни да осигурају да CAYA који су излечени 

од рака добијају оптимално праћење и негу. Водичи добре клиничке праксе су 

потребни и излеченима CAYA и медицинском особљу да буду информисани и 

проактивни на тему позних последица рака и терапије рака. 

      Ризик од смртности од КД међу женама излеченим од канцера у детињству може се 

смањити индивидуализованим начином скрининга на КД. Препоруке за 

индивидуализован скрининг дате су од стране International Late Effects of Childhood 

Cancer Guideline Harmonization Group коју су сачињавали експерти свих релевантних 

дисциплина попут педијатара онколога, педијатријских радиотерапеута, епидемиолога, 

лекара опредељених за методологију водича и за праћење излечених од канцера (3). 

Препоруке су израђене на основу доказа прикупљених из резултата анализа 

публикованих у периоду од шездесет пет година. Препоруке су дизајниране да 
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одговоре на питање коме треба скрининг због потенцијалног КД, у ком узрасту треба 

почети скрининг, колико често га треба радити, када треба прекинути скрининг и које 

модалитете скрининга треба користити. 

      Особе које су у високом ризику од развоја КД су оне након зрачења грудног коша са 

≥20 Gy (ниво доказа А), са10-19 Gy (ниво доказа Б), након зрачења целог тела (ниво 

доказа Ц) и након зрачења абдомена (ниво доказа Ц). Смањен ризик од КД је након 

терапије алкилишућим агенсима (ниво доказа Б) и након зрачења оваријума са ≥ 5Gy 

(ниво доказа Б). 

      Повећан ризик од КД почиње осам година од зрачења грудног коша или у 25.години 

живота, тако да тада треба започети скрининг (ниво доказа А). Како се ризик од КД 

повећава до 50.године живота неопходно је да се скрининг у овој ризичној групи ради 

једном годишње (ниво доказа А). Нема доказа до када треба радити скрининг тако да се 

у већини земаља он ради доживотно. 

      Као модалитети који се употребљавају за скрининг користе се клинички преглед, 

мамографија и магнетна резонанца (МР) дојки. Мамографија може да се кристи за 

скрининг КД код девојчица које су лечене радиотерапијом због Хочкиновог лимфома у 

детињству (ниво доказа Б). Клинички преглед као дијагностички модалитет за остатак 

популације има лошу дијагностичку вредност (ниво доказа Б). Нема доказа да је 

клинички преглед добар модалитет скрининга за остатак популације млађе од двадесет 

пет година. Мамографија има добру дијагностичку вредност за скрининг КД код жена 

са урођеним ризиком за КД (ниво доказа А). Такође МР има добру дијагностичку 

вредност за КД код жена са урођеним ризиком за КД (ниво доказа А). Боље је ако се 

заједно користе мамографија и МР у односу на те тестове понаособ за скрининг на КД у 

жена са урођеним ризиком за КД (ниво доказа А). С друге стране, нема доказа о 

супериорности истовременог коришћења мамографија и МР у односу на те тестове 

понаособ  за скрининг на КД у жена старости од двадесет пет до тридесет пет година. 

Различита је дијагностичка вредност за заједничко коришћење мамографије и МР у 

односу на те тестове понаособ  за скрининг на КД у жена млађих од 50 година и 

старијих од 50 година. 

      Имплементација хармонизованих препорука за превенцију КД код CAYA је процес 

који траје. Земље које немају националне водиче могу га користитити као базу за 
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скрининг КД у циљу едукације пацијената и медицинског особља али и за развој даљих 

побољшања квалитета евалуације по принципима препорука заснованих на доказима 

високог квалитета.  
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      Напредак у лечењу малигних болести у дечјој популацији последњих деценија 

довео је до тога да је стопа петогодишњег преживљавања знатно изнад 80% (1). 

Истовремено, расте проценат секундарних оштећења бројних органа и система као 

последица токсичног дејства цитостатика или зрачења. Посебно честе и озбиљне 

компликације настају на срцу. Деца која су преживела лечење од малигне болести 

имају 15 пута већу шансу да развију конгестивну срчану инсуфицијенцију (СИ) и седам 

пута већи ризик да умру од кардио-васкуларних компликација, у односу на општу 

популацију (2). Под ризиком су деца која су се лечила антрациклинима или 

рентгенским зрачењем. Код ових пацијената различит период асимптоматске 

кардиомиопатиије претходи симптомима и знацима прогресивне СИ.  Због тога је 

изузетно важно поштовати препоруке за рано препознавање и лечење асимптоматске 

кардиомиопатије у овој популацији болесника. 

      За пацијенте лечене антрациклинима, карактеристичан је релативно дуг 

асимптоматски период, који може трајати и 15 до 20 година од престанка терапије, и 

који се испољава миопатским променама, пре свега на левој комори: истањење зида и 

дилатација леве коморе, смањена систолна функција (фракционо скраћење и/или 

ејекциона фракција су снижени). Развој симптоматске СИ код ове деце директно је 

зависан од кумулативне дозе антрациклина. Тако се зна да је вероватноћа да пацијент 

развије СИ мања од 5% ако је примењено укупно мање од 250 mg/m² антрациклина, око 

10% за 250 до 600 mg/m² и преко 30% ако је кумулативна доза антрациклина била преко 

600 mg/m² (3). Осим веће кумулативне дозе, повишен ризик за развој хроничне 

кардиотоксичности носе и следећи фактори: мањи узраст приликом лечења 

антрациклинима (млађи од 5 година), женски пол, комбинација антрациклинима са 

другим агенсима (нпр. са циклофосфамидом) или са медијастиналним зрачењем. 

      Пацијенти који су лечени од малигних болести рентгенским зрачењем имају 

повишен ризик да добију комбинацију дилатационе и рестриктивне кардиомиопатије, 
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пре свега због миокардне фиброзе као последице нежељеног радијационог ефекта. Овај 

ризик је посебно висок код пацијената чија је укупна доза зрачења била већа од 35 Gy, 

мада је доказано да је ризик релативно висок и код оних са кумулативном дозом 

зрачења од 15 до 35 Gy.  

 

      Препоруке за праћење 

      Имајући у виду учесталост СИ код пацијената изложених антрациклинима и/или 

терапијском зрачењу, све модерне препоруке садрже следеће одреднице: кога треба 

пратити, како (којим дијагностичким поступцима) и колико често. Постигнут је 

консензус да се напори морају усмерити ка откривању асимптоматских пацијената са 

кардиомиопатијом, пре него што наступе знаци СИ.  

      Регуларно праћење се препоручује за све пацијенте чија кумулативна доза 

антрациклина прелази 100 mg/m2, а обавезна је код свих код који је ова укупна доза 

преко 250 mg/m2. Слично овоме, праћење се препоручује код пацијената који су добили 

кумулативну дозу зрачења преко 15 Gy, а обавезна је за оне који су добили више од 35 

Gy (4). 

      Иако се наглашава значај клиничког прегледа кардио-васкуларног система код ових 

пацијената, ипак се знаци попут диспнеје, палпитација, бола у грудима или 

интолеранције напора јављају у одмаклим стадијумима развоја СИ. Због тога се 

посебан значај придаје ехокардиографији, као неинвазивној методи у процени 

миопатске измењености срца, која мерењем финих параметара може открити промене 

на миокарду много пре појаве симптома. Ехокардиографија је веома корисна јер је 

нешкодљива, широко доступна, јефтина и лако се може понављати. Од осталих 

дијагностичких метода препоручује се магнетна резонанца срца, као прецизна, 

неинвазивна и нешкодљива метода (јер се избегава зрачење), али је ова метода 

вишеструко скупља, захтева много више времена за анализу и због тога се не може 

често понављати. 

      У праћењу ових пацијената од корист могу бити и биомаркери, попут тропонина и 

БНП-а (Б-натриуретски пептид). Тропинин Т и тропонин И су веома сензитивни и 

специфични показатељи оштећења миоцита код инфаркта миокарда или вирусног 

миокардитиса, али до сада није доказана директна корелација ових маркера са 

антрациклинским оштећењем миокарда. БНП и његов прохормон НТ-про-БНП су 
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добри показатељи тешке, симптоматске СИ. Они су, међутим, недовољно сензитивни 

код асимптоматске кардиомиопатије, са веома ниском сензитивношћу и позитивном 

предиктивном вредношћу. 

      Из свега наведеног намеће се закључак да је ехокардиографија једина метода која је 

истовремено високо сензитивна, нешкодљива и репродуцибилна у откривању 

асимптоматских пацијената са кардиомиопатијом. Што се тиче препорука о 

учесталости ових прегледа, једино што се наводи као мање-више „обавезно” је први 

ехокардиографски преглед најкасније две године од завршетка терапије 

антрациклинима или зрачењем, односно контролни ехокардиографски прегледи на 

сваких пет година. Интересантно је да нема препорука у вези интервала 

ехокардиографских контрола код високо ризичних пацијената (са високим 

кумулативним дозама), али се код њих саветују нешто чешће контроле. Осим тога, није 

јасно наведено да ли контроле треба да се раде чешће код деце код које је уочена 

дилатација и/или систолна дисфункција леве коморе. У препорукама за њих једино 

стоји да их треба упутити педијатру - кардиологу, али не постоје јасни докази да 

увођење одређене терапије (попут АЦЕ инхибитора) код асимптоматских пацијената 

спречава развој СИ или поправља толеранцију напора, а такође не утиче ни на 

преживљавање. Неке студије су показале да коришћење еналаприла (АЦЕ инхибитор) 

поправља стање код асимптоматских болесника током 6 до10 година, и то пре свега 

редукцијом afterload-а (крвног притиска) и смањењем дилатације леве коморе, али 

касније може чак погоршати стање тако што утиче на додатно истањење зидова леве 

коморе (инхибира срчане факторе раста). 

      У заједничким препорукама Америчког и Европског удружења кардиолога 

(АХА/ЕСЦ) постоји посебно поглавље везано за физичку активност ових пацијената. 

Заједнички став је да пацијенте који су излечени од малигне болести и који имају 

нормалну функцију срца (процењену ехокардиографијом) треба стимулисати да 

обављају нормалну физичку активност и да се баве рекреативним спортом три до пет 

пута недељно. За пацијенте који немају симптоме СИ, али имају ехокардиографске 

знаке кардиомиопатије, препоручује се умерена, лимитирана физичка активност, а уз то 

се саветује да свом лекару пријаве прве знаке интолеранције напора.  

      Међу општим мерама стоји и обавеза да се ови пацијенти пажљиво прате у смислу 

развоја најчешћих ризичних фактора и стања која доприносе настанку 
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кардиоваскуларних болести, попут артеријске хипертензије, дијабетеса, гојазности, 

хиперлипидемије, пушења и слично.  

      Иако су све досадашње препоруке везане углавном за праћење, од потенцијалне 

помоћи деци која су излечена од малигне болести, али имају различити степен 

оштећења срца, могли би бити нови кардиопротективни лекови, као што је 

дексразоксан који минимизује оштећење миоцита и ремоделовање комора непосредно 

након давања антрациклина, а при томе не утиче на његову цитостатску ефикасност 

према малигним ћелијама. За сада, међутим, недостају студије које би испитале 

дугорочну кардиопротективну ефикасност дексразоксана, посебно у дечјој популацији. 
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      Ендокрини поремећаји се јављају код 20-50% особа који су ималималигну болест у 

детињству, а захватају хипоталамус, хипофизу, тироидеу, гонаде и кости (1). 

      Хипоталамохипофизни поремећаји 

      Терапијско или профилактичко кранијално и краниоспинално зрачење, као и 

хирушке интервенције у овој регији имају за последицу недостатак бар једног хормона 

предњег режња хипофизе код 51.4% пацијената (2).  

      Успорење раста је чешће код млађе деце и зависи од укупне дозе зрачења. 

Хипоталамус је осетљивији на зрачење и доза од 50 греја (Gy) доводи до изолованог 

дефицита хормона раста, док дозе преко 50 Gy могу довести до мултиплих дефицита 

хормона предњег режња хипофизе. Заостајању у расту доприносе како дефицит 

хормона раста, тако и директно оштећење зона раста, као последица зрачења тела у 

целини. Дефицит хормона раста је најчешћа последица кранијалног зрачења и 

клинички се манифестује као успорење раста. Стога је неопходно мерење телесне 

висине и масе, као и процена пубертетског статуса на шест месеци. Дефинитивна 

дијагноза се поставља након стимулационих тестова (2). Терапија хормоном раста је 

неопходна због достизања што оптималније коначне висине, превенције остеопеније и 

кардиоваскуларних болести у одраслом добу. Постојеће студије нису показале ризик од 

релапса тумора (3).  

      Превремени пубертет се може јавити уколико је зрачење веће од 18 Gy, када 

престаје инхибиторни ефекат церебралног кортекса на осовину хипоталамус-хипофиза-

гонаде. Чешће се јавља код девојчица, а додатни фактори ризика су млађи узраст и 

гојазност. Дијагностикује се код девојчица пре осме, a кoд дечака пре девете године, 

док се појава превремене менархе описује код 14,5% девојчица (4). Терапија је примена 

гонадотропин рилизинг аналога. Хипогонадотропни хипогонадизам се може 

манифестовати као закаснели пубертет или застој у прогресији пубертета. Преваленца 

je oko 5%, a ризик се повећава уколико је зрачење изнад 30 Gy. Хормонски се 
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констатује низак естрадиол/тестостерон и снижени ФСХ и ЛХ. Неопходна је хормонска 

супституција полним хормонима. 

      Преваленца дефицита ТСХ је око 3% и ризик се повећава уколико је зрачење веће 

од 30 Gy. Хормонске анализе указују на снижен ФТ4 и ТСХ. Терапија је супституција 

левотироксином (5). Дефицит АЦТХ се јавља у око 1% пацијената озрачених дозом 

већом од 30 Gy. Симптоми могу бити благи (замарање, вртоглавица и малаксалост), али 

и врло озбиљни (повраћање, хипогликемија, дехидрација) ако су провоцирани стресом 

(температура, инфекција или хируршка интервенција). Дијагноза се поставља на основу 

ниских базалних вредности кортизола или неадекватног одговора кортизола на 

стимулуацију са АЦТХ. Терапија је супституција хидрикортизоном (5).  

      Тироидеа 

      Јатрогена хипотиреоза је честа касна компликација (након 10 година) радиотерапије 

примењене за лечење Хоџкиновог лимофома, краниоспиналоног зрачења тумора ЦНС 

или неуробластома. Зрачење тироидее (у опсегу од 20-29 Gy) представља значајан 

ризик за развој тироидног канцера након 10 година. Дијагноза се поставља клинички 

уколико постоји палпабилан нодус или на основу ултразвучног прегледа (6). 

      Гонаде 

      Лајдигове ћелије луче андрогене и утичу на појаву секундарних полних 

карактеристика. Алкилирајући агенси доводе до њихове субклиничке дисфункције, а 

велики ризик представља зрачење изнад 24 Gy код релапса АЛЛ и млађи узраст. 

Пропадање Лајдигових ћелија код зрачења тестиса и других тумора у карличном 

региону пре пубертета се јавља код 27% пацијената. Зрачење у каснијем животном добу 

узрокује смањен либидо, смањене густине костију и мишићне масе. Примена 

алкилирајућих агенаса доводи до оштећења герминативних ћелија у којима се ствара 

сперма (41.4%), али су оштећења мања код  млађе деце. Зрачење чак и у малој дози од 

0,15 Gy смањује квалитет сперме, док примена дозе веће од 2-3 Gy доводи до 

иреверзибилног оштећења код 75.6% пацијената (2,7). Клиничким прегледом 

констатујемо смањени волумен тестиса, повишен ФСХ и снижен инхибин Б. За 

процену фертилитета је потребан узорак сперме. Зато је неопходно понудити чување 

узорака у банкама сперме свим адолесцензима пре започињања терапије малигних 

болести (8). 

      Јајници девојчица пре пубертета су због велике оваријалне резерве отпорнији на 

терапију која се примењује у лечењу малигних болести. Примена великих доза 
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алкилирајућих агенаса као што су ломустин и циклофосфамид неповољно утиче на 

способност концепције. Такође је показано да прокарбазин код  пацијената са 

Хоџкиновим лимфомом значајно смањује оваријалну резерву. Зрачење оваријума и 

других тумора у региону карлице у дози од 10-20 Gy доводи до иреверзибилног 

оштећења оваријума, а истовремена примена алкалирајуђих агенаса смањује могућност 

концепције чак и код девојчица зрачених са дозом већом од 5 Gy. Оваријалну резерву 

можемо проценити ултразвучно мерењем величине оваријума и броја фоликула, а и 

одређивањем нивоа анти милеријског хормона – АМХ (9). С обзиром на мали број жена 

које ће имати проблема са концепцијом, сматра се да треба идентификовати оне које 

имају повећан ризик од неплодности и на тај начин избећи непотребне инвазивне 

процедуре. Презервација оваријалног ткива је могућа у било ком узрасту, али пошто 

захтева хируршки приступ, не саветује се у препубертетском узрасту (10). Охрабрујући 

податак је да су трудноће жена које су лечене у детињству протекле уредно и без 

последица на потомство (11).  

      Скелетни систем  

      Процене су да је преваленца остеопеније након терапије малигних болести око 15%. 

Фактори ризика су генетска предиспозиција, примена гликокортикоида и метотрексата. 

Код свих пацијената са смањеном или граничном густином костију се саветује примена 

калцијума и витамина Д, вежбе са оптерећењем и уздржавање од пушења. Примена 

хормона раста и супститутуција полним хормонима имају повољан ефекат на 

побољшање густине костију (12).  

       Гојазност и инсулинска резистенција 

      Пацијенти лечени од леукемије и можданих тумора (посебно оних у селарној 

регији) су често гојазни. Могући узроци су: зрачење,  примена кортикостреоида, као и 

смањена физичка активност. Посебно су угрожене девојчице млађе од 4 године, са 

кранијалним зрачењем изнад 20 Gy, чији индекс телесне масе може бити изразито 

висок (13). Инсулинска резистенција је повећана код пацијената који су имали зрачење 

целог тела или радиотерапију у абдоминалном пределу. Процењује се да се дијабетес 

типа 2 јавља дупло чешће код деце која су имала малигну болест у детињству у односу 

на њихове вршњаке (14).  

      Закључак 
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      Лечење малигне болести у детињству често доводи до ендокриних поремећаја. 

Најзначајнији фактори ризика су зрачење и примена алкилирајућих лекова. Појава 

ендокриних секвела се може јавити и у каснијем живостом добу и неопходно је да ову 

децу након завршене терапије прати и ендокринолог. 
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ОД СИНКОПЕ У НАПОРУ ДО ПРЕГЛЕДА МАГНЕТНЕ РЕЗОНАНЦЕ СРЦА 

 

Ида Јовановић 

Универзитетска дечја клиника 

Медицински факултет, Универзитет у Београду 

 

       Синкопа је појам за пролазни губитак свести због пролазне церебралне глобалне 

хипопрефузије, а карактерише се наглим почетком, кратким трајањем и спонтаним 

потпуним опоравком (1). Појам пресинкопе се често користи за стања која одговарају 

продрому синкопе, али нису праћена губитком свести. 

       Нагли прекид церебралног протока који траје чак само 6-8 секунди је довољан 

разлог за потпуни губитак свести. Већина потенцијалних разлога су бенигне природе и 

само-ограничавајући. Иако ретко, синкопе могу бити удружене са озбиљним 

морбидитетом и морталитетом и имају посебан значај, јер могу бити једини предзнак 

претеће напрасне смрти (НС). Због тога је примарни циљ клиничара, посебно у хитној 

служби, да процени да ли је узрок синкопе бенигног карактера или постоји ризик за 

скривено, животно угрожавајуће обољење. Посебну пажњу треба посветити синкопи у 

напору, која увек захтева озбиљно испитивање, јер може бити злослутна најава 

изненадне смрти. Синкопа током напора има потенцијално озбиљнију подлогу него она 

која се јавила непосредно након напора. 

      Висока је преваленца прве синкопе код особа између 10 и 30 година, са пиком од 

47% код девојака и 32% код младића око 15.године живота (2).  

      Клиничка слика 

      Типичне синкопе су кратког трајања. Карактерише их пад крвног притиска, 

бледило, знојење и губитак свести. Комплетан губитак свести код рефексних синкопа 

не траје дуже од 20 секунди. Ретко, међутим, синкопе могу трајати и дуже, чак и 

неколико минута (3). У таквим ситуацијама диференцијална дјагноза синкопе и других 

губитака свести може бити тешка. Опоравак од губитка свести је скоро увек тренутно, 

као и успостављање одговарајућег понашања и оријентације. Ретроградна амнезија је 

веома ретка, мада могућа. 

      Класификација 
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      Узроци синкопе се према патофизиологији деле на: 

      Рефлексне синкопе:  

‘      Вазо-вагалне, познате као колапс, изазване емоционалним или ортостатским 

стресом  

      Ситуационе, које се јављају у одређеним ситуацијама, нпр. после физичког напора и 

        Синкопе „каротидног синуса” изазване механичком манипулацијом каротидног 

синуса  

      Синкопе услед ортостатке хипотензије:  

класичне, иницијалне или закаснеле и синдром поструралне ортостатске тахикардије 

      Кардијалне синкопе (због болести кардиоваскуларног система) 

1. Поремећаји срчаног ритма су најчешћи узроци кардијалних синкопа. Аритмије 

изазову хемодинамски поремећај који доводи до критичног смањења минутног 

волумена и изазива глобалну церебралну хипоперфузију. Бројни поремећаји могу 

изазвати синкопу, као што су: брадиаритмије (болест синусног чвора, АВ блок I°, АВ 

блок III°) и тахиаритмије – (ветрикуларна и суправентрикуларна тахикардија). 

2. Структурне болести срца, у чијој су основи опструкција или редукција тока крви: 

аортна стеноза, хипетрофична опструктивна кардиомоиопатија, митрална стеноза, 

миксом леве преткоморе, плућна валвуларна стеноза, плућна хипертензија, плућна 

емболија, тетралогија Fallot, акутни инфаркт миокарда, нестабилна ангина пекторис, 

срчана тампонада, дисекција аорте. 

      Пацијенти са кардијалном синкопом имају значајан ризик од НС (4). Уколико је 

пацијент поред синкопе имао и конгестивну срчану инсуфицијенцију, ризик од НС је 

знатно већи. 

      Испитивање и стратификација ризика код синкопа 

      Када се говори о стратификацији ризика код синкопа, мисли се на два елемента: 

ризик од НС и животно угрожавајућих догођаја и ризик од поновног јављања и 

озлеђивања при паду.  

      Структурне болести срца и примарне аритмије (мембранопатије) су кључни 

ризични фактори за НС и укупан морталитет код синкопа. Чак и особе са бенигним 
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синкопама удруженим са структурном болешћу срца или примарним електричним 

болесима (аритмијама) имају двоструко већи ризик од НС (2). 

      Лош исход више зависи од врсте и тежине основне болести него од синкопе per se. 

Дефинисано је неколико клиничких фактора који су предиктори лоше прогнозе. То су: 

синкопа у напору, палпитације пре синкопе, патолошки ЕКГ и доказане вентрикуларне 

аритмије. 

      Код свих пацијената са синкопом је неопходно урадити анамнезу, клинички преглед 

и ЕКГ. На бази тих налаза се прави селекција болесника који захтевају допунска 

испитивања, јер постоји сумња на обољење срца. 

      Пажљиво узета анамнеза је најкориснија у процени етиологије синкопе и потреби за 

допунским испитивањем. У анамнези је кључно разликовати тзв. типичну, бенигну 

синкопу, од атипичне. Ако је губитак свести био комплетан, настао нагло, кратко трајао 

и томе је следио потпун опоравак и ако је било губитка постуралног тонуса, вероватно 

се ради о бенигној синкопи. 

      Корисни подаци из анамнезе везани за окидач синкопе: код пацијената са 

продуженим QТ синдромом окидач синкопе су емотивна узбуђења или аудио 

стимулуси. Деца са катехоламинском полиморфном вентрикуларном тахикардијом 

могу развити аритмије при емоционаном или физичком стресу. Деца са аритмогеноом 

дисплазијом десне коморе често развијају аритмију у напору. 

      Посебно битан податак из анамнезе је чињеница да ли је у породици било особа са 

НС пре 45.године живота, зато то су већина обољења генетског порекла, или 

фамилијарна. 

      Рутинска испитивања: У клиничком налазу сваки патолошки налаз у физикалном 

прегледу срца захтева допунско испитивање. То важи и за ЕКГ. 24h холтер ЕКГ и тест 

оптерећења се саветују кад год постоји сумња на поремећај ритма, посебно уколико се 

криза свести јавила у напору. 

      Уколико постоји било каква сумња на обољење срца, пацијент се упућује на 

ехокардиографски преглед, који је изузетно сензитиван у дијагностици структурних 

обољења, било валвуларних било кардиомиопатија. 
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      Постоје, међутим ситуације када се саветује и преглед магнетне резонанце срца 

(ЦМР). Тај преглед се препоручује када се на основу клиничког и ултразвучног налаза 

постави сумња на кардиомиопатију или када се сви резултати уредни, али клинички 

постоји сумња на болест срца. Магнетна резонанца срца омогућава неинвазивно, веома 

сензитивно испитивање морфологије и функције срца, а од посебног је значаја то што је 

једина неинвазивна дијагностичка метода са карактеризацију ткива (5). Тако, на 

пример, код болесника са аритмогеном дисплазијом десног срца приказује се масна 

дегенерација миокарда десне или леве коморе, локализована анеуризматска слабљења 

зида и дискинезије појединих делова миокарда. Такве промене се утразвуком могу 

видети само у одмаклом стадијуму болести. 

      Правовремена дијагностика таквих обољења срца омогућава правовремено лечење, 

често укључујући и имплантацију pace maker дефибрилатора. 
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      Увод  

      Takayasu arteritis (ТА) је хронични аутоимуни артеритис непознате етиологије који 

захвата аорту и њене главне гране, а ређе друге крвне судове (пулмонална артерија, 

реналне артерије, коронарне артерије). Главна клиничка манифестација ТА је 

артеријска хипертензија, исхемијски бол у прекордијуму и абдомену, клаудикација и 

неподношење физичке активности. Због примарне захваћености аорте и 

брахиоцефаличних судова непалпабилни су или ослабљени пулсеви на појединим 

екстремитетима због чега се ТА назива “pulseless disease“. 

      Фактори који значајно доприносе повећаном морбидитету су срчана слабост и 

цереброваскуларни исхемијски инсулти.  

      Етиопатогенеза 

      ТА је хронични артеритис великих и средњих крвних судова са најчешће 

захваћеном аортом, поткључним, каротидним и реналним артеријама. Болест је 

најчешћа у Јапану и југоисточној Азији са учесталошћу 0,4-2,6 случаја/милион 

становника. Што се тиче полне и узрасне дистрибуције, углавном се јавља код женског 

пола у другој и трећој деценији живота (1).  

      Етиопатогенеза ТА је и даље непозната, са различитим узрочним и укрштеним 

механизмима деловања који укључују генетску и етничку предиспонираност, склоност 

ка аутоимунитету и постинфективну реакцију. Анализа хуманих леукоцитних антигена 

(ХЛА) је показала повећану фреквенцу ХЛА типова Б52, Б39, Д12 и А24 код пацијената 

у Јапану (2). Поједини типови ХЛА имају специфичне инфламаторне ефекте: пацијенти 

са ХЛА Б52 имају много израженију инфламацију артеријског зида док они са Б39 

имају предилекцију за инфламацију реналних артерија.  

       Функција Т лимфоцита је поремећена код пацијената са ТА, на тај начин да 

блокада Tc рецептора омогућава аутоимуну реакцију у присуству одговарајуће 

антигенске стимулације. Доказано је да је  туберкулоза хронични антигени стимулус у 
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најмање 20% пацијената са ТА, мада се спомињу и спирохете, стрептококне инфекције, 

постинфективна циркулишућа антитела. У сваком случају аутоимуна инфламација 

захвата зид великих артерија, у виду дифузних циркумференцијалних задебљања 

(грануломатозни панартеритис) са последичним развојем стеноза, потпуних оклузија 

или анеуризматских проширења.  

      Sun (3) је објавио да су потенцијални биомаркери активности ТА матриксна 

металопротеиназа 9 (ММП-9) и интерлеукин 6 (ИЛ-6), док су код Matsuuame (4) 

доказане металопротеиназе 2, 3 и 9 (ММП-2, ММП-3, ММП-9).  Matsuamma (4) је 

показао да су вредности ММП-2 корисне у дијагностици ТА, док су ММП-3 и ММП-9 

добри биомаркери активности болести. Takamura (2) је покушао да пронађе биомаркер 

који ће реално процењивати активност обољења под стероидном терапијом. ЦРП и 

серум амилоид П су кратки пентраксини који се синтетишу у јетри након деловања 

интерлеукина 6. Пентраксин 3 (ПТX3) се може продуковати локално из васкуларних 

ендотелних ћелија, макрофага и неутрофила, као одговор на проинфламаторни сигнал.  

Због тога се ПТX3 сматра најбољим биомаркером активности ТА под дејством 

имуносупресива (2), али је повишених вредности и код стент индуковане инфламације, 

неоинтималне пролиферације (5) и нестабилне ангине пекторис.  

      Клиничка сликa 

      Клинички знаци и симптоми потичу од системске инфламације и локалних 

васкуларних компликација.  Клиничка слика у ТА варира од асимптоматских до 

акутних животно угрожавајућих стања. ТА обично почиње неспецифичном 

инфламаторном фазом у виду температуре, слабости, ноћног знојења, губитка тежине, 

мускулоскелетних болова. Због ове неспецифичне и релативно асимптоматске фазе 

болест се често касно препознаје када су васкуларне компликације већ довеле до 

озбиљних кардиоваскуларних тегоба. Клинички се ТА може испољити неуролошком 

симптоматологијом у виду главобоље, транзиторних исхемичних атака, можданог 

удара, док су кардијални проблеми везани за развој хипертрофије миокарда и срчане 

слабости.  

 

У табели 1 су приказане учесталости клиничких знакова и патолошких промена у ТА.   

Табела 1 Клиничке манифестације Такаyасу артеритиса  
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Клинички налаз                             Учесталост (%) 

Ослабљени/одсутни пулсеви                 84—96 

Шум                                                   80—94 

Хипертензија                                       33—83 

Стеноза реналне артерије                    28—75 

Аортна регургитација                        20—24 

Инфламација плућне артерије              14—100 

 

      У физикалном налазу доминирају два главна знака: појава новог шума и губитак 

пулса на рукама и/или ногама.  

      Дијагноза 

      Неинвазивна дијагностика подразумева лабораторијске анализе, ултразвук (Duplex 

scan) крвних судова и магнетну резонанцу (МР). Лабораторијске анализе су 

неспецифичне и показују интензивну системску инфламаторну реакцију посебно 

повећану седиментацију еритроцита, а у мањој мери ЦРП, леукоцитозу. Ултразвук 

детектује хомогено и концентрично задебљан зид великих артерија (знак макарона) и 

измењен карактер протока. МР ангиографија најбоље карактерише хистолошке 

промена у зиду артерија (едем, фиброза, интимална пролиферација) и приказује 

артеријске стенозе, оклузије или анеуризме. Златни стандард за клиничку дијагнозу су 

артериографија и хистопатолошка анализа биоптата зида артерија, али обзиром на 

њихову агресивност и ризик активност болести и прогресија артеријских промена се 

углавном контролишу нивоом реактаната акутног и хроничног запаљења, ултразвуком 

и МР.  

      Због непостојања специфичних биомаркера и патолошких промена Амерички колеџ 

за реуматологију (6) је израдио дијагностичке критеријуме који су приказани у табели 

1.  

      Табела 1  

      Дијагностички критеријуми за Такаyасу артеритис (American College of 

Rheumatology) 

1. Почетак болести ≤ 40 година 

2. Клаудикација екстремитета 
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3. Смањење брахијалног пулса 

4. Разлика у артеријском притиску >10 mmHg 

5. Континуирани шум на а. субклавији и аорти 

6. Абнормалности на артериограму 

 

       Бар 3 критеријума од 6 морају бити испуњена да би се поставила дијагноза 

Takayasu arteritis. 

      У диференцијалној дијагнози ТА укључени су Бехчет-ова болест, giant cell 

артеритис (темпорални артеритис) и инфективни аортитис.  

      Један од највећих изазова у лечењу ове хроничне болести је праћење активности 

болести под имуносупресивним третманом. Већина пацијената са ТА имају релапсе 

активне инфламације током имуносупресивне терапије, док неки пацијенти показују 

стално активну болест и под одговарајућим лековима (7). 

      Лечење 

      Имуносупресивна терапија, пре свега примена стероида је главни начин лечења ТА. 

Уколико се стероидном терапијом не може постићи ремисија или каснија контрола 

активности ТА у терапију се уводе други имуносупресивни (метотрексат, 

циклофосфамид, азатиоприн, микофенолат мофетил, такролимус) и биолошки лекови.  

Нови биолошки лекови са имуносупресивним деловањем укључују антагонисте 

рецептора за TNFɑ (етанерцепт, адалимумаб, инфлиxимаб) и интерлеукин 6 

(тоцилизумаб). Мада не постоје контролисане студије о ефикасности биолошких 

лекова, већина пацијената (18/21, 86%) повољно реагује на њихову примену уз потпуну 

ремисију болести код 12/21 пацијента у периоду од 28 месеци (8). 

      Треба бити опрезан код дуготрајне и прекомерне имуносупресивне терапије, јер 

може изазвати озбиљне инфекције и склоност ка имунопролиферативним болестима. 

Многи пацијенти су резистентни на давање стероида без постизања клиничке и 

биохемијске ремисије. Maksimowicz (7) је доказала да 71% пацијената добије релапс 

активне болести 6 месеци након смањења преднизолона на ≤ 10 mg. Сматра се да 

смањење дозе преднизолона до дозе одржавања треба да буде што пажљивије и 

спорије, јер је брзина повлачења стероида један од главних фактора релапса болести.   
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      Артеријска хипертензија се примарно контролише инхибиторима ангиотензин 

конвертириајућег ензима (АЦЕ), уколико пацијент нема билатералну реналну стенозу, а 

друга линија антихипертензивних лекова су бета блокатори.  

      Озбиљне компликације у виду тешких и дифузних стеноза аорте, каротидних и 

реналних артерија, анеуризме аорте ≥ 6 cm, коронарне или церебралне исхемије и 

аортне регургитације се коригују ендоваскуларним или хируршким процедурама. 

Примена ових процедура се препоручује у мирној фази болести. Хируршке и 

ендоваскуларне процедуре се примењују код строго селекционих пацијената са 

озбиљним кардиоваскуларним компликацијама јер су честе рестенозе или оклузије 

захваћених артерија и by-pass-a,посебно ако није постигнута трајна ремисија болести.  

      Исход  

      ТА је хронични аутоимуни поремећај са честим релапсима и обично прогресивним 

током, што за последицу има значајан морбидитет. Тежина и раширеност артеријских 

оштећења одређују израженост клиничких тегоба које могу прогредирати до пуног 

инвалидитета у 23-47% пацијената (7). У неколико студија морталитет се кретао у 

распону 3-27%, док је 10-годишње преживљавање износило 73-90% (9,10). Главни 

узрок смрти су срчана слабост или васкуларне компликације (анеуризме аорте, аортна 

регургитација, артеријска хипертензија, плућна хипертензија).  
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Слободан Илић1,2, Ирена Вулићевић1,2, Владимир Миловановић1 

1Универзитетска дечја клиника 

2Медицински факултет, Универзитет у Београду 

 

      Први морфолошки опис транспозиције великих артерија се приписује Бејлију 1797. 

године, док је назив транспозиција великих артерија (енгл. Transposition of the Great 

Arteries - ТГА) први употребио Фаре 1814.године (1). Главна анатомска класификација 

транспозиције великих артерија је заснована на просторном односу великих артерија 

једне према другој и морфологији инфундибулума. Аорта је најчешће антериорно и 

удесно у односу на плућну артерију (декстро транспозиција великих артерија, Д-ТГА). 

Поред тога, највећи број болесника са ТГА има субаортни инфундибулум, док 

субпулмонални инфундибулум недостаје. Ова дефиниција има и своје изузетке, тако да 

се може рећи да је дискордантна вентрикуло-артеријска конекција једина 

карактеристика која је присутна код свих болесника са транспозицијом великих крвних 

судова (2).  

      Д-ТГА је релативно честа, представља 5-7% урођених мана срца и најчешћи је узрок 

неонаталне цијанозе. Наиме, код болесника са Д-ТГА пулмонална и системска 

циркулација су паралелне (а не у серији као код нормалног срца) и не постоји 

могућност да се крв богата кисеоником допреми ткивима, што резултира у цијанози, 

израженој ацидози и миокардној исхемији. Преживљавање зависи од мешања крви 

између пулмоналне и системске циркулације које се углавном обавља кроз проходан 

овални форамен и отворен артеријски дуктус (2,3). Иако је Д-ТГА описана пре више од 

два века, третман ове урођене мане срца није био доступан све до средине 20-тог века, 

када уведена прво хируршка атријална септектомија (Блејлок-Хенлон, 1948.године), а 

затим и балон атријална септостомија (Рашкинд и Милер, 1966. године). До тада, 

природни ток болести је резултирао морталитетом од око 30% у првој недељи, 50% до 

навршеног првог месеца живота и чак 90% до навршене прве године живота (3). Данас 

је преживљавање болесника са транспозицијом великих артерија веће од 90% и због 

тога се хируршко лечење Д-ТГА може сматрати једним од највећих успеха хирургије 

урођених мана срца (2). Овај рад приказује процедуру која се назива „arterial switch 

operation“ (АСО), која представља анатомску корекцију транспозиције великих 
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артерија са коронарним трансфером. Заслуга за прву успешну АСО припада Жатену и 

сарадницима (1975.година) (4). АСО је технички изазовна, са значајним варијацијама у 

оперативном преживљавању у различитим серијама. Нарочито су поједини анатомски 

облици удружени са повећаним ризиком, као што су Д-ТГА са комплексном 

коронарном анатомијом, Таусиг-Бинг аномалија, Д-ТГА са опструкцијом излазног 

тракта леве коморе и/или опструкцијом лука аорте (5). Обзиром да је АСО тешка за 

учење и репродукцију, хируршки резултати подлежу значајној криви учења.  

      Сви узастопни болесници са Д-ТГА (н=46) подвргнути АСО од јануара 2009.године 

до децембра 2012.године у Универзитетској дечјој клиници у Београду су обухваћени 

овом ретроспективном кохортном студијом. Све операције су урадила два хирурга. 

Подаци су добијени из медицинске документације, ехокардиографских, оперативних, 

катетеризационих и отпусних листи. Резултати су евалуирани након средњег времена 

праћења од 64 месеца (распон, 4-81 месец) у односу на: 1. рани и касни морталитет; 2. 

ехокардиографске параметре добијене на првом прегледу након операције и последњем 

контролном прегледу; 3. учесталост и тип реоперација и реинтервенција. 

      Болесници су подељени на Групу 1 (н=34), изоловану Д-ТГА са интактним 

вентрикуларним септумом (ИВС) и Групу 2 (н=12), комплексну Д-ТГА са 

вентрикуларним септум дефектом (ВСД). Група 2 је даље подељена на подгрупу 2А 

Таусиг-Бинг аномалију (н=7), од којих су 2 болесника имала и придружену коарктацију 

аорте и 2Б Д-ТГА удржену само са ВСД-ом (н=5). 

      Пренатално је дијагноза постављена код 9 болесника (19,6%), а два новорођенчета 

(4,4%) су рођена са мање од 37 гестационих недеља. Сви болесници су преоперативно 

дијагностиковани ехокардиографијом. Неуобичајена коронарна анатомија је постојала 

код 13 болесника (28,3%). Једна коронарна артерија је била присутна код 3 болесника 

(6,5%), а само један болесник у серији је имао интрамуралну коронарну артерију 

(2,2%). Претходне интервенције су рађене код 40 болесника (86,9%) пре АСО. 

Најчешћа је била балон атријална септостомија код 37 болесника (80,4%), код 2 

болесника је урађена корекција коарктације аорте са хипоплазијом лука (4,4%), и код 

једног болесника са касном презентацијом је рађен ретренинг леве коморе (2,2%).  

      За 46 болесника, 30 мушког и 16 женског пола, медијана узраста у време АСО је 

била 12,5 ± 19,4 дана (распон, 5-135 дана), а средња телесна маса 3,4 ± 0,7 kg (распон, 
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1,7-6,0 kg). Двадесет четири болесника (70,7%) из Групе 1 је оперисано током прве две 

недеље живота,  за разлику од само 3 болесника (25%) из Групе 2 (п=0,006).  

      Рани смртни исход је наступио код 4 болесника (8,7%). Рани морталитет у Групи 1 

(Д-ТГА/ИВС) је био 5,9% (2/34 болесника), 

а у Групи 2 (комплексна Д-ТГА) 16,6% (2/12 

болесника). Таусиг-Бинг аномалија је била 

статистички значајан параметар раног 

морталитета (п=0,043). Постоперативно, 

синдром недовољног минутног волумена 

срца је био снажан предиктор раног 

морталитета (п=0,001). Од осталих 

постоперативних компликација статистичку 

значајност су постигли тромбоза (п=0,001), 

акутна бубрежна инсуфицијенција са перитонеалном дијализом (п=0,005) и градијент 

притиска у плућној артерији ≥ 50 mmHg (п=0,002). Идентификоване су 2 касне смрти 

које су се догодиле у средњем времену од 4,5 месеца након АСО. Кумулативно 

преживлјавње свих болесника након 80 месеци је приказано Каплан-Мајеровом 

кривуљом у Графикону 1.   

      Просечно фракционо скраћење код болесника на првом ехокардиографском 

прегледу пре отпуста из болнице је било 41±6% (распон, 30-50%), а на последњем 

контролном прегледу 38±5% (распон, 27-50%). Само један болесник је у дугом праћењу 

имао вредност фракционог скраћења нижу од 28%. На крају периода праћења код 2 

болесника су уочени знаци хроничне декомпензације срца, док је преосталих 38 

болесника сврстано у прву групу према класификацији NYHA (95%).  

      Поремећаји срчаног ритма су у раном постоперативном току регистровани код 14 

болесника (30,4%). Синусни ритам је успостављен применом одговарајућих 

антиаритмика (амиодарон, пропранолол). Код два болесника је постоперативно 

постојала атриовентрикуларна дисоцијација са коморском брадикардијом, тако да је 

коришћен привремени пејс мејкер. Код првог се временом успоставља синусни ритам, 

док је код другог болесника након месец дана имплантиран стални пејс мејкер. 

Инциденца имплантације pace maker-а због комплетног АВ блока код једног болесника 

(2,4%) није различита од осталих студија (6). 

Графикон 1. Кумулативно преживлјавње свих 

болесника након 80 месеци 
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      Након АСО је урађено укупно 9 реинтервенција (реоперација или интервенција 

катетером) код укупно 5 болесника (10,9%). Најчешће је реинтервенција рађена због 

рецидивантне или резидуалне пулмоналне стенозе, 5 од укупно 9 процедура (55%).  

      Смртни исход након АСО је најчешће последица вентрикуларне дисфункције након 

неадекватног трансфера коронарних артерија у нео-аорту. Мобилизација и 

транслокација коронарних артерија су и даље технички најсложенији део ове 

процедуре, која са собом носи комбиновани ризик од примарне исхемијске повреде, као 

и касне проблеме са кинкингом коронарних артерија или стенозом остијума (3,5).   

      Анализом регистра неонатуса у The Society of Thoracic Surgeons Congenital Heart 

Surgery Database  (2005-2012.година) сви болесници са Д-ТГА који су подвргнути АСО 

су укључени у испитивање. Из анализе су искључени болесници са Таусиг-Бинг 

аномалијом. Хоспитални морталитет је био 3,4%; 14,7% су били са значајним 

морбидитетом. (7). Наш рани морталитет у истој ери је био 8,7% (4 болесника), али ако 

се компарације ради искључе болесници са Таусиг-Бинг аномалијом, наш рани 

морталитет је 5,1%. Две касне смрти код наших болесника су се догодиле у средњем 

времену од 4,5 месеца након АСО. Касна коронарна инсуфицијенција дефинисана као 

смртни исход или коронарни догађај након АСО се догодила код 1 болесника (2,3%), 

слично као и у другим објављеним серијама. Смрт је наступила због комплетне 

оклузије леве коронарне артерије. Други болесник са Д-ТГА/ИВС је егзитирао због 

плућне хипертензије, праћене тешком срчаном инсуфицијенцијом. Време смрти након 

АСО (4,5 месеца), као и узрок смрти (оклузија коронарне артерије и плућна 

хипертензија) се не разликују од других објављених серија болесника (3,8,9,10). Наш 

укупни АСО морталитет за болеснике са Д-ТГА/ИВС и Д-ТГА+ВСД (без Таусиг-Бинг 

аномалије) је био 7,7%. 

      Програм анатомске корекције Д-ТГА у Универзитетској дечјој клиници је започет 

марта 2001.године и први резултати су објављени новембра 2002.године на Првом 

конгресу кардиоваскуларних хирурга Србије у Београду. Презентирани су резултати 

лечења 13 болесника са Д-ТГА; није било болесника са Таусиг-Бинг аномалијом. 

Четири болесника (30,8%) су умрла. 

      Овом студијом желимо да прикажемо колико су се наши резултати у испитиваном 

периоду приближили водећим центрима специјализованим за третман урођених мана 

срца. Приметан је тренд побољшања резултата и поред повећане комплексности 
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болесника (у студију су укључени и болесници са Таусиг-Бинг аномалијом и 

хипоплазијом лука аорте). Снижен морталитет у анализираној групи болесника је 

резултат акумулираног хируршког искуства са овом операцијом, као и напретка у 

дијагностици, анестезији, перфузионој техници и постоперативном третману. Наша 

студија је потврдила да код болесника са Д-ТГА чак и у малом центру АСО може бити 

урађен са ниским раним и касним морталитетом и морбидитетом након криве учења и 

модификација периоперативних параметара. 
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      Прошло је више од 70 година како је Крафорд (Crafoord) успешно oперисао 

дванаестогодишњу девојчицу са коарктацијом аорте (1). Хируршко збрињавање је и 

данас доминантни вид лечења ове урођене срчане мане иако интервентна кардиологија 

нуди мање инвазивне методе лечења чије резултате тек треба са сигурношћу 

верификовати (балон дилатација, стентовање) (2, 3). Рутинска примена простагландина 

који артеријски дуктус држе отвореним је довела до побољшања преоперативног стања 

пацијената (4). Неонатална коарктација аорте удружена са хипоплазијом лука аорте 

остаје јединствена међу конгениталним манама срца, јер се ниједна друга урођена 

срчана аномалија не коригује тако различитим хируршким техникама и приступима (5). 

      И поред тога што су се резултати лечења временом рапидно побољшавали, 

оперативно лечење неонаталне коарктације без последичне рекоарктације и 

хипертензивне болести остаје један од ,,Светих Гралова“ педијатријске 

кардиохирургије (6). Данас је морталитет ових пацијената пре свега условљен 

коегзистирајућим срчаним манама. Главни проблем лечења остаје избор хируршке 

технике, третман удружених срчаних мана, те инциденца рекоарктације. Овим радом 

желимо да представимо наше искуство у збрињавању неонаталне коарктације аорте. 

 

      Материјал и метод 

      Ретроспективном студијом обухваћено је 69 пацијента кардиохируршке службе 

Универзитетске дечје клинике у Тиршовој са дијагностикованом коарктацијом аорте у 

периоду јануар 2006 – децембар 2012. У студију су укључена само деца узраста до 

месец дана. Дистрибуција према половима је следећа: 59,4% дечака (41), 40,6% 

девојчица (28). Телесна маса се кретала у распону 1,4 – 4,4kg просечна вредност 

3,2±0,6kg, шесторо пацијента је на интервенцији имало масу мању од 2,5 kg. Дијагноза 

коарктације је постављена 2Д ехокардиографијом, катетеризација због придружених 

интракардијалних аномалија је урађена код десет пацијента. Узраст пацијената на 
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операцији је варирао од 2. до 30. дана живота (медијана 10дана). Простагландини су 

преоперативно давани код 81% пацијената (56/69), седам пацијената је преоперативно 

било механички вентилирано, а девет болесника је захтевало преоперативну инотропну 

стимулацију. 

      Према патолошком супстрату формиране су 3 групе: група 1-изоловане коарктације 

- 33 пацијента (48%),  група 2- комплексне коарктације (коарктације са придруженим 

комплексним интракардијалним аномалијама) – 24 пацијента (35%), група 3- 

коарктације са вентрикуларним септалним дефектом /ВСД-ом/ – 12 пацијената (17%). 

      Од примењених хируршких техника далеко најчешће је заступљена „extended end to 

end”анастомоза – 55 (79,9%), знатно ређе „radicaly extended end to end” – 12 (17,3%) и 

„classical end to end” – 3 (4,3%). 

      У односу на анатомску позицију ВСД-а перимембранозни је постојао код 6 

пацијената, мишићни код 5, a „double commited“ тип дефекта кодједног пацијента. Од 

12 пацијената из ове групе код седморо је ВСД оперисан у просеку 175 дана (распон  

90-480 дана) након иницијалне операције коарктације. Код два пацијента са великим 

септалним дефектима заједно са корекцијом коарктације урађен је и „banding“ плућне 

артерије као привремена палијација. Спонтано затварање дефекта је регистровано код 5 

пацијената. 

      Међу комплексним коарктацијама дистрибуција придружених интракардијалних 

малформација је следећа: Шонов комплекс(„Shone complex“)-15, Д транспозиција 

великих крвних судова - 5, Л транспозиција великих крвних судова -1, комплетан 

атриовентрикуларни септални дефект -1, синус венозус тип АСД - 1, Сцимитар 

синдром („Scimiter syndrom“) - 1. Од 15 пацијената са Шоновим комплексом код 8-оро 

је урађена додатна операција (три Рос Коно процедуре, три комисуротомије због аортне 

стенозе, две пластике митралне валвуле).   

 

      Резултaти 

      Просечно време праћења постојеће серије пацијената је 60 месеци (распон 12-112 

месеци). 

      Укупан морталитет је износио 5,7% (4/69). Морталитет унутар групе 1 (1/33) и 3 

(0/12) је био значајно нижи него унутар групе 2 (3/24). Оперативни морталитет није 
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постојао. Пацијент из групе 1 је преминуо услед интракранијалне хеморагије у склопу 

прематуритета. У групи 2 сва три смртна исхода су настали након другог оперативног 

захвата којим су решаване придружене интракардијалние  аномалије (1 пацијент након 

Рос Коно операције због тешке аортне стенозе у оквиру Шоновог комплекса, и два 

пацијента након „arterial switch“ операције због Д-транспозиције великих крвних 

судова).  

      Накнадни развој рекоарктације је верификован следећим дијагностичким методама: 

одређивањем притиска сфигмоманометром, 2Д и доплер ехосонографијом, 

катетеризацијом срца са ангиографијом. На овај начин рекоарктација је 

дијагностикована код седам оперисаних пацијента што чини 10,6%. Средње време 

постављања дијагнозе рекоарктације износило је 4,3±0,5 месеци, медијана је била 4 

месеца. Код свих пацијената са рекоарктацијом урађена је перкутана балон 

ангиопластика 4 до 5 месеци након урађене аортопластике. Један пацијент је захтевао 

оперативни захват (пач аортопластика) због рекоарктације која није могла бити 

збринута балон ангиопластиком. Збирно посматрано након 60 месеци праћења укупна 

слобода од реинтервенције због рекоарктације износи 89,4%, а слобода од реоперације 

98,4%. Даљом анализом података уочено је да је ризик од појаве рекоарктације знатно 

виши код пацијената који су на операцији имали телесну масу мању од три килограма, 

што је такође у складу са искуствима референтних аутора (7).  

      Сви пацијенти из група 1 и 3 су без симтпома и без терапије.  Присуство аберантне 

десне поткључне артерије ни у нашем искуству није имало утицај на развој 

рекоарктације, нити на повећан морталитет (8). Cox-ова логистичка регресиона анализа 

осим мале телесне масе као фактор ризика за рекоарктацију, препознаје и 

преоперативну примену инотропа, то јест лоше клиничко стање пацијента. 

 

      Закључак 

      Коначна детерминанта успеха лечења ове групе пацијената се мери ниским 

морталитетом, морбидитетом и инциденцом рекоарктације.  Резултати наше студије са 

аспекта раног и касног морталитета, у потпуности су компатибилни највећим светским 

серијама које обухватају знатно већи број пацијената (Гутгесел 647, Корбмахер 111, 

Куебегерг 326…) (9).  
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      Наше искуство показује да у овој добној групи „extended end to end“ техника и њене 

варијанте дају добре резултате јер дозвољава широку ресекцију дукталног ткива које је 

главни узрок настанка рекоарктације. Не сме се сметнути са ума да коарктација аорте 

може бити удружена са најразличитијим варијететима анатомије лука, што од хирурга 

захтева флексибилност у избору технике (10).   

      Перкутана балон ангиопластика у највећем броју случајева представља ефективан 

метод лечења рекоарктације.  

      Лечење неонаталних пацијената са придружњним ВСД-ом етапним приступом (са 

иницијалном операцијом коарктације) даје више него задовољавајуће резултате.  Рану 

операцију ВСД-а или палијативни „banding“ плућне артерије треба размотрити код 

пацијената који су и након решаванја коарктације у срчаној инсуфицијенцији која се не 

може медикаментозно лечити.  

      Код пацијента са удруженом комплексном маном, коарктација аорте је само ,,врх 

леденог брега“, а исход лечења је детерминисан комплексношћу удружене 

интракардијалне лезије. 
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АМБУЛАТОРНИ МОНИТОРИНГ КРВНОГ ПРИТИСКА 

 

Игор Стефановић 

Универзитетска дечја клиника 

 

      Рано постављање дијагнозе хипертензије омогућава благовремену примену терапије 

ради превенције компликација хипертензије и оштећења циљних органа (1). Вредности 

крвног притиска се мењају из минута у минут под утицајем различитих физиолошких 

фактора и фактора околине. Иако је амбулантно мерење крвног притиска доказано 

добар предиктор исхода кардиоваскуларних обољења, јасно је да детаљније праћење 

варијација крвног притиска може водити бољој стратификацији ризика. Мерење 

вредности крвног притиска у различитим условима може одговорити на питање да ли 

пацијент има „хипертензију белог мантила”, то јест да ли на вредности притиска утичу 

различити страсни фактори. Поређење вредности крвног притиска током дана и током 

ноћи нам такође даје значајне информације о стању кардиоваскуларног система (2).  

      Овакво размишљање је довело до развоја и  употребе 24-часовног амбулаторног 

мониторинга крвног притиска (АМКП), и то како у клиничкој пракси, тако и у 

истраживањима. Аутоматско континуирано мерење крвног притиска је неинвазивни 

метод континуираног надзора крвног притиска који је развијен пре три деценије. У 

последњој деценији постао је важан метод у откривању хипертензије, одређивању њене 

тежине и праћењу ефеката антихипертензивне терапије код деце и одраслих особа (1). 

У почетку је недостатак нормативних вредности био ограничење, али захваљујући 

бројним студијама данас имамо јасно одређене нормативе за децу различитих узраста.  

      Педијатрима је потребно боље познавање амбулаторног мониторинга крвног 

притиска како би доносили добре одлуке о даљем испитивању и лечењу деце са 

повишеним крвним притиском (3). Посебно треба истаћи ране кардиоваскуларне 

болести које настају као последица све већег броја гојазне деце (4). 

      Постоје две методе мерења крвног притиска којима се АМКП користи: 

Короткофљева и Осцилометријска. Код уређаја са Короткофљевом методом постоје 

разлике у осетљивости микрофона. Код осцилометријских уређаја се систолни и 

средњи притисак мере директно, а дијастолни израчунава посебним алгоритмом који се 

разликује од апарата до апарата (2). 
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      Важно је истаћи предност осцилометријских апарата у већем броју успешних 

мерења, а због преосетљивости микрофона код аускултаторних апарата. Квалитет 

мерења зависи од величине манжетне, прецизних инструкција о употреби и узраста 

детета (2). Такође зависи и од вредности крвног притиска и амплитуде пулсног таласа, 

затим од аритмија, тромбоцитопеније и поремећаја коагулације. У данашње време, 

АМКП се може урадити деци скоро свих узраста, а захваљујући перцентилним 

вредностима за различите висине, тежине и индекса телесне масе (body mass index - 

БМИ) (3). 

      На основу ових мерења, у даљој обради резултата, одређује се оптерећење 

притиском, које представља проценат измерених вредности које су изнад 95. 

перцентила за висину детета. Да би дефинисали степен и тежину хипертензије, 

потребно је одредити и оптерећење притиском и средњу вредност притиска (5). 

Хипертензија је тежег степена уколико је средња вредност притиска изнад 95. 

перцентила за висину а оптерећење притиском веће од 50%. Поред средње вредности 

притиска и оптерећења притиском јако је важан и дневно-ноћни пад вредности 

систолног и дијастолног притиска (3,4). Код деце код које овај пад изостаје, већа је 

вероватноћа постојања хипертрофије леве коморе.  

      Амбулаторни мониторинг крвног притиска има велики значај у откривању 

„хипертензије белог мантила”, тј. стресом индукованих пролазних скокова крвног 

притиска који се дешавају приликом мерења у амбуланти. Учесталост ове хипертензије 

је 35%, односно око 22% код пацијената са потврђеном хипертензијом. „Маскирана 

хипертензија” одговара супротном налазу у односу на „хипертензију белог мантила”, 

тј. вредности амбулантног мерења крвног притиска су нормалне, а АМКП патолошки. 

Она је чешћа код деце са позитивном породичном анамнезом за хипертензију и 

повишеним БМИ (2,3). Мало је студија о повезаности АМКП и кардиоваскуларних 

болести код деце. Доказано је да је систолно оптерећење током ноћи блиско повезано 

са индексом масе леве коморе. Није пронађена повезаност између АМКП и клиренса 

креатинина нити са микроалбуминуријом (4,5). 

     АМКП је од веома велике користи код деце оболеле од дијабетеса. Пораст притиска 

током ноћи претходи развоју микроалбуминурије. Доказана је повезаност између 

изостанка ноћног пада притиска и развоја дијабетичне нефропатије  код ове деце (2). 
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      АМБП је веома корисна метода, али има и неких значајних недостатака. Најчешће 

описане мане примене АМКП код деце односе се на високу цену апарата, губитак 

података из техничких разлога, нелагодност, лоше спавање и контактни дерматитис. 

Нормативи код деце нису добијени из великих популационих студија (1). Алгоритми 

који се користе код осцилометријских уређаја су углавном добијени из студија код 

одраслих. Али, оно што АМКП даје предност над амбулантним мерењем је да мерење 

крвног притиска не зависи од истраживача, обавља се у уобичајеном окружењу и добро 

се подноси. Крвни притисак се мери током дужег временског периода (укључујући и 

период спавања), број мерења је велики, па је и прецизност у откривању хипертензије 

већа него код уобичајеног мерења крвног притиска сфигмоманометром (1,4). 

     Али и поред побројаних недостатака, АМКП се у данашње време користи у 

следећим клиничким индикацијама: сумња на хипертензију белог мантила, испитивање 

пацијената са хипертензијом која је резистентна на фармаколошку терапију, 

испитивање симптома хипотензије, суспектна аутономна дисфункција (2). Код деце 

оперисане од коарктације аорте, учесталост хипертензије је и до 30%. АМКП је веома 

важан у даљем праћењу ових пацијената и њиховом лечењу. Прогностичка вредност 

АМКП можда и премашује уобичајено мерење крвног притиска сфигмоманометром јер 

примена овог метода отвара нове перспективе у одређивању нормалних вредности 

крвног притиска, нових критеријума за постављање дијагнозе и утврђивању тежине 

хипертензије и праћењу ефеката лечења артеријске хипертензије.  

      АМКП је постао користан метод у процени и праћењу хипертензије не само код 

одраслих особа него и код деце (1). 
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ПРИМЕНА ЕКСТРАКОРПОРАЛНЕ МЕМБРАНСКЕ ОКСИГЕНАЦИЈЕ КОД 

ПЕДИЈАТРИЈСКИХ КАРДИОЛОШКИХ ПАЦИЈЕНАТА 

 

Ирена Вулићевић 

Универзитетска дечја клиника  

Медицински факултет, Универзитет у Београду 

 

      Екстракорпорална механичка циркулаторна потпора (МЦП) подразумева примену 

механичких уређаја ради привременог одржавања плућне и/или срчане функције код 

пацијената са тешком респираторном или срчаном инсуфицијенцијом. Циљ 

екстракорпоралне потпоре је да омогући адекватну испоруку кисеоника до виталних 

органа када то конвенционалним методама лечења није могуће и да обезбеди време и 

оптималне услове за опоравак плућне и/или срчане функције. МЦП се може применити 

у свим узрастним добима, али болест и стање пацијента мора бити реверзибилно (1). 

      Механичка циркулаторна потпора (МЦП) је важан део савременог начина лечења 

тешке рефракторне срчане слабости. Два главна облика механичкециркулаторне 

потпоре код новорођенчадиидецесу: екстракорпорална мембранска оксигенација 

(ЕКМО) и коморска механичка потпора (ВАД од енг.ventricular assist device). 

      Екстракорпорална мембранска оксигенација је и данас, најчешће коришћен вид 

механичке потпоре код критично болесног детета са срчаном слабошћу. Први успешан 

ЕКМО је примењен 1972. године код адултног пацијента. Повећан интерес за 

употребуЕКМО код новорођенчади са респираторном инсуфицијенцијом постоји од 

осамдесетих година прошлог века када су Бартлет и сар. у својој студији приказали 

значајно веће преживљавање у групи пацијента код којих је примењен ЕКМО у односу 

на групу која је лечена конвенционалним методама (2). Преживљавање преко 80% код 

неонаталних пацијената са респираторном инсуфицијенцијом код којих је примењен 

ЕКМО довело је до шире примене ове механичке потпоре и у другим стањима и 

узрасним групама, нарочито за време пандемије Х1Н1. До данас је код oко 78.000 

пацијената примењена екстракорпорална потпора, од тога преко 55.000 су били 

пацијенти неонаталног и педијатријског узраста, са стопом преживљавања до 70% у 

општој популацији, односно 85% у неонаталном узрасту. Преживљавање деце са 

срчаном инсуфицијенцијом код којих је примењен ЕКМО  је прогресивно побољшано у 

протекле дведеценије, упркос све већој примени ЕКМО код „комплексних пацијента“, 
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укључујући и пацијенте са једнокоморском физиологијом, крајњим стадијумом срчане 

инсуфицијенције или срчаним застојем. Преживљавање до отпуштања из болнице 

након ЕКМО код деце са срчаном слабошћу је око 40-50%. Према подацима из 

регистра Организације екстракорпоралне потпоре (ЕЛСО), механичка циркулаторна 

потпора примењена је због срчане слабости код више од 1.200 педијатријских 

пацијената у 2016. години (1). 

      Примарни циљ механичке циркулаторне потпоре код кардиоваскуларних 

пацијената је да се успостави адекватна хемодинамика и испорука кисеоника до 

виталних органа и спречи мултиорганско попуштање. Секундарни циљ је да се 

обезбеди време и услови за опоравак срца (растерећење коморе, смањење миокардне 

потрошње кисеника и адекватана коронарна перфузија). ЕКМО код срчане 

инсуфицијенције омогућава да се опорави срчана функција или пак ако до тога не дође, 

да се „купи време“ до трансплантације срца.  

      Организација екстракорпоралне потпоре (ЕЛСО), која окупља готово све центре 

који примењују екстракорпоралну потпору, је дала препоруке тј. списак индикације и 

контраиндикације за примену екстракорпоралне потпоре за све узрасне групе и све 

видове механичке потпоре.  

      Индикације и контраиндикације за ЕКМО код новорођенчади и деце са 

кардиоваскуларним болестима су се током последњих деценија мењале. Напредак у 

дизајну и технологији механичке потпоре и као и све веће искуство у примени 

екстракопоралне потпоре довеле су до значајног пораста броја ЕКМО код 

педијатријских кардиолошких пацијената. 

      Индикације за ЕКМО код ове катергорије пацијената се могу поделитиудве групе: 

индикације које укључују или не укључују кардиохируршку интервенцију. У прву 

групу спадају преоперативна стабилизација, немогућност одвајања од 

екстракорпоралног крвотока (ЕКК) након кардиохируршке интервенције, 

постоперативни прогресивни синдом малог минутног волумена срца (енг.low cardiac 

output syndrome) и срчани застој (3,4), а у другу групу: миокардна дисфункција као 

последица миокардитиса или кардиомиопатије, плућна хипертензија и рефракторне 

аритмије (5). ЕКМО се такође данас користи као проширена мера кардиопулмоналне 

реанимације, а примењује се и као елективна потпора код високоризичних 

дијагностичких и интервентних катетеризационих процедура (6,7).  
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      Списак контраиндикација за примену ЕКМО код деце са срчаним обољењима се 

током времена смањује. Апсолутане контраиндикације су леталне хромозомопатије, 

иреверзибилно оштећење мозга и изузетно низак гестацијски узраст и мала телесна 

маса (<32 недеље трудноће или <1,5 kg). Релативне контраиндикације су умерена 

интравентрикуларна хеморагија, гестацијски узраст испод 34. недеље и телесна маса 

мања од 2 kg, као и одређене високоризичне урођене срчане мане удружене са 

конгениталном дијафрагмалном килом. Према подацима из регистра ЕЛСО укупна 

стопа преживљавања за превремено рођену децу (< 37 недеље трудноће), код којих је 

примењен ЕКМО због срчане слабости је 31%, у поређењу са 41% за терминску 

новорођенчади. Стопа преживљавања за превремено рођену децу након ЕКМО као 

проширене мере кардиопулмоналне реанимације је приближно 30%, док је код 

превремено рођене деце гестацијског узраста испод  34. недеље знатно нижа 21% (8).  

      Раније су многи центри сматрали функционално једнокоморску циркулацију 

контраиндикацијом за механичку циркулаторну порпору, али су последње време  

постигнути  значајно бољи резултати преживљавања  у овој групи комплексних  

пацијената, али механичка циркулаторна потпора код ових пацијента захтева 

брижљиво планирање начина канилације и модификацију технике оксигенације (9,10).  

      Различити видови МЦП су данас доступни за педијатријске пацијенте са 

рефракторном срчаном инсуфицијенцијом. ЕКМО се може применити у различитим 

сценаријима срчане слабости код критично оболелих  али пажљив одабир пацијента и 

време започињања ЕКМО је и даље изазов за клиничаре. Екстракорпорална потпора је 

скупа и технички захтевна метода која има низ нежељених ефекта, који значајно могу 

утицати на исход лечења, те стога само пацијенти са адекватном индикацијом могу 

имати корист од ове животно спасавајуће потпоре. 

      Примена ЕКМО код педијатријских пацијента у Србији је започета у октобру 2014. 

године у Универзитетској дечјој клиници у Београду. До сада је овај вид механичке 

циркулаторне потпоре примењен код 5 пацијента са урођеним срчаним манама, 60% 

пацијента је успешно одвојено од ЕКМО, а стопа преживљавање до отпуштања из 

болнице је 20%. Код четири пацијента ЕКМО је примењен у непосредном 

постоперативном току а код једног невезано за кардиохируршку интервенцију. 

Индикације за примену ЕКМО код наших пацијената су биле различите, најчешћа  је 

била  прогресивни постоперативни синдром малог минутног волумена срца.  
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ШТА ПЕДИЈАТАР ТРЕБА ДА ЗНА О ДЕТЕТУ СА ОПЕРИСАНИМ СРЦЕМ? 

 

Јасна Калањ 

Универзитетска дечја клиника 

 

      Увод 

      Урођене срчане мане (УСМ) се јављају са учесталошћу од 5 до 8 на 1000 

живорођене деце,  око 30% њих узрокује симптоме већ у првим месецима живота и 

захтева рано хируршко лечење.  У последњих 20-ак година приметно је побољшање 

преживљавања, раних и удаљених резултата, пре свега код деце са комплексним УСМ, 

највише захваљујући напретку у оперативном и периоперативном лечењу (1).   

      Постоје различите класификације кардиохируршких интервенција. Анатомска 

подела је према  месту приступа, на интервенције из медијалне стернотомије и 

интервенције из латералне торакотомије, а функционална подела, према начину 

корекције УСМ, на палијативне операције и комплетне корекције. Са аспекта овог рада, 

можда је најважнија подела на интервенције са и без примене кардио-пулмоналног “by-

pass-а” (КБП). Напредак у техници примене КБП смањио је морталитет деце са УСМ 

која захтевају оперативно лечење (2). Са друге стране, примена КБП повезана је са 

инфламаторним одговором, поремећајем функције бубрега, јетре, мозга и самог 

миокарда (1). Трансплантација срца, поред кардиохируршке интервенције подразумева 

и примену имуносупресивне терапије, због чега деца са трансплантираним срцем чине 

специфичну подгрупу пацијената. 

      Лечење већине УСМ је данас веома успешно, а број оперисане деце све већи. 

Истовремено, све је више питања везаних за начин и квалитет живота ове деце, како од 

стране родитеља, тако и од стране надлежних педијатара. 

      Оперативна рана  

      Оперативна рана зараста у року од две до три недеље. Место оперативног реза и 

околину треба одржавати чистим. Купање и туширање је дозвољено недељу дана након 

хируршке интервенције (3,4). Мања количина серозне или тамне течности која се 

дренира са места оперативног реза је нормална. Рану не треба мазати кремом, уљем или 

млеком за тело. Неопходна је заштита од директне сунчеве светлости. Потребно је око 
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годину дана да рана у потпуности зацели. Оперативни ожиљак временом постепено 

бледи.       

      Веома је важно обратити пажњу на знаке инфекције ране: појаву пурулентне 

секреције, прогресивног отока и црвенила, повишене телесне температуре преко 38C, 

раздвајање ивица ране и повећану болну осетљивост. Инциденца инфекције оперативне 

ране медијалне стернотомије код деце је 0.2 - 4.8% (4). Неки од фактора ризика су: 

узраст, дужина боравка у јединици интензивне неге, трајање механичке вентилације и 

задржавања централних венских линија, одложено затварање стернума,  примена 

деривата крви и кортикостероида. Бактерије које најчешће доводе до инфекције ране су 

Staphylococcus aureus i Pseudomonas species (4). 

      Исхрана 

      Апетит детета по отпусту из болнице најчешће је смањен, али се временом 

поправља. Деци - кардиолошким болесницима потребно је више калорија (до 150 

kCal/kg TT/дан) за раст, развој и опоравак након операције (3). Постизање добитка у 

телесној маси може бити проблематично. Оброци треба да буду мањи, а чешћи. Деца 

која имају проблем са адекватним калоријским уносом захтевају надзор нутриционисте. 

Код одојчади, повећан калоријски унос се постиже применом хиперкалоријских 

млечних формула или додатака. Већа деца се хране према специјално састављеном 

јеловнику. Исхрана треба да садржи млечне производе, месо, воће, поврће и житарице. 

Већој деци потребно је ограничити унос слане хране. За сву децу веома је важно да 

уносе довољно течности. Мали број пацијената (најчешће одојчади) и по отпусту из 

болнице захтева исхрану путем назогастричне сонде или гастростоме. Родитељи се 

током боравка у болници обучавају за овакав начин исхране. Уколико дете одбија 

оброке, повраћа и губи на тежини родитељи треба да се одмах јаве надлежном 

педијатру. 

      Физичка активност 

      Децу са оперисаним срцем треба подстицати на умерену физичку активност, шетња 

се препоручује најмање три пута дневно већ у раном постоперативном периоду. До 

првог заказаног кардиолошког прегледа није дозвољено пењање, пливање, клизање, 

вожња бицикла или ролера (физичка активност у ранијем постоперативном периоду 

ограничена је процесом зарастања оперативне ране, касније, највише зависи од 
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постојања хемодинамски значајних резидуалних лезија и срчане дисфункције). 

Достизање претходног нивоа физичке активности је индивидуално, најчешће унутар 12 

недеља од операције, груби и контактни спортови (фудбал, хокеј, карате) не саветују се 

ни по истеку овог периода.  

      Код одојчади прве две недеље након операције треба избегавати лежање на стомаку, 

после тога дозвољено је лежање на стомаку, на боку, превртање и пузање. Деца до 

годину дана старости треба да спавају на леђима.   

      Највећи број предшколске и школске деце сама прекидају физичку активност када 

осете умор.  Деца могу нормално да се пењу уз степенице, мања деца не треба да 

подижу/носе више од 2.5 kg, а већа више од 5 kg. Повратак у колектив могућ је након 

две недеље (операције без КБП) или након 6 недеља (операције са КБП). Након 6 

недеља дозвољени су  часови физичког васпитања.  Адолесценти не треба да возе до 6 

недеља након операције.  

      У свету постоје организовани програми рехабилитације за децу после 

кардиохируршке интервенције. Дизајнирани су, пре свега, за болеснике након 

операција комплексних УСМ са хемодинамски значајним резидуалним лезијама. Циљ 

је побољшање квалитета живота и оспособљавање за свакодневне активности, а не 

постизање једнаке физичке спремности као у здраве деце или омогућавање бављења 

компетитивним спортовима (5). По завршетку рехабилитационог програма деца могу 

учествовати у настави физичког васпитања са мањим рестрикцијама (тежи физички 

напор, крос и сл.). Нема доказа да суделовање у рехабилитационим програмима 

смањује каснији ризик од изненадне смрти (5). 

      Лекови 

      Највећи број деце се отпушта кући са антиконгестивном терапијом, уз аналгетике 

по потреби (Парацетамол). Антиконгестивна терапија углавном подразумева примену 

диуретика и АЦЕ инхибитора. Може бити индикована антиаритмијска или 

антихипертензивна терапија, као и примена антиагрегационих или антикоагулантних 

лекова. Грешке у дозирању лекова су знатно чешће код деце него код одраслих. 

Прецизно дозирање лекова увек је наведено на отпусној листи. 

      Након прве постоперативне кардиолошке контроле даља примена лекова зависи од 

срчане функције и присуства хемодинамски значајних резидуалних лезија. Мали број 
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деце прима терапију дуготрајно након операције. Деца са трансплантираним срцем 

доживотно примају имуносупресивне лекове. Перикардни излив код пост-

перикардиотомног синдрома лечи се нестероидним антиреуматицима или 

кортикостероидима.       

      Профилакса инфективног ендокардитиса (ИЕ) је индикована код пацијената високог 

ризика и денталних процедура са манипулацијама у гингивалном или апикалном 

региону зуба или када је могућа перфорација букалне мукозе (6). Пацијенти високог 

ризика су: деца са уграђеним вештачким валвулама или простетским материјалом у 

процедурама валвулопластике,  пацијенти који су већ имали ИЕ, деца са палијативном 

корекцијом цијаногених УСМ, деца са комплетном корекцијом цијаногених УСМ и 

уграђеним простетским материјалом до шест месеци након операције  или доживотно 

ако постоји резидуални шант или валвуларна регургитација.   

      Лек избора је Ампицилин или Амоксицилин, 30-60 минута пре интервенције, 50 

mg/kg или 2 gr за већу децу и адолесценте. Алтернативно могу се применити 

цефалоспорини. За алергичне на пеницилин лек избора је Клиндамицин у дози од 20 

mg/kg или 600 mg за већу децу и адолесценте (6).  

       За остале стоматолошке процедуре, бронхоскопију, ларингоскопију, 

езофагоскопију, колоноскопију, цистоскопију, порођај и интервенције у пределу коже и 

меких ткива није обавезна превенција ИЕ, као ни за пацијенте интермедијарног ризика  

(бикуспидна аортна валвула или пролапс митралне валвуле) (6). Пацијентима високог и 

интермедијарног ризика се саветују превентивне хигијенске мере (стриктна хигијена 

коже и усне дупље, контрола стоматолога једном годишње, дезинфекција рана, 

ерадикација бактеријског клицоноштва, антибиотска терапија фокуса бактеријских 

инфекција, избегавање самосталног ординирања антибиотске терапије, примена мера за 

контролу инфекција код ризичних дијагностичких и терапијских процедура, избегавање 

тетовирања и пиерцинг-а, избегавање интравенске канулације и инвазивних процедура, 

предност периферних венских линија над централним, замена венских канила свака 3-4 

дана). Америчко удружење кардиолога препоручује профилаксу ИЕ и код деце након 

трансплантације срца са значајном валвулопатијом. 

       Имунизација 
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      Не постоје јединствене препоруке за вакцинацију након кардиохируршке 

интервенције. Највише центара саветује наставак имунизације шест недеља након 

операције (модулација имуног одговора због примене КБП, примена крвних 

продуката). Према нашем правилнику о имунизацији из 2015.године ако је дата 

трансфузија, деривати крви који садрже антитела или имуноглобулин, жива вакцина се 

може дати најраније после три месеца, а према савету имунолога, осим оралне полио 

вакцине која може да се да у било ком размаку после давања наведених препарата.  

      Уколико дете има и DiGeorge синдром даља вакцинација је у складу са 

имунолошким статусом услед основне болести. Деца после трансплантације срца 

вакцинацију настављају шест месеци након трансплантације, а доживотно се не 

вакцинишу "живим" вакцинама (ММР, varicella). 

      Сезонска вакцина против грипа саветује се деци са палијативно коригованим УСМ, 

цијаногеним УСМ, резидуалном срчаном дисфункцијом и после трансплантације срца, 

али не млађој од шест месеци. Профилакса РСВ инфекција (Паливазумаб) саветује се 

код оперисане одојчади са резидуалном срчаном дисфункцијом и деце после 

трансплантације срца до две године старости.  ХИБ вакцину код одојчади могуће је 

применити два месеца након операције са КБП (2).        

      Психомоторни развој 

      По доласку кући родитељи често примећују промене понашања, расположења, 

несаницу, умокравање и регресију. Ово су транзиторне појаве и  губе  се недељу до 

шест недеља након операције. 

      Постоперативне неуролошке испаде има и до 50% новорођенчади након операције 

срца (промене мишићног тонуса, измењене визуелне и аудитивне потенцијале, 

потешкоће са храњењем) (3), а рани психомоторни развој оперисане новорођенчади и 

одојчади је испод просечних вредности за дату популацију (7). Подаци о удаљеној 

прогнози су варијабилни. Већина предшколске и школске деце има нормалну 

интелигенцију и нема тежи неуролошки дефицит (3), али деца подвргнута 

кардиохируршким интервенцијама са КБП имају потешкоће са учењем, говором, 

понашањем и социјализацијом, а индекси психомоторног и менталног развоја су 

снижени у поређењу са општом популацијом (7). Деца са комплексним УСМ и 

вишеструким операцијама имају већи ризик за отежан психомоторни развој и снижен 
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квалитет живота (1). Прематуритет, генетски синдроми и социјално-економски фактори 

могу бити независни фактори ризика (7). 

      Скрининг слуха препоручује се код све новорођенчади оперисане од УСМ, а 

праћење психомоторног развоја код све оперисане деце, да би се достигао максимални 

развојни потенцијал (3). 
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КОНЗЕРВАТИВНИ ТРЕТМАН АКУТНОГ АПЕНДИЦИТИСА 

 

Јелена Пејановић 

Универзитетска дечја клиника 

 

      Абстракт: Акутна упала црвуљка је често обољење у дечјем узрасту. Стандарно 

лечење подразумева апендектомију, која је рутинска и сигурна процедура, међутим 

стопа смртности ипак постоји и она износи 0,7%. У свету су рађене многе студије које 

пореде ефикасност антибиотске терапије у односу на хируршко лечење. Закључено је 

да је некомпликоване упале црвуљка могуће лечити успешно антибиотском 

интравенском терапијом у болничким условима, чиме се избегава оперативни ризик, 

као и ризик од примене опште анестезије. 

      Увод: Апендектомија је класична хируршка процедура, која је била уведена око 

1880. године. Неоперативно лечење је раније коришћено код многих пацијената, али су 

морбидитет и морталитет били високи, и код конзервативно третираних пацијената, као 

и код апендектомираних. Codrey је 1959. године испитивао 471 пацијента који су 

лечени искључиво конзервативно антибиотицима, али тај рад није побудио већу пажњу 

(1). Стандардни начин лечења је остао хируршки апендектомијом, пре свега у циљу 

превенирања перфорације црвуљка, али су каснија испитивања показала 

сигнификантне далекосежне ризике хируршког лечења, опструкције танког црева које 

захтевају хируршку интервенцију 1,3% у току тридесетогодишњег праћења и стопа 

раног постоперативног морталитета од 0,24% (2,3,4). Негативне апендектомије 

представљају посебан проблем (5). Због тога је последњих година порастао интерес за 

терапију антибиотицима као примарни третман (6). Једна рандомизирана клиничка 

студија код одраслих пацијената показује успех неоперативног третмана чак код 88% 

пацијената, са стопом рекурентног апендицитиса од 14% у току годину дана (7). 

      Циљ рада: је био да се покаже да је неоперативно лечење акутних апендицитиса 

сигурна метода која је успешна у преко 85% случајева, са веома малим процентом 

компликација. 

      Материјал и методе: У студију је било укључено 20 пацијената који су 

козервативно лечени од акутног апендицитиса у периоду од јануара 2014. до јануара 

2015. године. Пацијенти су били узраста од 8 од 16 година. Од укупно 20 пацијената 
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било је 12 дечака и 8 девојчица. У студију су укључени пацијенти код којих симптоми 

нису трајали дуже од 24 сата. Дијагноза је постављена на основу клиничког и 

ултразвучног прегледа, при чему је горња граница попречног пресека црвуљка на 

ултразвучном прегледу била 7 mm. Праћена је висина телесне температуре, која ни код 

једног пацијента није прелазила 38о C, а од лабораторијских анализа број леукоцита 

који су највише били до 15 x 109/l и ЦРП који је највећи био до 20 g/l. У студију није 

био укључен ни један случај код кога је постојала сумња на перфорацију (дефанс 

трбушног зида), односно акутног абдомена. 

      Примењивана је двојна интрвенска антибиотска терапија: Пентрексил и 

Гентамицин, ординирана према телесној маси пацијента на уобичајен начин, у трајању 

од четири дана. Затим су пацијенти отпуштани на кућно лечење са оралном 

антибиотском терапијом Палитрекс капсулама у трајању од наредних шест дана. 

      Период праћења након конзервативног третмана је био годину дана. 

      Резултати: од 20 пацијената код једног се након два дана од започете примене 

антибиотске терапије одустало од конзервативног третмана и дете је оперисано, јер   

није дошло до санације бола. Интраоперативни налаз је био флегмонозни апендицитис. 

      Код два пацијента је дошло до поновљене епизоде бола, болови су били 

локализовани у пределу илеоцекума, искључена су друга хируршка, гинеколошка и 

гастроентеролошка обољења (оба пацијента су била женског пола). Поновљена епизода 

бола се код једног детета јавила након три, а код другог након шест месеци. 

      Код обе пацијенткиње смо се одлучили за лапароскопску апендектомију, 

интраоперативни и хистопатолошки налази су одговарали хроничном апендицитису. 

      Дискусија: Основна патофизиологија упалецрвуљка је опструкција лумена праћена 

инфекцијом. У 60% пацијената опструкција је узрокована хиперплазијом субмукозних 

фоликула. Овај облик опструкције је углавном код деце познат као катарални 

апендицитис. Код флегмонозног апендицитиса постоји дифузно запаљење везивног 

ткива око апендикса, узроковано инфекцијом.  Када опструкција прогредира долази до 

смањеног дотока крви и настаје гангренозно измењени црвуљак. Дијагноза акутне 

упале црвуљка се поставља на основу анамнезе, клиничке слике, тј. физикалног 

прегледа и лабораторијских анализа. Код атипичних пацијената од помоћи је ЕХО и 

ЦТ. 
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      У нашој студији ултрасонографски преглед је био позитиван у 70% случајева, а ЦТ 

нисмо радили ни код једног пацијента. Код пацијената са дијагнозом акутног 

апендицитиса потребна је висока дијагностичка тачност, јер негативне апендектомије 

носе ризик од постоперативних комликација, као што су инфекција ране, 

интеринтестинална опструкција, упала плућа и неплодност. Поред клиничког прегледа 

праћење раста леукоцита и ЦРП-а, као и ЕХО могу допринети прецизнијој дијагнози, 

како би се смањио број негативних апендектомија. 

      Антибиотска терапија у трајању од десет дана се показала као довољна за 

конзервативни третман акутне упале црвуљка, што су показале и друге студије (8). 

      Након конзервативног третмана пацијенти су праћени клинички, лабораторијски и 

ехосонографски до санирања тегоба. 

      Број рецидива у нашој студији је складу са објављеним резултатима других аутора, 

али су критеријуми за укључивање пацијената у студију били нешто либералнији и 

имали смо мали број пацијената које смо лечили конзервативно. 

      Потребне су веће студије да се утврди оправданост и успешност конзервативног 

третмана у односу на хируршко лечење. 

      Закључак: Код пажљиво одабраних пацијената контервативни третман је сигурна и 

успешна метода лечења. 

      Рађено је више студија, које су се фокусирале на безбедност конзервативног 

приступа лечењу акутне упале црвуљка. Утврђено је да је број компликација значајно 

смањен у односу на хируршко лечење. Такође се може закључити да се већина 

пацијената може третирати конзервативно у првих 12 до 24 часа, без неповољних 

исхода, док је хирургија резервисна за рефрактерне случајеве. 

      Конзервативни третман акутне упале црвуљка се може сматрати сигурном почетном 

алтернативом садашњем уобичајеном хируршком лечењу, изузев код генерализованог 

перитонитиса. 

      Понављане упале црвуљка могу бити јасан недостатак код конзервативног тетмана 

и оне су у неким студијама јако високе и иду до 35%. У нашој студији до понављане 

упале је дошло код 10% пацијената, али је студија рађена на малом броју пацијената и 

период праћења је био до годину дана. 
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      Понављане упале су обично блажег тока и такође се могу лечити конзервативно, 

што ми нисмо радили, већ смо код оба детета код поновљене епизоде извршили 

лапароскопску апендектомију. Такође постоје докази да је присуство апендиколита у 

лумену негативан предиктор за успех козервативног третмана. 

      Може се са сигурношћу закључити да је конзервативни третман акутне упале 

црвуљка изводљив и безбедан начин лечења. Поновљене упале су потенцијални 

недостатак, али добар избор пацијената може помоћи у превазилажењу овога. 
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TETHERED CORD СИНДРОМ 

 

Мирјана Раичевић, Милан Мрдак, Маша Радовановић 

Универзитетска дечја клиника  

 

      Fuchs је 1910. године био међу првима који је запазио појаву инконтиненције након 

флексије код пацијената са менингомијелоцелом и сходно томе закључио да се 

инконтиненција јавља као резултат затезања кичмене мождине. Lichtenstein је 1940. 

године повезао дисфункцију кичмене мождине и лезије присутне код спиналног 

„тетхеринг“-а. Garceau је 1953. године уводи  термин „синдром терминалног филума“, 

којим објашњава  прогресивни  неуролошки дефицит код аномаличне кичмене 

мождине. Термин „tethered spinal cord“ потиче од Hoffman-а који је 1976. године 

представио 31 пацијента са „издуженим“ кичменим мождинама, код којих су се 

неуролошки симптоми поправили након пресецања терминалног филума (1,2). 

      Tethered cord синдром (TCS) је клинички ентитет који се презентује неуролошким 

симптомима, уролошком дисфункцијом и ортопедским деформитетима. У основи овог 

стања је „привезивање“ (фиксација) дисталног дела кичмене мождине за околне 

структуре. Структуре за које може бити фиксирана кичмена мождина су бројне: 

коштане структуре кичменог канала, липоми, хематоми, дермоидне цисте итд (3). 

Новија истраживања су, пак, показала да tethered cord синдром може постојати и код 

нормално позициониране кичмене мождине.  (1)        
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      Tethered cord синдром може бити примарни и секундардни. 

      Најчешћи узрок примарног tethered cord синдрома је спинални дизрафизам (дефект 

неуралне цеви), који може бити отворени и затворени (окултни). Код отвореног 

спиналног дисрафизма спинални дефект и неурални плак су прекривени само 

„мембранозном“ опном. Овај облик спиналног дисрафизма у највећем броју случајева 

је удружен са аномалијама централног нервог система, као што је нпр. хидроцефалус. У 

клиничкој слици, већ на рођењу, се уочавају деформитети стопала, слабост доњих 

екстремитета и лоша контрола сфинктера. Окултни спинални дизрафизам се 

карактерише интактном кожом изнад спиналног дефекта. Клинички симптоми могу 

бити веома разнолики: несиметричне парезе и парализе доњих екстремитета, проблеми 

са контролом сфинктера, парестезије у доњим екстремитетима итд. Окултни спинални 

дизрафизам је често удружен са аномалијама удаљених органа и органских система 

(срце, бубрези, дигестивни тракт). Сумњу на постојање окултног спиналног дизрафизма 

могу побудити одређене кожне промене у средњој линији, најчешће у лумбосакралној 

регији: хипертрихоза, кожни капиларни хемангиоми, поткожни липоми, израслине у 

лумбосакралној регији у виду репа, „опекотине од цигарета“ и многе друге (4). 

 

 

 

      Познавање ембриолошког развоја централног нервног система је круцијално за 

разумевање настанка tethered cord синдрома, као и других форми спиналног 
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дизрафизма. Упрошћено, централни нервни систем се развија кроз три сукцесивна 

догађаја: неурилација, канализација и регресија каудалне ћелијске масе. Централни 

догађај током неурилације је формирање неуралне цеви. Уколико дође до „грешке“ 

током ове фазе могу се развити менингоцеле, мијеломенингоцеле, интраспинални 

липоми, липомијеломенингоцеле. Завршетком неурилације формирани су цервикални, 

торакални и горњи лумбални сегменти кичмене мождине. Даљим процесима 

канализације каудалне ћелијске масе развијају се доњи лумбални, сакрални и 

кокцигеални сегменти кичмене мождине. Након канализације наступа регресија 

каудалне ћелијске масе и тада се формира терминални филум. Уколико дође до 

„грешака“ током ових процеса формираће се задебљали или масни филум (4, 5). 

      Секундарни tethered cord синдром представља „привезивање“ дисталног дела 

кичмене мождине за неку од структура које нису конгениталне (тумор, инфекција, 

прираслице након оперативних захвата итд). Узрок настанка овог облика tethered cord 

синдрома је постојање анатомских структура које својим развојем врши притисак на 

кичмену мождину или је фискира за себе. Добро су описани случајеви tethered cord 

синдрома код деце којима је оперисана мијеломенингоцела (6). Ожиљно ткиво 

(прираслице) након оперативног захвата везују кичмену мождину за околне структуре, 

и на тај начин доводе до симптома tethered cord синдром у зависности  од нивоа и 

позиције настанка прираслица.  

      Многе студије су се бавиле патофизиологијом tethered cord синдрома. У њима је 

закључено да су за симптоматологију tethered cord синдрома „заслужни“ механичка 

компонента „привезане“ каудалне кичмене мождине, компромитована васкуларизација 

и последична локална хипоксија, које доводе до поремећаја у оксидативном механизму 

ћелија захваћеног дела кичмене мождине (3). 

      Клиничко испољавање tethered cord синдром је, као што је већ раније споменуто, 

веома разнолико. Поред кожних промена, најчешће су присутни ортопедски 

деформитети (инегалитет доњих екстремитета и/или стопала, pes excavatus, 

прогресивна сколиоза). Литература каже да су ортопедске манифестације присутне код 

90% пацијената са tethered cord синдром. Уролошки проблеми могу бити: понављане 

уринарне инфекције, уринарна инконтиненција, неурогена бешика. Уролошке 

манифестације су често суптилније изражене и не примећују се у прве две-три године 

живота. Неуролошки симптоми и знаци у оквиру tethered cord синдрома могу бити: 

знаци поремећаја горњег и/или доњег моторног неурона, асиметрична слабост доњих 

екстремитета, тешкоће при ходу, спастицитет, сензорни дефицити, болови у ногама или 
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леђима. Бол је такође један од честих симптома tethered cord синдрома, али се много 

чешће јавља код адолесцената и одраслих пацијената него код деце (4). 

      Узимајући у обзир све наведене могуће клиничке манифестације tethered cord 

синдрома од изузетне важности је детаљан клинички и неуролошки преглед. Код сумње 

на TCS у првим месецеима живота обавезно је урадити УЗ преглед ЛС кичме (прва два 

до три месеца живота). Без МР прегледа кичме не може се са сигурношћу поставити  

дијагноза tethered cord синдрома. Магнетна резонанца кичмене мождине је 

радиографски први избор за евалуацију tethered cord синдрома. Магнетна резонанца 

приказује ниво на ком се налази конус медуларис, веома често може да прикаже шта је 

узрок tethering-а, а хирурзима представља одличан алат за планирање хируршке 

интервенције. За процену функције уротракта потребно је урадити уродинамскиа 

испитивања, на којима се најчешће уочава хиперефлексија детрусора, смањена 

комплијанса мокраћне бешике, дис-синергија, смањена сензитивност бешике. Осим за 

постављање дијагнозе, ова испитивања су од великог значаја за праћење стања 

пацијента (1). 
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НЕВУСИ 

 

Бранислв Трифуновић 

Универзитетска дечја клиника 

Медицински факултет, Универзитет у Београду 

       

      Невуси су хроничне лезије коже које су сачињене од стране меланоцита. 

Меланоцити су ћелије коже које су ектодермалног порекла, које настају у пределу 

неуралног гребена током ембрионалног развоја и које након тога мигрирају у ектодерм 

(кожа и ЦНС). Меланоцити продукују меланин, пигмент коже тамно браон боје. 

      Све невусе можемо сврстати у следеће велике групе: 1. меланоцитне невусе (биће 

највећим делом предмет овога рада), 2. епидермалне невусе, 3. невусе везивног ткива и 

4. васкуларне невусе (хемангиоми, васкуларне аномалије итд). 

      По својој природи невуси могу бити: 1. бенигни, 2. диспластични и 3. малигни. Још 

увек је нејасно како долази до трансформације из једне у другу групу. Оно што је јасно 

јесте да сви невуси током времена еволуирају и то: на почетку су најчешће у виду 

макуле код које долази до елевације и трансформације у папулу која може да се 

промени због миграције меланоцита у дубље слојеве. 

      Меланоцитни (невоцелуларни, невомеланоцитни) невуси представљају бенигне 

пролиферације меланоцита (бенигне неоплазме или хамартоме које сачињавају 

меланоцити). Могу бити конгенитални (урођени) или стечени. У меланоцитним 

невусима меланоцити су међусобно повезани и сачињавају тзв. гнездо (енг-nest). 

Најчешће се појављују током детињства, али и у каснијем животном добу. Сви показују 

спору еволуцију током живота. Догађаји попут трауме, сунчања, опекотине и обољења 

попут булозне епидермолизе, могу довести до ерупције нових промена и убрзане 

трансформације већ постојећих. 

      Гигантске форме ових невуса су типичан пример грешке у миграцији и еволуцији 

меланоцита, где се ове ћелије могу наћи како у епидерму тако и у дермису, али и у 

крвним судовима, аднексима коже, подкожи и мишићима. 

      Епидемиолошки вероватно свака особа на свету има барем један невус. 

Интересантно је да тамнопуте особе имају више невуса од светлопутих. Са друге 

стране, црна раса има мање невуса (може бити последица теже идентификације невуса 
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због тамне боје коже). Нема значајне разлике у дистрибуцији према полу, односно, 

постоји подједнака заступљеност код оба пола.  

      Невуси у трудноћи постају тамнији због тога што повећана експресија рецептора за 

естрогене директно стимулише меланогенезу. 

      Посматрано према узрасту, инциденца појаве нових невуса расте током прве три 

деценије живота достиже свој врх у 4. и 5. деценији, а потом опада. 

      Генерално говорећи, прогноза је добра, али око 40% меланома настаје из 

меланоцитних невуса. Конгенитални невуси су склонији малигној трансформацији, 

поготово гигантски невуси. Постоји позитивна корелација између броја меланоцита и 

малигне трансформације. Тако, може се рећи да што је већи број меланоцита, постоји 

већа склоност ка малигној трансформацији. Зато гигантски невуси имају највећу стопу 

малигне трансформације која износи око 5%. 

      Склоност ка малигној трансформацији може се проценити на основу АБЦДЕ 

система (A- Asimetry, B-border irregularity, C-color, D- diametar i E-evolution). 

      Пoред конгениталних невуса постоји још неколико подтипова меланоцитних 

невуса. Стечени невуси су обично величине испод 1 cm, уједначено су пребојени и 

браон до тамне боје. Диспластични невуси (Clark nevus) су нерегуларног облика, често 

са централном елевацијом у виду папуле и околном макулом, па се каже да су облика 

печеног јајета. Spitz nevusi су невуси неправилног облика, често дисколороични, 

понекад са васкуларним екстазијама, од розикасте до тамне пребојености (Reed nevus). 

По својој природи су бенигни. Blue nevusi су сачињени од меланоцита који се налазе 

дубље, у дерму па се јавља плавичаста, сива или јако тамна пребојеност, малог су 

дијаметра и симетричног су облика. 

      Преглед увек треба започети визуелном инспекцијом целог тела.  

      Конгенитални невуси се деле на мале (који су испод 1 cm у дијаметру), средње (1-3 

cm) и велике тј. гигантске (већи од 3 cm). Најчешће су уједначене боје. Ово не важи за 

гигантске невусе, који су често дисколороични. 

      Стечени невуси су генерално мањи од 1 cm, макулозни или макулопапулозни, 

уједначене боје и браон или тамније пребојени. 
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      Диспластични или атипични (Clark) невуси су равни, благо папулозни и релативно 

широки. Подсећају на печено јаје. Често расту. Постоји фамилијарна склоност ка 

развоју ових промена. Особе са преко 100 оваквих невуса имају значајно већу склоност 

ка развоју меланома. Генерално, ови невуси се сматрају прекурскорима мелаома. 

      Spitz nevusi су мањи од 1 cm, често личе на кератозе јер имају и епидермалну 

хиперплазију али и васкуларне ектазије. Када су јако пигментовани називамо их Reed 

nevusima. 

      Blue nevusi могу бити велики и крећу се од бесколорних варијанти до плавичасто 

пребојених. Постоје плаве, црне и сиве варијације ових невуса. Често су нодуларног 

облика. Посебне варијације ових невусса називају се Naevus of Ota и Naevus of  Ito и 

представљају хипоцелуларне варијанте које прекривају веће површине.  

      Узроци појављивања невуса су и даље непознати. Познато је да су УВ зрачење и 

траума најчешћи окидачи малигне трансформације. 

      Диференцијално дијагностички најопаснија грешка је да се меланом прогласи за 

невус. Такође, хистопатолошки се често бенигне лезије прогласе за меланом што води у 

непотребну ии претерану хирургију са широким ексцизијама и уклањањем лимфних 

нодуса. Сведоци смо и обрнутих случајева, где је се меланом прогласи за бенигну 

лезију, што за последицу има неадекватно лечење и води у теже стадијуме болести. 

      Лечење подразумева ексцизију сумњиве промене као и превентивно уклањање 

диспластичних и гигантских невуса. Све уклоњене промене морају бити 

хистопатолошки евалуиране. Све промене које се сматрају бенигним могу бити 

уклоњене ласерски. Медикаментозно лечење је неефикасно и није порепоручљиво. 

Хируршко лечење подразумева једноставну ексцизију са затварањем ране. Код великих 

лезија могуће је уклонити лезију из више захвата.  

      Све студије су показале да постоји директна корелација између продужене 

експозиције УВ зрачењу и појаве меланома у деце, али и одраслих. Из тога разлога 

едукација о штетности УВ зрачења и у појединим случајевима забрана продужене 

експозиције сунчевим зракама је најбоља мера у превенцији развоја дисплазије и 

меланома. 
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НОВЕ ХИРУРШКЕ РАЦИОНАЛЕ У ТИРШОВОЈ 

 

Душан Абрамовић1, Синиша Дучић1,2, Саша Миливојевић1, Марко Бенчић1 
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      Увод: Церебрална парализа је један од водећих узрока инвалидитета код деце и 

представља групу трајних поремећаја развоја покрета и држања који доводе до 

ограничења активности. Моторни поремаћаји су веома често праћени поремећајима 

осећаја, перцепције, когниције, комуникације, понашања, као и секундарним мишићно-

коштаним проблемима (1). Инциденца церебралне парализе се није променила у 

протекле четири деценије и износи 2-4%. И поред бројних сазнања, још увек траје 

потрага за могућим етиолошким факторима, а тиме и за могућом примарном 

превенцијом церебралне парализе (2). Оно што представља новину у односу на ранија 

веровања јесте да у већини случајева узрок церебралне парализе нису компликације 

порођаја, већ различити пренатални фактори и збивања.   

      Поред чињенице да је церебрална парализа, као стање описана пре једног века, још 

увек не постоје јасно дефинисани и усаглашени ставови по питању лечења и 

рехабилитације ових болесника (3). Управо због те чињенице, а с обзиром да су ставови 

веома често дијаметрално супротни већина стручњака своје поступке заснива пре свега 

на личном искуству (4,5). Но без обзира на различита искуства, основни принципи 

хируршког лечења имају за циљ елиминисати бол, омогућити адекватну хигијену, 

олакшати седење, побољшати ход и превенирати проблеме у адултном периоду живота. 

Сам хируршки захват има за циљ да продужи или скрати неку од структура, репонира 

зглоб, стабилизује, транспонира тетиве, коригује осовину или да укочи сегмент.  

      У склопу преоперативне стратегије, неопходно је сагледати и спознати саму болест, 

укључујући ниво на којем се налази лезија, затим њен ток и сходно томе евентуалну 

прогнозу самог хируршког лечења (6). Но поред наведеног, не треба занемарити 

могућности и мотивацију болесника и породице, дужину и реалне трошкове лечења, 

могућност постоперативног физикалног третмана, могућност доброг постоперативног 

ортотисања, као и пратећа удружена обољења (8). 
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      Оперативну технику је неопходно прилагодити болеснику трудећи се да буде 

минимално инвазивна, изводљива, као и технолошки савремена уз примену нових 

материјала. Најновији ставови истичу предност оперативног захвата на више нивоа у 

једном акту. Иако не постоји јасно дефинисан став о животном добу када је 

најпогодније извести хируршку интервенцију, препоруке су да се оперативни захвати 

на меким ткивима изводе између четврте и седме године, оперативни захвати шаке и 

подлактице између шесте и дванаесте године живота, док се оперативни захвати на 

коштаним структурама изводе са навршених осам година, при чему би идеално било 

ближе затварању физа (9). Међутим, уколико постоји бол или пак деформација 

екстремитета која компромитује функцију, хируршку интервенцију треба извести што 

раније. Веома важно место у постоперативном току заузима примена савремених 

помагала и ортоза. Основни циљеви ортотисања су појачање функције, спречавање 

деформација, одржавање функционалне позиције, стабилизација тела или екстремитета, 

побољшање селективне моторне контроле, смањење спастицитета, заштита 

екстремитета од грубе силе и постоперативна имобилизација (4-6). Да би се постигли 

поменути циљеви, ортоза мора да буде удобна, лагана, трајна, практична, јефтина, 

једноставна, индивидуално израђена те да је дете радо носи. 

      Циљеви и метод: Доказати предности нове хируршке доктрине у лечењу 

мускулоскелетних секвела церебралне парализе које се спроводи у Универзитетској 

дечјој клиници у односу на ранији хируршки приступ.    

      Истраживање је спроведено у периоду од 2010. до 2015. године,  током кога је 

праћено укупно 87 пацијената узраста између 5 и 17 година са церебралном парализом. 

Прва група коју чини 57 пацијената лечена је према ранијим хируршким принципима 

који подразумевају оперативно лечење у више аката, те постоперативну имобилизацију 

у трајању од шест недеља. Друга група, која обухвата 30 пацијента, лечена је новим 

оперативним приступом који подразумева лечење на више нивоа у јадном акту и 

скраћено време имобилизације у трајању од три недеље. 

      Резултати и закључци: Клиничким прегледом и анализом функције укључујући 

статику, кинематику, потрошњу кисеоника и постоперативну фотодокументацију, која 

је обухватила све пацијенте у склопу ове две групе, нашли смо да не постоји значајна 

статистичка разлика унутар ове две групе пацијената применом непараметарског x2 

статистичког модела. 
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      Међутим примена нове хируршке технике у значајној мери скраћује дужину 

хоспитализације, укључујући и дужину постоперативне имобилизације, те искључује 

понављане хоспитализације и оперативно лечње у више аката, што неспорно утиче на 

смањење трошкова лечења. Такође не треба заборавити и психолошке ефекте по 

пацијенте које са собом носи већи број оперативни захвата, те пролонгирана 

имобилизација и рехабилитација код пацијената који су третирани ранијом 

оперативном техником. 
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ЗДРАВСТВЕНА (НЕ)КУЛТУРА И НОВОРОЂЕНЧЕ 

 

Милош Јешић 

Универзитетска дечја клиника 

Медицински факултет, Универзитет у Београду 

 

      Културни ниво једног друштва одражава цивилизацијиски ниво. Аналогно, 

здравствена култура представља један од главних показатеља уређености здравственог 

система једне земље. Здравствена култура је резултат здравственог образовања 

(„Healtheducation“) којим се у развијеним земљама баве професионалци из ове области 

(1). Њихова улога је, између осталог, координација процеса здравственог просвећивања 

у коме иначе учествују сви здравствени радници. У нашој земљи нема професионалаца 

за здравствено образовање. Одговорност за ниво здравствене културе лежи на високим 

институцијама здравственог система, а у крајњем  и на свим здравственим радницима. 

      Неонатологија је, као грана педијатрије, једна од бројних области медицине и бави 

се здрављем и болешћу новорођенчади. У подизању здравствене културе која се односи 

на новорођенче могу учествовати пре свега здравствени радници чије стручне 

квалификације  подразумевају рад са новорођенчадима и њиховим родитељима. Ова 

одговорна група здравствених радника су сведоци нивоа здравствене културе у 

неонатологији. Неколико примера из свакодневне праксе су довољно илустративни:  

1. црвени кончић против урока око зглоба шаке или стопала. Ово је једна од најчешћих 

заблуда код нашег становништва. Услед сакупљања нечистоће, ове наруквице могу 

допринети чешћим инфекцијама. Могућа је и повреда услед затезања наруквице. 

Обичај нема везе ни са једном религијом, што омогућава здравственим радницима, да 

без дискриминисања религије, објасне родитељима штетност и непотребност овог 

обичаја. 

2. многи обичаји који чине део здравствене некултуре везани су за купање 

новорођенчета, као и промене на кожи. Такав пример је новорођенче примљено на 

одељење неонатологије УДК због повишене температуре и лошег општег стања. Према 

податку из анемнезе, приликом  купања је у кадицу стављено некувано јаје „ради 

здравља“. Овај пацијент је лечен од салмонелозне сепсе која је, срећом, прошла без 

последица. 
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3. код једног новорођенчета које је примљено на одељење неонатологије примећене су 

кожне лезије на предњој страни грудног коша. Из анамнезе се сазнаје да је члан 

породице лечио „увећане дојке“ код бебе облогама од белог лука. Промене на кожи су 

биле хемијске опекотине које су се на срећу повукле без последица. „Увећане дојке“ су 

биле  хипертофија млечних жлезда, што је физиолошка појава у новорођеначком 

периоду и не захтева никакав третман. 

4. новорођенче је хоспитализовано због хематохезије. Приликом прегледа је примећена 

на кожи абдомена неправилна црвена макула која је највише личила на хемангиом. Из 

анамнезе се сазнаје да је мајка пре 24 часа употребила пластичну кесицу која греје, због 

стомачних грчева. Промене на кожи абдомена су очигледно биле опекотине првог 

степена.  Суштина догађаја је у томе да ниједно признато светско удружење педијатара 

не саветује примену грејних тела за абдоминалне колике. 

5. према неким тврдњама, у Источној Србији постоји обичај да се новорођенче/одојче 

носи кратко време тако што се кажипрст гурне у уста и јагодица прста ослони о непце. 

Верује се да се на овај начин јача вилица новорођенчета. Овај пример указује колико 

озбиљне могу да буду последице здравствене некултуре. 

      Наведени су само примери здравствене некултуре који нису присутни (практично су 

немогући) у развијеним земљама Европе. Услед недостатка базе података, не може се 

приказати учесталост ових појава као и учешће у морбидитету новорођенчади у Србији. 

Могуће је, међутим, анализирати основни ниво организације неонатолошке здравствене 

службе у покушају тражења одговора на незадовољавајући ниво здравствене културе: 

      1. Пример недостатка основне организације здравствене заштите 

новорођенчади: дефинисање првог прегледа новорођенчета након изласка из 

породилишта спада у домен основне организације програма здравствене заштите 

новорођенчета. У Cрбији постоји двојна пракса: неки домови здравља обављају преглед 

са навршених 30 дана живота, а други, 7-15 дана живота. У развијеним земљама Европе 

(пример Немачке) податак о прегледу по изласку из породилишта је уписан у 

здравствену књижицу (3.-10. дан живота). С обзиром на важност прегледа средином 

првог месеца живота, овај пример показује да код нас недостаје елемент основне 

организације здравствене заштите новорођенчади (2). 

       2. Пример некоректности у давању савета из области опште здравствене 

културе: пре извесног броја година у јавости је објављена новина у неонатолошкој 
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пракси: „нови режим купања новорођенчади“. Саветовано је купање сваки 3.-4. дан 

према чланцима у штампи, иако је на другим местима (3), од стране аутора изнето да се 

то односи само на период у породилишту. У случају појаве интертрига (оједа) није 

саветована употреба никаквог дезинфицијенса, већ само топла вода (3). Главни 

аргумент за „проређивање“ режима купања је нарушавање интегритета коже 

новорођенчета. Овај аргумент је заправо непостојећи, односно прецењен, јер током 

неколико деценија уназад у нашој земљи на стручним скуповима нико није приказао 

новорођенче чија је кожа била оштећена због уобичајеног свакодневног купања. Једино 

што је засновано на доказима је прекидање са праксом купања непосредно по порођају 

у циљу избегавања стреса због хипотермије и непотребних манипулација у периоду 

интензивне екстраутерине адаптације када су виталне функције вулнерабилне. После 

успешне адаптације, треба спроводити уобичајени режим хигијене. Према коментарима 

у јавним гласилима, више од 90% родитеља уопште није прихватило ове „препоруке“, 

што је исправно. Треба истаћи да се овде не ради о дијагностичко-терапијском 

протоколу, већ о хигијенским навикама које спадају у општу здравствену културу. 

Крајње је нејасан савет да се интертриго испира само водом, ако није наведено у ком 

степену је оштећена кожа? Познато је да и најмања лезија коже може да буде улазно 

место за инфекцију новорођенчета које има изражену физиолошку незрелост 

имунитета. 

      3. Пример непоштовања процедуре усвајања и примене медицинског 

протокола: 

      У последње 2-3 године (тачан датум није познат, јер нема звничног документа) у 

нашој земљи се у оквиру профилаксе за витамин К зависно крварење (ВКЗК) код 

новорођенчади, раније хеморагијску болест новорођенчади, примењује орални витамин 

К у дози од 25µg свакодневно до 3. месеца живота код новорођенчади која су на 

природној исхрани. Ова пракса се спроводи и поред тога што је свако новорођенче 

добило на рођењу и.м. ињекцију (1 mg за терминско и 0,5 mg за претерминско 

новорођенче). Овакав „протокол“ до сада није примењен ни у једној земљи! Усвајање и 

примена новог протокола подразумева поступак у оквиру кога се разматра морталитет, 

узроци, здравствене и буџетске могућности и остварљивост. Потребна је обимна 

документација и на крају национални консензус. Ове активности нису спроведене, а 

консензус није постигнут. 
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      Интрамускуларна примена витамина К је почела 1939.године, а у наредним 

годинама је почела и алтернативна орална примена. Кроз дуги низ протеклих деценија 

преовладавала је и.м. примена која је сматрана „златним стандардом“ јер су све студије 

указивале да је заштита од ВКЗК скоро потпуна. „Несрећне“ историјске околности као 

што је студија која повезује и.м. дозу витамина К и малигнитет у детињству 

(JeanGolding) довеле су до масовног преласка на оралну примену, када је орална 

примена добро проучена. Студије у наредним годинама показују да доказ Голдинга 

није био довољно сигуран и у великом броју земаља се поново чешће примењује 

витамин К и.м. Читав историјски ток до данашњих дана карактерише однос и.м. и 

оралне примене као алтернативан. Дакле, или се примењује и.м. или орално. Веома је 

важно навести који су разлози увођења оралне примене у свету. Први разлог је био 

одбијање родитеља да беба добије и.м. ињекцију. У развијеним земљама је велики 

проблем што има родитеља који одбијају било који начин давања витамина К што 

повећава ризик од ВКЗК дестоструко. Други разлог, који се јавио у новије време, је 

велики број порођаја код куће (око 25%). Оваква ситуација је у Данској и Холандији, 

због чега су њихова удружења педијатара постигла консензус да се витамин К 

примењује орално за сву новорођенчад (4,5). 

       Касно ВКЗК представља посебан проблем када је реч о односу и.м. и оралног 

режима примене витамина К. Аутори нерегуларног увођења примене витамина К у 

нашој земљи управо су се позивали на касно ВКЗК, као разлог истовремене и.м. и 

оралне примене. Међутим, у бројним студијама се показало да 60-90% деце која добију 

касно ВКЗК, имају субклиничку холестазу и следствену малапсорпцију витамина К 

(4,5). Најбоља профилакса за ове пацијенте је и.м. примена витамина К. Пошто се у 

нашој земљи већ примењује витамин К и.м., додатна заштита, која за новорођенчад са 

холестазом то и не може бити, није научно оправдана. 
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САВРЕМЕНА ТЕРАПИЈА ДМT1 

 

Силвија Сајић  

Универзитетска дечја клиника 

Медицински факултет, Универзитет у Београду 

 

       Почетак инсулинске терапије 1922. године у потпуности мења ток ДМT1 и 

преживљавање оболелих, дајући им наду. Без терапије инсулином, ДМТ1 је била 

болест која је за неколико месеци доводила до смрти у кахексији. Првих деценија су 

пацијенти лечени брзоделујућим инсулином пре сваког оброка и једном инјекцијом 

ноћу. После 1935. године, проналаском  интермедијарних и дугоделујућих инсулина, 

пацијенти су лечени са једном или две инјекције. Резултати студија из 1960. године 

показују да су пацијенти дијагностиковани у периоду између 1935. и 1945. године 

имали већи ризик од ретинопатије после 15 година трајања дијабетеса, од оних лечених 

пре 1935. године који су добијали више дневних инјекција  инсулина.      

      Значај добре метаболичке контроле 

      Основни фактор ризика за настанак хроничних микроваскуларних компликација 

ДMТ1 је лоша метаболичка контрола. Лонгитудинална aустралијска студија показује 

значајни пад у појављивању ретинопатије и микроалбуминурије у случају само благог 

пада HbА1c од 9,1на 8,5% у периоду  од 1990.до 2009. године, када је забележен пораст 

употребе мултиплих дневних инјекција и инсулинских пумпи за 71%. Сличне резултате 

бележе DCCT (Diabetes control and complication trial) и EDIC (Epidemiology of 

Diabetes Interventions and Complications) студија. У последњој деценији се запажа 

пораст примене базал болус концепта (интензивне инсулинске терапије) од самог 

почетка дијабетеса у многобројним педијатријским центрима. Само повећање броја 

инсулинских инјекција код деце и адолесцената није довољно, без интензивне 

едукације усмерене ка сваком пацијенту посебно. Студија Hvidore је показала да се 

упркос преласку на више инјекција, HbА1c остао висок (1).  

       Препоруке за добру метаболичку контролу 

      Данас, према препорукама интернационалних дијабетолошких удуржења, важе 

строжији критеријуми за вредности гликемије и HbА1c код деце и адолесцената 

оболелих од ДМT1. Тако, за предшколско дете треба постићи препрандијалне 

гликемије од 5,6-10,0 mmol/l, а гликемије пре спавања и ноћу од 6,1-11,1 mmol/l. За 
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школску децу вредности су нешто строжије од 5,0-10,0 mmol/l, а пре спавања и ноћу  

5,6-10,0 mmol/l. За адолесценте критеријуми су најстрожији, јер су поменуте студије 

доказале да се погоршање метаболичке контроле у пубертету врло неповољно и у 

краћем периоду трајања болести одражава на бржи развој микроваскуларних 

компликација. Тако су за адолесценте прихватљве  вредности препрандијалне 

гликемије 5,0-7,2 mmol/l, а ноћне 5,0-8,3 mmol/l. Због утицаја који понављане озбиљније 

хипогликемије могу имати на развој ЦНС и когнитивних функција, доскора су важиле 

нешто више препоручене вредности HbA1c за предшколски (7,5-8,5%) и рани школски 

узраст (испод 8,0%). Савремене препоруке, од 2014. године предлажу вредности HbA1c 

испод 7,5% за све узрасте (2). Наиме, континуирано мерење гликемије употребом 

глукозних сензора је показало да је интензивна инсулинска терапија (употреба више 

дневних инјекција и/или инсулинке пумпе), довела до побољшања вредности HbА1c без 

повећања учесталости озбиљнијих хипогликемија. Најновије студије указују да за 

развој минималне церебралне дисфункције има значај не само хипогликемија, већ и 

флуктуацијa гликемије, али и хипергликемија, јер је мозак посебно вулнерабилан током 

првих година детињства. Са друге стране, ранији ставови да се микроваскуларне 

компликације чешће јављају код адолесцената са лошом метаболичком контролом, док 

су мала деца релативно заштићена од њих, такође доживљавају критичку ревизију. 

Наиме, мала деца оболела у најранијем узрасту имају пред собом дужи период трајања 

болести у којем, уколико је метаболичка контрола лошија, такође може доћи до ранијег 

развоја микроваскуларних компликација. С тога је веома важно да се, уз помоћ добре 

едукације, честог одређивања гликемије, уз давање више дневних инјекција или 

инсулинске пумпе постигну  вредности  HbА1c испод 7,5%,  укључујући и наведене 

пре- и постпрандијалне вредности гликемије. Зато едукација остаје и даље основ за 

вођење ДМT1(2). 

      Типови инсулина- Инсулински аналози и инсулинска пумпа 

      Током последње две децније долази до значајно већег процента лечене деце и 

адолесцената са четири инјекције инсулина, углавном брзоделујућих, пре три главна 

оброка и спороделујућег пре спавања.   

      Последња деценија доводи до фармакокинетских истраживања и проналаска 

инсулинских аналога. Идеална инсулинска терапија треба да имитира физиолошко 

лучење инсулина, а то није могуће давањем класичних инсулина. Проблеми у примени 

класичних дугоделујућих инсулина су честе хипогликемије, посебно ноћне, које прати 
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јутарња хипергликемија, појава Dawn и Somogy феномена, добијање у телесној маси и 

велика индивидуална варијабилност у ресoрпцији са места давања и до 68%.  

Неповољна фармакокинетика брзоделујућих хуманих инсулина доводи до 

постпрандијалне хипергликемије. Инсулински аналози са кратким деловањем 

обезбеђују боље вредности поспрандијалне гликемије (3,4). Дугоделујући инсулински 

аналози имају спор и равномеран ниво апсорпције, продужено деловање, ниску 

варијабилност деловања код једне особе. Дати пре спавања, доводе до бољих гликемија 

током ноћи и ујутру, те значајно смањују проценат ноћних, озбиљних хипогликемија. 

Такође је запажен мањи добитак у телесној маси у односу на пацијенте лечене 

класичним инсулинима. Резултати бројних студија су показали да континуирана 

субкутана инсулинска инфузија уз помоћ инсулинске пумпе значајно побољшава 

метаболичку контролу, смањује варијабилност гликемија, редукује учесталост тешких 

хипогликемија и побољшава квалитет живота пацијената, пружајући им већу 

флексибилност у погледу примене терапије, исхране и физичке активности, што је 

посебно важно адолесцентима. Данас је препорука да се већина деце и адолесцената 

лечи интензивном инсулинском терапијом или инсулинском пумпом (3,4,5). Резултати 

оба вида терапије показују велике предности које се односе на квалитет метаболичке 

контроле и живота пацијената. Терапија континураном субкутаном инсулинском 

инфузијом уз помоћ спољне портабилне инсулинске пумпе представља поуздан и 

ефикасан начин савремене инсулинске терапије оболелих од ДMТ1. Али, уз недовољну 

едукацију, може се јавити веома брза кетоацидоза уколико дође до техничких проблема 

у испоруци инсулина. Стога је комплетна обука у вези са применом инсулинске пумпе 

веома значајна, као и пажљива индивидуална процена породице детета. Компарабилни 

резултати уз редовно одређивање гликемија (минимум 6-9 пута дневно) се постижу, 

према резултатима већине педијатријских студија и давањем четири инсулинске дозе. 

Најоптималнија је употреба глукозног сензора за континуирано мерење гликемије у 

реалном времену. Терапија помоћу система затворене петље, када количина 

испорученог инсулина неће зависити од сарадње пацијента, већ ће се аутоматски 

испоручивати потребна количина инсулина је блиска будућност. Сада већ постоје 

такозване паметне инсулинске пумпе, које могу да пацијентима који су фамилијарни са 

модерним технологијама, омогуће давање најадекватнијих доза инсулина у зависности 

од планираних угљенохидратних јединица у оброку и планиране физичке активности. 

Недостатак терапије инсулинском пумпом је релативно висока цена, не само пумпе, већ 

и потрошног материјала, у односу на све доступне терапијске модалитете. Најновије 
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студије показују да су деца и млади на терапији инсулинским пумпама, који су 

претходно били на интензивној инсулинској терапији, показали жељу да остану на 

овом виду терапије, чак и кад није дошло до значајнијег смањивања вредности HbА1c. 

Преовладао је утицај на квалитет живота, осећај веће слободе живљења са хроничном 

болешћу каква је ДMТ1 (3,4,5). 

 

      Закључак 

      Најновије студије из 2014.године налажу нам борбу за постизање идеалног HbА1c 

од 7,5% за све узрасне групе. Применом честог одређивања гликемија, глукозног 

сензора, интензивне терапије инсулинским аналозима, или инсулинском пумпом, уз 

сталну едукацију и подршку пацијенту и породици се тај циљ чини достижан у 

наредним деценијама. 
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ПРЕВЕНЦИЈА СЕНЗИБИЛИЗАЦИЈЕ RhD ИНКОПАТИБИЛНИМ 

ТРАНСФУЗИЈАМА КОМПОНЕНАТА КРВИ 

 

Живко Будишин, Ивана Јовановић 

Универзитетска дечја клиника 

 

      Увод 

  Спровођењем претрансфузионих испитивња у болничким службама за трансфузију 

обезбеђује се компатибилност примењених компонената крви, превенција 

сензибилизације тј. стварања ирегуларних антиеритроцитних антитела, 

функционалност и очекивано време преживљавања примењених компонената у 

циркулацији болесника. У рутинској пракси, одређује се припадност болесника ABO 

крвно групном систему и присуство D антигена из Rh система. RhD антиген присутан је 

на еритроцитима 83-85% особа у белој популацији (1). На основу његовог присуства, 

особа се означава као Rh позитивна (RhD+), или Rh негативна (RhD-). Клинички значај 

RhD антигена је последица његове велике имуногености због чега доводи до стварања 

анти-D антитела код 90% RhD- особа којима се трансфундују RhD+ еритроцити, и код 

17% RhD- трудница које носе RhD+ плод, а код којих није спроведена 

имунопрофилакса. На трансфузију са RhD+ еритроцитима сензибилисане особе реагују 

хемолитичким трансфузијским реакцијама, а труднице разарањем еритроцита плода и 

развојем хемолитичке болести новорођенчета (2).  

      У Универзитетској дечјој клиници (УДК), служба трансфузије, када год је могуће и 

оправдано, обезбеђује примену компонената крви компатибилних у Rh систему. Ову 

подударност, при примени тромбоцита, нажалост, често није могуће обезбедити. Са 

применом профилаксе сензибилизације на RhD антиген након примене RhD+ 

компонената, у УДК започето је 2016.године. Имунопрофилакса подразумева примену 

625 i.j. хиперимуног RhD имуноглобулина, што пре после инкопатибилне трансфузије, 

а најкасније у року од 72 сата. Код примене мањег броја RhD+ јединица тромбоцита  

RhD- болесницима, задовољавајућа имунопрофилакса се постиже применом 250 i.j. 

имуноглобулина по једној примењеној  јединици тромбоцита. Код понављаних 

трансфузија имунопрофилакса се понавља сваке четири недеље (3).  

 

Наше искуство 
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      У УДК током три године, од 2013. до 2015. године, трансфундовано је укупно 13932 

јединице компонената крви код 1817 болесника. Примењене компоненте крви поделили 

смо у три групе: еритроцитне компоненте (концентровани, ресуспендовани, 

филтровани еритроцити), плазму (свежу замрзнуту плазму и криопреципитат)  и 

тромбоците (концентрати тромбоцита, пулирани и аферезни тромбоцити). Број 

примењених јединица компонената крви по компонентама, и по полу трансфундованих 

болесника приказан је у табели 1. 

 

      Табела 1. Структура трансфундованих јединица компонената крви  

 

Пол Еритоцити Тромбоцити Плазма Укупно 

Мушки 3585 1832 2409 7826 

Женски 2806 2029 1271 6106 

Свега 6391 3861 3680 13932 

 

      У табелама 2 и 3, приказан је број трансфундованих болесника у УДК током 3 године, 

по полу и  присуству RhD антигена и број RhD- болесника који су  добили трансфузије 

RhD+ еритроцита (ЕР), тромбоцита (ТР) и плазме (ПЛ). 

 

Табела 2. Број трансфундованих               Табела 3.  Број RhD- болесника 

             болесника по полу и RhDлечених RhD+ компонентама крви 
 

 RhD+ RhD- Укупно     ЕР     ТР ПЛ УКУПНО 

Мушки   882 148      1030  Мушки 0 25 44 69 

Женски   686 101  787  Женски 0 17 21 48 

СВЕГА 1568 249     1817  СВЕГА 0 42 65 107 

 

       Дискусија 

       Примарни разлог одређивања присуства RhD антигена на мембрани еритроцита је 

превенција сензибилизације болесника овим антигеном. У идеалним ситуацијама, увек 

код RhD- болесника треба применити RhD- крвне компоненте и свим RhD- трудницама, 

када је партнер RhD+, треба спровести имунопрофилаксу анте- и постпартално. 

      Од укупно13932 јединицa компонената крви примењених у УДК, 1564 јединице 

(11.2%) нису биле RhD подударне. Од тога, 846 (6.1%) свих примењених јединица биле 

су RhD+ јединице тромбоцита и плазме примењене код RhD- болесника. Ниједна 

јединица RhD+ еритроцита није примењена код RhD- болесника.  

 По препорукама британских трансфузиолошких водича и водича са Новог Зеланда, 

женама у репордуктивном периоду, укључујући и женску децу, RhD+ еритроцити могу 

се применити само у животно-угрожавајућим ситуацијама. Код RhD- мушкараца, RhD+ 
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еритроцити могу се применити у хитним стањима са великим губитком крви. У случају 

да је из било ког разлога дошло до примене RhD+ еритроцита RhD- болеснику, 

имунопрофилакса нема ефекта (3).     

      У УДК, RhD+ тромбоцити су примењени код 42 RhD- болесника, а RhD+ 

плазматске компоненте код  65 болесника (Табеле 2 и 3) 

      На мембрани тромбоцита не налази се RhD антиген, али у јединицама тромбоцита 

могу бити присутни еритроцити у количини која може довести до имунизацијеRhD- 

прималаца. По правилима добре произвођачке праксе у једној јединици аферезних 

тромбоцита (350ml) дозвољена количина еритроцита је до 0.078 ml, а у јединици 

тромбоцита (50 до 75 ml) може бити присутно 0,5 ml еритроцита. С обзиром да је 

доказано да до алоимунизације може довести примена свега 0.03 ml еритроцита (3), 

примена RhD+  јединица тромбоцита RhD- болесницима представља ризик од 

имунизације на RhD атиген. У студији из 2011.године Сид и сарадници пратили су 1014 

RhD- пацијената који су политрансфундовани RhD+ компонентама тромбоцита. 

Резултати студије показали су да је укупна учесталост алоимунизације 3.8% (4). У 

новијој мултицентричној АДАПТ студији, у којој је две године праћено 485 болесника 

у 11 земаља, инциденца имунизованих пацијената била је 1,44% (5). У закључцима обе 

студије наводи се да је инциденца алоимунизације RhD- пацијената ниска, те се 

трансфузија RhD+ концентрата тромбоцита може применити, без имунопрофилаксе код 

RhD- мушкараца и жена које нису у репродуктивном периоду (4,5). У овим студијама, 

као и у британским и новозеландским трансфузиолошким водичима, за девојчице и 

женe у репродуктивном периоду треба инсистирати на примени RhD- тромбоцита, а 

када то није могуће потребно је спровести имунопрофилаксу применом хиперимуног 

анти-D имуноглобулина.  

      Код болесника мушког пола, уколико се примене RhD+ тромбоцити 

имунопрофилакса није потребна (3). Наведене студије, али и други радови, указују да је 

код RhD- болесника са малигнитетима, код којих се спроводи дуготрајна потпора 

компонентама крви, због имуносупресивне терапије, али и самог обољења,ризик од 

имунизације мањи него код других болесника. Трансфузиолошки водичи препоручују 

да се RhD- деци са хематолошким малигнитетима примењују RhD- тромбоцити, кад год 

је то могуће, а да имунопрофилаксу преба размотрити код женске деце, иако се не 

сматра неопходном у овој групи пацијената (3). На основу ових препорука, код наших 

17 болесника женског пола, који су током три године лечени применом  Rh D+ 

тромбоцита било је неопходно спровести имунопрофилаксу. 
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      Током хоспитализација нису откривена анти-D анитела ни код једног болесника, 

али за једног болесника RhD- који је у УДК примио RhD+ тромбоците имамо податке о 

присуству анти-D антитела у циркулацији.  

      Имунизација RhD- болесника применом  RhD+ плазме и криопреципитата је мало 

вероватна, обзиром да се у овим компонентама крви налази јако мала количина строме 

распаднутих RhD+ еритроцита чија је имуногеност слаба. Стога није потребно 

инсистирати на примени компатибилне плазме и криопреципита, нити је потребно 

спровођење имунопрофилаксе након примене RhD+ ССП код RhD- болесника(7).  У 

УДК смо прихватили овакве ставове и препоруке иако је у  Водичу клиничке праксе 

„Трансфузија замрзнуте свеже плазме“ који је издало Министарство здравља Србије, 

наведено да треба поштовати и ову компатибилност (8).  

      Закључак 

      Због различитих критеријума за спровођење имунопрофилаксе после примене RhD+ 

компонената крви, RhD- болесницима у УДК, неопходна је израда сопственог водича за 

спровођење имунопрофилаксе, као и усаглашавање наших националних водича са 

најшире заступљеним водичима у свету. 
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ТЕРАПИЈА ИНФЛАМАТОРНИХ БОЛЕСТИ ЦРЕВА У ДЕЦЕ 
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Зоран Лековић1,2, Александар Сретеновић1,2 

1Универзитетска дечја клника 

2Медицински факултет, Универзитет у Београду 

 

      Инфламаторне болести црева (ИБД) у које спадају Кронова болест и улцерозни 

колитис спадају у хроничне гастроинтестиналне болести.  Истраживања показују да у 

25% пацијената са инфламаторним болестима црева болест почиње у детињству (1). 

Поред тога ове хроничне болести дигестивног тракта имају нешто другачију клиничку 

презентацију у детињству у односу на одраслу популацију. Наиме, ненапредовање 

детета и закаснели пубертет код деце са ИБД-ом представљају особености које су 

каратеристичне за педијатријску популацију.  

       Основа терапије у ИБД-у је сузбијање инфламације у дигестивном тракту и 

увођење пацијената у мирну фазу болести, тзв. ремисију, или пак фазу инактивне 

болести. У постизању ових циљева користе се три терапијска модалитета: 

фармаколошка, нутритивна и хируршка терапија (2). 

       Фармаколошка терапија подразумева коришћење различитих лекова: хормона 

(кортикостероиди), имуномодулатора (6-меркаптопурин, азатиоприн и циклоспорин), 

сулфасалазинских и месалазинских препарата, антибиотика, и биолошких (anti – TNF) 

лекова.  Кортикостероиди представљају лекове који се користе у свим формама 

Кронове болести, као и у екстензивној, умерено тешкој и тешкој форми улцерозног 

колитиса. Најчешће коришћен је преднизон у дози 1 mg/kg (максимално 60 mg/дан) и то 

у почетку лечења, у парентералној форми, да би се касније прешло на форму per os.    

Нежењени ефети подразумевају промене на кожи, поремећај развоја, остеопорозу и 

поремећај осовине хипоталамус-хипофиза- надбубрег. Будесонид је релативно нов 

кортикостероид који је погодан за децу јер се може давати и у форми сирупа, има мање 

нежељних ефеката и минимални утицај на осовину хипоталамус-хипофиза-надбубрег. 

Доза је иста код адолесцената као и код одраслих 9 mg/дан и обично се даје код 

Кронове болести која је захватила само терминални илеум (3).  
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      Имуносупресивни лекови (6- меркаптопурин, азатиоприн и циклоспорин) се све 

више користе у педијатријској популацији у индукцији и одржавању ремисије код 

пацијената са стероид зависним панколитисним формама улцерозног колитиса и 

Кронове болести. Њихов значај је у превенцији релапса и спречавању дуготрајне 

употребе кортикостероида. Већина клиничких студија показује да је за постизање 

терапијског ефекта потребна употреба ових лекова у трајању од најмање 3 до 4 месеца. 

Поред тога, добра страна је добро толерисање ових лекове од стране већине пацијената 

(82%), са нежељеним ефектима у које најчешће спадају леукопенија, токсично дејство 

на јетру и панкреатитис. У додатку, место циклоспорина је код пацијаната са тешким 

формама улцерозног панколитиса, које не реагују на парентералну примену стероида, у 

трајању од пет дана. У том случају се започиње са парентералном применом 

циклоспорина уз додатак азатиоприна. У случају повољног терапијског одговора се 

одлучујемо за single азатиопринску терапију у трајању од најмање четири године (4).  

      Место сулфасалазинских и месалазинскох препарата је првенствено у лечењу 

улцерозног колитиса (благе форме) и Кронове болести (благе форме са захваћеношћу 

слузнице). Месалазински препарати се боље подносе него сулфасалазински и 

примењују се у дози 50-65 mg/kg (максимално 4 g/дан). Поред тога, се користе у лечењу 

екстраинтестиналних форми ИБД-а, пре свега артритиса. Могућа је и локална примена 

месалазинских препарата у виду чепића и пена, у фази ремисије улцерозног колитиса. 

Антибиотици, који се користе у лечењу деце оболеле од ИБД, су првенствено 

метронидазол и ципрофлоксацин. Место метронидазола је у лечењу перианалне форме 

Кронове болести и у случају бактеријске суперинфекције колона код улцерозног 

колитиса бактеријом Cl. difficile. Доза лека која се примењује је 20 mg/kg/дан, подељно 

у три дозе. Ципрофлоксацин се примењује заједно са метронидазолом у лечењу 

перианалне фомре Кронове болести, као додатак биолошкој терапији односно anti-TNF 

лековима (4).  

      Најновији лекови у лечењу ИБД-а представљају анитела на медијаторе запаљења, 

пре свега TNF и рецепторе за леукоците, где је циљни молекул рецептор за интегрин. 

С обзиром да се производе од стране живих бактеријских ћелија или коришћењем 

рекомбинтне био технологије, називају се биолошки лекови. Индикација за примену 

ових лекова је Кронова болест која је резистентна на лечење стероидима, перианална 

фома Кронове болести и ИБД са екстензивним екстраинтестиналним манифестацијама 

(артритис и pyoderma gangrenosum). Први у линији биолошких лекова, који је 
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примењен још 2001. године је инфликсимаб. Он представља мишје моноклонално 

анитело на TNF, који је прво развијено за лечење тешких форми реуматоидног 

артритиса, да би касније био примењен код пацијената који болују од ИБД-а. 

Примењује се у виду интравенске инфузије у размаку од најчешће осам недеља (5).  

Други лек који представља хумано анитело на TNF је адалимумаб. За разлику од 

инфликсимаба, ово је хумано анититело па је могућност алергијске рекације знатно 

мања, а и примењује се у виду субкутане инјекције, па је комфорност примене много 

већа. Размак давања дозе је најчешће две недеље (6). Голимумаб представља такође 

хумано анти TNF антитело, али са већим полуживотом у циркулацији, па је и дозни 

интервал нешто већи у односу на адалимумаб и износи 20 дана. Ведолизумаб 

представља анитело на интегрине (протеине) који везују леукоците у огњишту 

запаљења. Досадашња искуства су показала већу успешност у лечењу улцерозног 

колитиса него Кронове болести, али он још увек није регистрован у нашој земљи за 

примену у педијатријској популацији. Иако је примена ових лекова скопчана са ређим 

дозним интервалима у односу на класичне имунсупресиве, као и са мање нежељених 

ефеката, ипак постоје забележене озбиљне нежељене реакције, које су најчешће 

алергијске природе (ране и касне), као и стварање антитела на ове лекове чиме се 

смањује њихова терапијска ефикасност. 

      Нутритивна потпора представља други важан терапијски ослонац у лечењу 

пацијаната са ИБД-ом, због ефекта ових болести на нутритивни статус пацијената. 

Наиме код деце оболеле од ИБД постоји како глобалан тако и нутритивни дефицит у 

специфичним микро и макорнутријентима. Калоријски дефицит, који је последица како 

неадекватног уноса, тако и хиперкатаболичког стања у хроничној инфламацији, доводи 

до успорења раста и развоја деце и изостанка јављања пубертета. Из тог разлога, 

употреба одговарајућих елементарних и семи-елементарних формула је од 

прворазредног значаја. Индикације за примену ових формула су стероид – резистентна 

или стероид - зависна форма Кронове болести као и немогућност примене 

кориткостероида, због значајних нежељених ефеката. Оне могу бити значајне и у 

нутритивној припреми пацијената за хирурушку интервенцију, уколико је она 

неизбежна у леченњу ИБД-а (7).  

      Хирургија, односно парцијална или тотална ресекција црева, су резервисане за 

акутне тешке, фулминатне форме улцерозног панколитиса, или за улцерозни колитис 
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који не реагује на имуномодулаторну, нити на биолошку терапију. Са друге стране, 

хируршко лечење Кронове болести свакако није куративно и резервисано је за оне 

пацијенте којима је захвћен мали део црева, односно оне који имају локализовану 

форму болести, као и за решавање компликација Кронове болести, стриктуре или 

абдоминални апсцеси (2).  

      Због свог, све значајнијег места у лечењу деце са ИБД-ом презентоваћемо резултате 

биолошке терапија код пацијенета на Универзитетској дечјој клиници у периоду 2013. 

До 2016. године. У овом преиоду је лечено 17 деце од којих је 10 (58%) дечака и 7 

(42%) девојчица. Од укупно 17 деце, њих двоје (11%) има улцерозни колитис, а 15 

(89%) има Кронову болест. На лечењу леком инфликсимаб је 5 (29%) деце, а 12 (71%) 

деце је на лечењу леком адалимумаб. Просечна дужина ремисије са леком 

инфликсимаб је 1 година и 3 месеца док је за адалимумаб 4 године и 2 месеца.    

Нежељена дејства лека су се у случају инфликсимаба јавила у три случаја (висок ниво 

антитела), и том приликом су деца преведана на адалимумаб, код кога се није јављао 

висок ниво антитела. Поред тога, приликом коришћења лека инфликсимаб су се јавиле 

опортунистичне инфекије код двоје пацијената (CMV колитис и плућна аспергилоза), 

које су успешно саниране медикаментозном терапијом. 

      Закључак: терапија ИБД код деце је комплексна и дуготрајна и мора се спроводити 

много опрезније него код одраслих, због бројних нежељених ефеката и трајног утицаја 

на здравље детета. Биолошка терапија данас представља најоптималнији вид лечења 

деце са најтежим формама ИБД-а и код деце која не одговоре на стандарне 

имуномодулаторне лекове. Скопчана је са одржавањем дуге ремисије болести, мало 

компликација и повећањем квалитета живота деце.  
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      Дијабетес мелитус тип 1 (ДМ1) је хронична болест узрокована дефицитом инсулина 

која се јавља код младих, а све чешће и код деце предшколског узраста. И поред свих 

истраживања која се спроводе, превенција није доступна (1). Највећи шок за родитеље 

и децу је што обољевају дотада здрава деца, без породичне предиспозиције.  

      Зависно од дужине трајања симптома и едукације лекара и родитеља, деца се 

јављају због хипергликемије у добром општем стању или пак животно угрожена,када се 

хоспитализују у одељењу интензивне неге. Након интравенске или пероралне 

рехидрације, започиње се инсулинска терапија прилагођена стању и узрасту детета. 

Препоруке су да се код све деце примени интензивирана инсулинска терапија, тј 

брзоделујући инсулини пред оброк, а дугоделујући пред спавање (2). Адекватна доза 

инсулина доводи до стабилизације општег стања и нормализације гликемија.  

      Задатак нашег тима (лекар, медицинска сестра едукатор, нутрициониста, психолог и 

социјални радник) је да припреми породицу за живот са дијабетесом (3). Након шока да 

ће дете доживотно примати инсулин, родитељи морају да савладају потребне вештине. 

Морају да победе страх од инвазивних процедура (одређивање гликемије и давање 

инекција), али и да процене колико инсулина треба дати у одређеној ситуацији. Дозе 

инсулина зависе од фазе болести, физичке активности, количине и врсте хране и 

родитељ је приморан да доноси самосталне одлуке. Савети које добије од лекара и 

сестара су препоруке и смернице, али одговорност коју родитељ има представља за 

породицу велико оптерећење. Структура и стабилност породице имају непроцењив 

утицај на метаболичку контролу дијабетеса у наредним годинама (4). Након иницијалне 

едукације, деца долазе на контролне прегледе минимум на три месеца, а по потреби и 

чешће. При свакој посети потребно је дати додатне савете: око повратка у колектив, 

припремити дете за путовање и одговорити на недоумице са којима се родитељи 

сусрећу у свакодневном животу. 
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      Неке породице трагају за алтернативним начинима лечења, а уколико прекину 

давање инсулина доводе живот детета у опасност. Недовољна доза инсулина је један од 

главних разлога за поновну хоспитализацију детета, неретко у дијабетској кетоацидози 

(ДКА). Посебно угрожена група су деца која су социјално запуштена, као и 

адолесценти који одбијају сарадњу. Ризична понашања, као што су избегавање оброка, 

анорексија и/или булимија могу довести до ДКА или тешких хипогликемија. Особе које 

имају дијабетес су усредсређене на храну јер је неопходно ускладити дозу инсулина у 

односу на предвиђени оброк, што нарочито код девојчица може довести до поремећаја 

исхране (5).  

      Предрасуде шта деца са дијабетесом смеју, а шта не смеју да једу, додатно 

оптерећују породицу. Често су родитељи веома забринути коју врсту и количину хране 

треба дати детету. Улога нутриционисте је да посаветује породицу о принципима 

здраве исхране, препорученим енергетским потребама, али и да охрабри родитеље да 

удовоље жељама детета.  

      Савети породици морају бити јасни: да је примена инсулина неопходна, да се нивои 

гликемија не могу регулисати ни храном ни физичком активношћу, али се морају са 

њима ускладити. Такође их морамо научити како да одреагују уколико су гликемије 

ван жељених оквира, јер је то свакодневница живота деце са дијабетесом. Деца расту и 

развијају се, имају различите активности и потребе и то све утиче на ниво гликемије и 

потребу за инсулином. 

      Интеркурентне инфекције представљају ризик за погоршање метаболичке контроле 

дијабетеса. Принципи терапије су идентични као и за другу децу, адекватна 

рехидрација, анетипиретици, симптоматски лекови, а сирупи са сахарозом нису 

контраиндиковани. Гликемије треба мерити на три сата и одређивати кетонурију. 

Уколико дете поврати више од два пута или не може да узима течност и храну 

неопходно је да се упути на болничко лечење због примене интравенске рехидрације 

(6). С обзром да деца примају инсулин, инфузиони раствори морају садржати и 10% 

глукозу уколико гликемија није висока. 

      Хипогликемије су саставни део живота са дијабетесом и деца знају како да их 

препознају и реагују. Потребно је да дете увек са собом носи концентроване угљене 

хидрате (сок или таблете декстрозе).  Уколико се јави хипогликемијска кома са 

губитком свести и/или конвулзијама, родитељи су обучени да дају детету Глукагон 
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интрамускуларно или субкутано. На тај начин ће се најбрже подићи гликемија и дете 

опоравити у кућним условима (7). Уколико дете након тога повраћа или је стање свести  

измењено, неопходна је хоспитализација и примена 10% раствора глукозе, као и 

драстично смањење дозе инсулина за 20-40%. 

      Пошто је терапија дијабетеса данас персонализована и одређује се према потребама 

детета и породице, већина деце је на терапији инсулинским аналозима или 

портабилним инсулинским пумпама (8). Неки пацијенти користе глукозне сензоре 

којима континуирано мере нивое гликемије у интерстицијалној течности. Сва нова 

технолошка помагала могу много олакшати вођење дијабетеса, али и збунити лекаре 

који нису дечји ендокринолози. Саветујемо педијатре да буду спремни да саслушају 

родитеље и децу, чују њихове потребе и понекад прихвате и неке њихове сугестије. 

Ниједна вредност гликемије не треба да буде извор стреса, ни разлог за пријем у 

болницу. Оно што треба да буде одлучујуће је опште стање детета и процена колико је 

породица у стању да му пружи адекватну негу. Свака породица са дијабетесом и лекари 

из примарне и секундарне здравствене заштите могу увек да ступе у контакт са 

члановима нашег тима и добију потребне информације. 
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ДА ЛИ БИЛИРУБИН ДЕЛУЈЕ ТОКСИЧНО НА ЋЕЛИЈЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА? 

 

Веселин Вушуровић, Мишела Раус, Тамара Крстајић  

Универзитетска дечја клиника  

 

      Циљ овог приказа је да се сагледа учесталост и значај оштећења ћелија 

билирубином код новорођенчета. 

      Разликују се четири облика билирубина: cлободни, у молекуларном облику, није 

везан за протеине плазме (око 1%), индиректни или неконјуговани (везан за албумине 

плазме), директни или конјуговани, углавном моноглукуронид и диглукуронид (<15%) 

и укупни (УБ изражен у микромолима на литар). 

      Само слободни билирубин може да уђе у ћелије и доведе до њиховог оштећења. 

Тада билирубин доводи до неуролошке дисфункције индуковане билирубином (БИНД) 

(9), која укључује жутицу уз поремећај функције базалних ганглија (керниктерус), 

акутну билирубинску енцефалопатију и изоловану дисфункцију нервног пута. Овај 

поремећај може да буде и суптилан, пролазан и локализован. Добро је документована 

осетљивост аудитивног система на билирубин, те стога поремећај овог система може да 

буде изолован и да се испољи у распону од дискретних абнормалности слуха до 

потпуне глувоће. 

      Механизми токсичности билирубина и даље нису у потпуности расветљени. 

Претерана глутаминергична активност је кључни до сада познати механизам 

токсичности билирубина. Глутамат (глутаминска киселина) је у физиолошким 

условима значајан ексцитаторни трансмитер, те се овај тип токсичности по нервне 

ћелије назива ексцитотоксичношћу. Истраживања показују да се хистолошки знаци 

ексцитотоксичности билирубина могу ублажити блокадом рецептора за глутамин који 

припадају Н-метил-Д-аспартатном типу. Поред тога, о глутаминергичном механизму 

токсичности билирубина сведочи и чињеница да је код деце са керниктерусом узраста и 

до две недеље нађена повишена концентрација глутамата. 

       Истраживања изведена на животињама показују да слободни билирубин пасивно 

пролази кроз хематоенцефалну баријеру, као и да се акумулира у цитоплазми јер не 

може да се одстрани пумпом за органске анјоне. Излагање неурона билирубину доводи 

до повећаног оксидативног стреса, смањене пролиферације неурона и пресинаптичке 
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дегенерације централних глутаминергичких синапси. Поред тога, билирубин смањује 

целуларну густину и доводи до селективног губитка мијелинских влакана осмог 

кранијалног живца. Кад се изложе билирубину, стромалне ћелије ЦНС појачано луче 

инфламаторне медијаторе који доприносе повећању пермеабилности хематоенцефалне 

баријере. Осим тога, билирубин редукује експресију протеина који везују калцијум, 

слабећи хомеостазу калцијума, што доприноси токсичним ефектима на неуроне.     

Најпре бивају захваћена кохлеарна једра у можданом стаблу, затим слушни нерв, а тек 

након тога виши центри мождане коре. Оштећење Кортијевог органа (кохлеа) није 

директна последица дејства билирубина, али може да наступи као секундарни феномен 

услед смањене активности (8). 

       Оштећење слуха се дијагностикује уз помоћ испитивања аудиторних евоцираних 

потенцијала (АЕП). Студије указују да постоји повезаност између концентрације 

укупног билирубина и појаве абнорманог налаза на АЕП, но ова повезаност је истог 

степена као и она која постоји код примене ототоксичних антибиотика (5). У нашој 

студији са 62 испитаника евоцирани потенцијали су били једнострано одсутни код 

четворо пацијената који су имали критичну хипербилирубинемију (1). 

      Керниктерус погађа одређене зоне мозга и то првенствено глобус палидус, 

субталамичка једра, CA2-CA3 сектор хипокампуса, ретикуларни део супстанције нигре, 

црвено једро, нуклеус дентатус, Пуркињеове ћелије и друге неуроне малог мозга и 

одређена једра можданог стабла. Патолошке промене у поменутим регионима се могу 

добро дијагностиковати магнетном резонанцом, било праћењем релаксационих времена 

Т1 и Т2 или методом дифузионог контраста (4). Оштећење се догађа уколико 

концентрација слободног билирубина пређе одређени ниво. Додатни фактори ризика су 

инфекција, хипоксија, хипогликемија, хипотермија и превремено рођење. Kлинички, 

обично између трећег и петог дана жутице долази до промене тонуса мишића, јављају 

се летаргија и периоди апнеје, а затим се губи Мороов рефлекс и рефлекс сисања, а код 

50% деце се уочавају конвулзије. У даљем току наступају хипотонија и хипертермија, 

појављују се хореоатетотски покрети и „крици“. Приближно половина деце умире, а 

код осталих се развија билирубинска енцфалопатија: тип 1 (керниктерусни облик)  или 

тип 2 (суптилни облик).  

      Екстремна неонатална хипербилирубинемија (ЕНХ), која се одликује 

концентрацијом укупног билурубина >450 mmol/l код новорођенчади са више од 34 
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недеље гестације, у проспективној трогодишњој студији у Аустралији на 893.693 деце 

нађена је код 87 испитаника, што би одговарало учесталости ЕНХ од 9,4 на 100.000 

живорођених (2). 

      Поремећај је најчешће био идиопатски (48,7%), док су познати узроци обухватали 

АБО инкомпатибилију (22,4%), дефицит глукоза-6-фосфат дехидрогеназе (9,2%), РХ 

изоимунизацију (3,9%), сфероцитозу и друге хематолошке поремећаје (9,2%), сепсу и 

кефалхематом (6,6%) Код 14,4% испитаника узрок је остао непознат. Показано је да 

деца са хемолитичком болешћу имају статистички значајно већи ризик налаза укупног 

билирубина преко 500 mmol/l у односу на децу са хипербилирубинемијом других 

узрока (p=0,002).  

      Нађени су и удружени фактори: дехидрација (32,1%),  хипоалбуминемија (албумин 

у плазми <30 g/l, 35,8%), инфекција доказана култивацијом узрочника (8,1%). Лечење 

се састојало од фототерапије (99% пацијената), давања албумина (16%), 

имуноглобулина (8,6%) и ексангвинотрансфузије (20%). 

      Даље је нађено да је међу пацијентима био више заступљен мушки пол (58,1%). 

Остале карактеристике деце са хипербилирубинемијом обухватају телесну масу на 

порођају од 3298 ± 498 g, гестациону старост од 38,0 ± 1,5 недеља, нормални порођај 

(61,7%), карлични (2,3%), инструментално довршен (26,7%), царски рез (9,3%), 

природну исхрану (67,4%), вештачку исхрану (1,2%),  комбиновану исхрану (31,4%). 

Деца која су примљена у болницу након отпуста из породилишта (просечно петог дана) 

чинила су 78% испитаника, док је 28% откривено у породилишту (просечно трећег 

дана). Летаргију и слабије узимање оброка испољило је 39% испитиване деце, 

хипотонију 3,5%, опистотонус 5,7%, а конвулзије 2,2%. 

      У овом истраживању је нађена учесталост билирубинске енцефалопатије од 1 на 

893.000 новорођенчади, што би одговарало 0,6 на 100.000 живорођене деце. Поређења 

ради, ова учесталост у Великој Британији износи 0,9, у Данској 0,4, а у северној 

Калифорнији 0,57 на 100.000. Са измењеним неуролошким налазом отпуштено 4,4% 

деце, са поремећајем слуха 5,2%, а са знацима који одговарају керниктерусу уоченим 

при МР 5,8%. Просечна концентрација укупног билирубина била је 483 mmol/l, код 64% 

је била у распону 450-500 mmol/l, код 22% у распону 500-600 mmol/l, док је 13% деце 

имало концентрацију укупног билирубина преко 600 mmol/l. 
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Слика 1: конвенционална Т1 МР (А) и Т2 МР (Б) показују дискретно али јасно 

повећање интензитета сигнала Т1 и нешто мање значајно повећање сигнала Т2 у 

глобусу палидусу обострано (стрелице). Преузето из (4). 

       Неуролошки развој 

       У бројним студијама је испитивана корелација између критично повишеног 

билирубина и поремећаја психомоторног развоја (ПР). Једна обимна популациона 

студија у Данској (1994-2004) на 206 новорођенчади, у којој је коришћена Бејлијева 

скала развоја детета, показала је значајан ризик од 1,29 (95% интервал поверења 1,06-

1,56) за успорени психомоторни развој код  хипербилирубинемије. Аутори наводе да 

даљим истраживањима није потврђена линеарна корелација између укупног  

билурубина и успореног психомоторног развоја (9). 

      Великом проспективном студијом у Израелу изведеном на 1948 војника нађено је да 

је међу особама са укупним билирубином > 325 mmol/l у неонаталном периоду већи 

број са   коефицијентом интелигенције испод 85 (релативни ризик 2,96, 95% интервал 

поверења 1,29-6,79).   

      Студија у Новој Шкотској изведена на 631 детету нашла је да нема разлике у 

психомоторном развоју током прве две године живота између деце која су у 

новорођеначком узрасту имала критично повишен укупни билирубин >325 mmol/l, деце 

код које је укупни билирубин био умерено повишен (230-325 mmol/l) и оне код које 

укупни билирубин није био повишен (<230 mmol/l).  
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      Памћење 

      Вршена су испитивања да ли повишени билирубин утиче на поремећај памћења, 

резултате теста интелигенције (IQ) и Векслерове дечје скале интелигенције (WISC). 

Проспективна контролна студија изведена у Финској на 128 новорођенчади са укупним 

билурубином > 340 mmol/l, рођене 1971-1974 године, уз контролну групу од 84 деце без 

хипербилирубинемије, нашла је да у узрасту од 30 година код 45% постоји бар неки 

вид поремећаја психомоторног развоја, са најранијим почетком од девете године 

живота, што представља значајну разлику у односу на контролну групу (релативни 

ризик 4,8, 95% интервал поверења 2,2-10,11). 

      Једна мала студија на 74 деце у САД показала је да нема значајне корелације између 

максималне концентрације укупног билирубина у узрасту новорођенчета и резултата 

теста интелигенције и батерије психоедукационих тестова у узрасту од 9 до 11 година. 

Међутим, аутори су нашли значајну разлику између концентрације билирубина везаног 

за албумин и слободног билирубина и резултата Кауфманових композитних тестова 

менталних функција. 

      Насупрот овоме, бројне друге студије нису нашле значајну повезаност између 

високе концентрације билирубина и сниженог коефицијента интелигенције. 

Колаборативни перинатални центар у САД, у студији изведеној на више од 40.000 деце 

рођене између 1959. и 1966. године, није нашао повезаност максималне концентрације 

укупног билирубина у периоду новорођенчета и резултата теста интелигенције у 

узрасту од 7 година. У великој проспективној студији у северној Калифорнији није 

нађена статистички значајна повезаност између максималне концентрације укупног 

билирубина > 428mmol/l и когнитивних способности у узрасту од пет година.  

Ретроспективна студија у Данској показала је да нема значајне разлике у резултатима 

тестова интелигенције између 463 војника који су имали неонаталну 

хипербилирубинемију и контролне групе. 

      Развој говора 

      У данској студији је показано да постоји повећан ризик за поремећај говора код 

новорођенчета са хипербилирубинемијом (релативни ризик 1,56, 95% интервал 

поверења 1,01-2,40). Међутим, Хајмлер и сарадници такву повезаност нису нашли у 

својој студији (9). 
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      Недостатак пажње и хиперактивност (eng. Attention deficit and hyperactivity 

disorder, ADHD)  

      Неколико студија нашло је да је ризик појаве ADHD повећан код новорођенчади са 

критичном хипербилирубинемијом у односу на ону са хипербилирубинемијом блажег 

степена или без хипербилирубинемије (9). 

      Поремећаји из спектра аутизма (ПСА) 

      Велика студија изведена у северној Калифорнији на 338 новорђенчади са ПСА и 

1870 без ПСА показује да максимална концентрација укупног билирубина није фактор 

ризика за појаву овог поремећаја у каснијем узрасту. Са друге стране, популациона 

студија изведена у Данској на 473 деце показује четири пута већи ризик ПСА међу 

децом са повишеним билирубином. 

      Мета-анализом 13 студија новорођенчади са хипербилирубинемијом и ПСА нађена 

је асоцијација између повишених вредности укупног билурубина и ПСА, при чему је 

релативни ризик износио 1,43  (95% интервал поверења 1,23-1,67) што указује да веза 

између ових поремећаја постоји. Међутим, како ово није нађено у свим каснијим 

студијама, нити је потврђена линеарна корелација, сматра се да су потребна даља 

истаживања. 

 

      Закључак 

      Могућност да билирубин делује токсично је реално веома мала. Ризик оштећења 

слуха једнак је оном код примене ототоксичних антибиотика (5). Учесталост 

керниктеруса у нашој средини би могла да се процени на приближно једно дете у 

периоду од три године. Међутим, на Неонаталном одељењу УДК током протеклих 

двадесет година хоспитализовано је само једно дете са већ испољеним керниктерусом, 

а концентрација укупног билирубина код тог детета износила је 590 mmol/l.   

      Да би се спречило токсично дејство билирубина потребно је примењивати серијска 

мерења билирубина у породилиштима, најбоље транскутаним билирубинометром, а у 

случају да постоји тренд повећања вредности, предузети одговарајуће мере уз опрез 

при доношењу одлуке о отпусту из болнице. 

       Прва мера остаје фототерапија, коју треба спровести хладном светлошћу и то са 

обе стране детета. Код критичне концентрације билирубина треба применити хумани 



 
 

199 
 

албумин и избегавати примену ототоксичних лекова. Има значаја и истовремено 

давање фенобарбитона у малим дозама (7). Мелатонин би могао да има известан 

неуропротективни ефекат (6). 
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      Акутна лимфобластна леукемија (АЛЛ) је најчешћи малигнитет дечјег доба и чини 

35% свих малигних обољења у педијатрији. Захваљујући примени савремених 

дијагностичких метода и протокола лечења постигнуто је преживљавање у преко 85% 

деце (1). Сумња на леукемију код раније здравог детета, првенствено се поставља на 

основу анамнезе, клиничког налаза и параметара комплетне крвне слике (ККС).  

      Повишена телесна температура (Т) је један од најчешћих клиничких знакова у 

детињству и свакако да не буди сумњу на леукемију (2). Локализована 

лимфаденопатија, најчешће цервикална, може се наћи у половине здраве деце на 

рутинском прегледу. Унилатерални, генерализовани или лимфни чворови који се 

временом увећавају захтевајубрижљиво праћење(3). Хепатомегалија и/или 

спленомегалија код деце која се не јавља у оквиру већ дијагностикованог поремећаја, 

захтевају детаљна испитивања до постављања дијгнозе (4). 

      Када се сумња на АЛЛ први лабораторијски налази у сврхе дијагнозе су ККС и 

периферни размаз крви (ПРК). Промене у хематолошким параметрима могу погодити, 

једну, две или све три ћелијске лозе, изазивајући леукопенију или леукоцитозу са 

лимфоцитозом, анемију и тромбоцитопенију. Већина вирусних инфекција може 

изазвати благу леукопенију и/или благу тромбоцитопенију, када се региструје брз 

спонтан опоравак ћелијских лоза. Анемија је једно од најчешћих обољења на свету, али 

је ретко једини налаз код деце са АЛЛ. Тешка тромбоцитопенија може бити знак 

леукемије, али такође може бити и изолован поремећај. 

      Испитали смо клиничкепараметре (повишену Т, лимфаденопатију, хепатомегалију и 

спленомегалију) и иницијалну ККС и ПРК код деце са АЛЛ са циљем да сагледамо 

најчешће клиничке и лабораторијске поремећаје на презентацији болести.  

      Ретроспективна кохортна студија обухватила је 132 деце са АЛЛ, у периоду од 

децембра 2002. до децембра 2012.године на Одељењу за хематологију и онкологију 

Универзитетске дечје клинике. Анамнестички подаци и клинички параметри су 
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добијени из историја болести. ККС је рађена помоћу аутоматског апарата за бројање 

ћелија крви, уз микроскопски преглед периферног размаза крви. 

      Клинички налаз је укључио: повишену Т, лимфаденопатију, хепатомегалију и 

спленомегалију. Појединачни лабораторијски параметри су корелирани са клиничким 

налазом и подељени у неколико група за сваку ћелијску линију. Леукоцити (Ле): 

<5000/μL, 5-20000/μL, 20-50000/μL, 50-100000/μL и >100000/μL. Ниво хемоглобина 

(Хгб): <50g/L, 50-100g/L, 100-120g/L и >120g/L. Број тромбоцита (Тр): <20000/μL, 20-

50000/μL, 50-150000/μL и >150000/μL. Број лимфобласта >5% у периферном размазу је 

сматран патолошким налазом. 

      У нашој групи узраст се кретао од 11 месеци до 17,6 година са медијаном од 5,5 

година. Дистрибуција полова је показала благу предоминацију дечака од 57,6%.  

      Број Ле се кретао од 1000-1050000/μL, са медијаном од 13000/μL. Ле <5000/μL 

имала је четвртина пацијената, од 5000-20000/μL трећина, у 22% деце Ле су износили 

20000-50000/μL, 50000-100000/μLје виђено код 13,6% и Ле >100000/μL у 7,6% деце. 

Хгб је варирао од 40-156 g/L, са медијаном од 89 g/L. Хгб <50 g/L је виђен у 3,8% 

пацијената, 50-100 г/L у 59,1%, 100-120 g/L код 18,9% и у 18,2% деце >120 g/L. Тр су се 

кретали од 0-542000/μL, са медијаном од 52000/μL. Тр <20000/μL су уочени у 16,7% 

деце, 20000-50000/μL код 28%, 50000-150000/μL у 34,8% и Тр >150000/μL у 20,5% 

пацијената. Код 82,6% деце примећено је присуство лимфобласта у периферном 

размазу, од којих је 90,8% имало >5% леукемијски измењених ћелија.  

      Једна ћелијска лоза је била захваћена у 11,4% пацијената, две у 36,4%, док су све 

три биле патолошке у више од половине деце (50,7%). ККС у оквиру референтних 

вредности за узраст је виђена код два пацијената (графикон 1). 

 

      У тренутку дијагнозе уредан клинички налаз је имало 5,3% пацијената.  Повишена Т 

уочена је код 62,9%, лимфаденопатија код 53%, хепатомегалија код 45,5% и 

Једна ћелијска лоза

Две ћелијске лозе

Три ћелијске лозе

ККС у референтном опсегу 
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спленомегалија код 55,3% деце. Генерализована лимфаденопатија (цервикална уз још 

једну локацију) је уочена код 29,5% деце, искључиво цервикална код 21,9%, док су се 

аксиларна и ингвинална јавиле у по једног пацијента (0,8%) (графикон 2). 

 

      Сваки пацијент је имао или патолошки налаз у ККС или бар један позитиван 

клинички налаз. 

Повишена Т је била присутна чешће код деце са Ле <5000/μL или >20000/μL у 

поређењу са онима код којих су Ле били у оквиру референтних вредности за узраст 

(p=0.04). Код деце са иницијалним Ле >20000/μL лимфаденопатија је била вероватнија 

у тренутку дијагнозе (p=0.007).Хепатомегалија и спленомегалија су се чешће јављале 

код пацијената са Ле >20000/μL (p=0.004 и p=0.0008). Повишена Т и спленомегалија су 

биле учесталије код пацијената са Хгб <120 g/L (p=0.004 и p=0.017). Повишена Т је 

корелирала  са Тр <150000/μL (p=0.008), а хепатомегалија и спленомегалија са Тр 

<50000/µL (p=0.001 и p<0.0001). Присуство лимфобласта у периферном размазу није 

показало повезаност ни са једним од посматраних клиничких параметара. 

      У нашој студији, минималан број Ле био је 1000/µL, а максимални 1050000/µL – у 

оба случаја није било тешко посумњати на хематолошки поремећај, али медијана је 

била 13000/µL, што није алармантан знак. Четвртина пацијената је имала благу 

леукопенију (Ле <5000/µL), што се уобичајено повезује са вирусним инфекцијама, али 

код ових бенигних поремећаја други параметри нису погођени. Ле 5000-20000/µL су 

уочени код трећине деце, што се може сматрати референтном вредношћу за узраст. Код 

око петине пацијената број Ле је био од 20000-50000/µL, што се виђа код озбиљних 

инфекција. Ле >50000/µL указују јасно на хематолошки малигнитет и виђени су код 
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нешто више од 10% деце. Хиперлеукоцитоза (Ле >100000/µL), која је повезана са 

озбиљним компликацијама, детектована је код мање од 10% пацијената (5). 

      Најнижи Хгб износио је 40 g/L, а свега пет пацијената се презентовало тешком 

анемијом (Хгб <50g/L), што је индикативно за озбиљан хематолошки поремећај (6). 

Једна петина деце имала је Хгб >120g/L, што се сматра референтном вредношћу у 

сваком узрасту. Блага анемија са Хгб од 100-120 g/L детектована је у скоро 20% 

пацијената, уз  децу са Хгб >120g/L, представља скоро 40% пацијената код којих се не 

би посумњало на дијагнозу АЛЛ када се посматра само овај параметар. Већина 

пацијената (59,1%) имала је Хгб од 50-100 g/L, са медијаном од 89 g/L, што у сваком 

случају захтева даље испитивање. 

      Најмањи број Тр у тренутку дијагнозе био је 0/µL и само код 16,7% деце Тр су 

износили <20000/µL, што корелира се спонтаним крварењем и може се лако препознати 

приликом клиничког прегледа. Код скоро трећине пацијената Тр су били од 20000-

50000/µL, што може бити повезано са мање израженим, али и даље препознатљивим 

хеморагијским симптомима код активног детета. Тр од 50000-150000/µL виђени су код 

34,8% пацијената, уз децу са Тр у оквиру референтних вредности (20,5%) представљају 

више од пола испитиване групе која нема клиничке знаке тромбоцитопеније, што 

отежава постављање дијагнозе (7). 

      Упркос варијабилности броја Ле у тренутку дијагнозе, код 82,6% деце уочено је 

присуство лимфобласта у периферном размазу, од којих је свега у десеторо деце 

детектовано <5% бласта. Потребан је искусан и вешт лабораторијски техничар и/или 

лекар да препозна могуће незреле и малигно алтерисане лимфоците спрецифичне за 

АЛЛ. 

      Код више од половине пацијената биле су погођене све три ћелијске лозе, што 

олакшава дијагнозу АЛЛ-а. Али, код два пацијента ККС је била у оквиру референтних 

вредности за узраст и тај податак указује на важност добрих анамнестичких података и 

пажљивог клиничког прегледа (8). 

      Свега седморо деце је имало уредан клинички налаз, док су, очекивано, повишена Т 

и генерализована лимфаденопатија били најчешћи знаци, сваки код више од 50% 

пацијената. Температуру, коју не прате клинички и лабораторијски знаци инфекције, 

треба пажљиво пратити. Генерализована лимфаденопатија, као и хепатоспленомегалија 
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захтевају испитивање, ако већ нису повезане са неким другим поремећајем (9). 

Супраклавикуларна лимфаденопатија је веома индикативна за малигну болест.  

      Ретко који педијатар у примарној здравственој заштити види више од једног детета 

са АЛЛ током своје каријере. Благовремено препознавање болести, смањује иницијалне 

компликације и доводи до бољег преживљавања.  
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      Увод 

      Наследна тромбофилија (НТ) се дефинише као генетски условљена склоност појави 

венске тромбозе. Иако је венска тромбоза (ВТ) ретка у деце, морбидитет и морталитет 

услед ВТ је значајан, што је довело до жеље лекара и истраживача да идентификују 

децу са тромбофилијом. Питање да ли је скрининг на тромбофилију уопште клинички 

користан како за дечју, тако и за адултну популацију, било је предмет научне дебате у 

протеклој деценији (1). 

      Већина експерата би се сложила да скрининг на тромбофилију треба да обухвати 

следеће анализе: фактор V Лајден, протромбин Г20210 А, протеин Ц, протеин С, 

антитромбин, хомоцистеин плазме, фибриноген и резистенцију на активисани протеин 

Ц. Одређивање честих полиморфизама за метилентетрахидрофолат редуктазу 

(МТХФР) више није део евалуације болесника са венском тромбозом (2).  

      Скрининг за НТтреба да буде вођен од стране педијатријског хематолога због 

проблема у интерпретацији добијених резултата код деце. Наиме, наведени тестови 

захтевају узрасно специфичне референтне вредности које се често разликују у односу 

на вредности у одраслих. Резултат скрининга у деце се може погрешно прогласити 

патолошким користећи нормативне вредности за одрасле. Већина лабораторија нема 

референтне вредности за децу за наведене анализе. И када постоје референтне 

вредности, оне су веома варијабилне због употребе различитих реагенаса и мерних 

инструмената и стога су тешко међусобно упоредиве (3). Разни други фактори могу да 

промене резултат скрининга, примера ради употреба оралних контрацептива, трудноћа, 

витамински дефицити, нефротски синдром, болести јетре и малапсорптивни синдроми. 

И коначно, негативан резултат теста не може са сигурношћу да искључи постојање НТ. 

У сваком случају, патолошки резултат захтева понављање или потрду испитивањем 

родитеља или других чланова породице.  
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      Скрининг на тромбофилију код болесника са венском тромбозом 

      Мета-анализа која је обухватила 35 педијатријских студија је илустровала да је НТ 

чешћа међу децом која имају дијагнозу ВТ него међу општом популацијом здраве деце 

(4). Деца са дијагнозом прве епизоде ВТ имају три до девет пута већу шансу да им се 

пронађе нека од тромбофилних промена, у поређењу са контролним испитаницима. 

Међутим, преко 70% ове деце је имало и један или више придружених клиничких 

фактора ризика за ВТ, укључујући сепсу, урођену срчану ману, присуство централног 

венског катетера (ЦВК), малигну болест, имобилизацију, реуматску болест, 

локализовану инфекцију или употребу оралних контрацептива. Штавише, већина ВТ се 

у педијатрији јавља у хоспитализованих болесника са већ постојећим здравственим 

проблемима, као што су рак, урођена болест срца, траума или обољење бубрега. Ови 

пацијенти имају један или више додатних фактора ризика као што је нпр. присуство 

ЦВК, који је најчешћи појединачни узрок настанка венског тромба. Преваленца НТ 

међу болесницима са ВТ и претходним здравственим проблемом износи око 10-30% 

(5). Важност НТ као примарног узрочног фактора код ових болесника није јасно 

дефинисана, а није ни јасно да ли присуство НТ повећава ризик од ВТ у присуству 

других фактора ризика. На основу тренутних доказа, рутинско тестирање тромбофилије 

у деце са првом епизодом ВТ и једним или више препознатих тромботских фактора 

ризика се НЕ ПРЕПОРУЧУЈЕ (6). Тестирање се може препоручити уколико постоји 

снажна породична анамнеза тромбозе или болесник у личној анамнези има податак о 

рецидивима тромбозе. И код ових болесника, скрининг треба размотрити само уколико 

се очекује да ће резултат изменити начин вођења или лечење болесника.  

      Појава спонтане (непровоциране) ВТ у дечјем добу је веома ретка и чини мањи део 

свих венских тромбоза у деце. Преваленца НТ је већа у овој групи болесника него у 

групи болесника који имају ВТ удружену са претходно постојећим здравственим 

проблемом (7). Ово посебно важи за адолесценте са спонтаном ВТ, код којих се НТ 

јавља са учесталошћу и до 60%. Присуство НТ ипак не искључује присуство или утицај 

и других придружених протромботских фактора ризика које треба активно тражити 

анамнезом и детаљним прегледом. Не постоје докази нити смернице које препоручују 

хроничну тромбопрофилаксу код деце са спонтаном ВТ јер је углавном прихваћен став 

да је ризик од крварења током употребе хроничне антикоагулантне терапије већи од 

користи у смислу превенције тромбозе. Стога, одлука о примени хроничне 
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антикоагулантне терапије треба да почива на клиничком расуђивању и да се примењује 

у одабраним случајевима рекурентне тромбозе или потенцијално фаталних епизода ВТ. 

Из наведених разлога, рутински скрининг за НТ у деце са спонтаном ВТ се НЕ 

ПРЕПОРУЧУЈЕ јер резултати скрининга највероватније неће утицати на одлуку о 

антикоагулантној терапији (8).  

      Нема доказа који иду у прилог тога да присуство наследне тромбофилије треба да 

измени иницијалну терапију детета са ВТ. Одлуке у вези са антикоагулантном 

терапијом, трајањем и интензитетом терапије треба да буду идентичне било да 

болесник има или нема тромбофилију. Пре него што одлучимо да урадимо скрининг на 

тромбофилију, треба свеобухватно проценити стечене факторе ризика. Ту спада и 

узимање лабораторијских анализа као што су крвна слика, ПТ и аПТТ, као и скрининг 

на лупус антикоагуланс и антикардиолипинска антитела. Важно је и када се узима крв 

за скрининг. Током акутне тромбозе, концентрације антитромбина, протеина Ц и 

протеина С су привремено снижене, док је VIII фактор коагулације транзиторно 

повишен. Отуда и препорука да се скрининг одложи 6 недеља или касније, после 

акутне епизоде тромбозе. Употреба антикоагулантне терапије, такође утиче на 

концентрацију природних антикоагуланаса: хепарин снижава антитромбин, док 

витамин К антагонисти као што је варфарин смањују активност витамин К зависних 

протеина Ц и протеина С. Из ових разлога, тестирање тромбофилије се може 

препоручити након завршетка иницијалне антитромботске терапије. Међутим, уколико 

је скрининг урађен током терапије, а вредности протеина Ц и С као и антитромбина 

буду у нормалном опсегу, дефицит ових протеина се може искључити. Снижене 

вредности протеина Ц и С се морају потврдити поновљеним испитивањем, барем 4-6 

недеља по искључењу антикоагулантне терапије.  

      Скрининг за тромбофилију у деце која немају симптоме тромбозе 

Како се дијагноза НТ све чешће поставља, чланови породица са позитивном анамнезом 

за тромбозу се све више питају да ли је потребно тестирати и њихову новорођену децу 

која немају симптома. Нема доказа да у овој групи деце корист од скрининга 

превазилази ризике. Потенцијалне користи скрининга су: едукација породице са 

тромбофилијом у смислу промене стила живота чиме би се смањио ризик од тромбозе и 

информација за лекаре који знајући ову чињеницу могу да избегну употребу 

тромбогених лекова (нпр. оралних контрацептива). Потенцијални недостаци: трошкови 
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непотребног тестирања, индуковање осећаја забринутости и кривице родитеља и већ 

поменути изазови у тумачењу резултата који могу довести до погрешне дијагнозе.  

      Присуство НТ изгледа да не повећава значајно ионако низак ризик тромбозе у 

дечјем узрасту. У студији Европске проспективне кохорте за тромбофилију, праћени су 

асимптоматски носиоци тромбофилних дефеката (фактор V Лајден, дефицит 

антитромбина, протеина Ц и протеина С). Акутна венска тромбоза или емболија плућа 

је виђена у 4,5% асимптоматских носилаца НТ и код 0,6% здравих контролних 

испитаника (9). Међутим, просечни узраст када се појавила тромбоза у групи са НТ је 

био 40 година што је мање него код контролних испитаника у којих је просечан узраст 

појаве тромбозе био 61 годину. Годишња инциденца тромбозе је била 0,8% у носилаца 

НТ односно 0,1% у контролних испитаника, што је свакако мање од 1-3% колико 

износи ризик од значајне хеморагије у пацијената на дуготрајној антикоагулантној 

терапији.  

      Наведени подаци сугеришу да рутински скрининг на тромбофилију у деце са 

позитивном породичном анамнезом тромбофилије НЕ ТРЕБА да се ради јер НТ не 

повећава значајно ризик од тромбозе током детињства. Пошто се иницијалне епизоде 

тромбозе обично јављају у одраслом добу, одлука о скринингу на тромбофилију обично 

може да сачека да пацијент одрасте да би довољно разумео импликације скрининга и да 

би и сам учествовао у доношењу одлука везаним за његов живот и здравље.  

      Закључак 

      Већина деце са венском тромбозом има већ неку другу значајну болест или стање 

које доприноси развоју тромбозе. Иако се тромбофилија може открити у око 30-40% 

ових болесника, остали фактори ризика имају много већу тежину на развој тромбозе. 

Према томе, у ових болесника се НЕ ПРЕПОРУЧУЈЕ скрининг на тромбофилију, 

пошто резултати скрининга неће изменити одлуку о терапији (ниво доказа 2Б). Иако 

деца са спонтаном, непровоцираном тромбозом имају вишу стопу тромбофилије у 

односу на болеснике са удруженим болестима, скрининг се ни у овој групи болесника 

НЕ ПРЕПОРУЧУЈЕ јер је ризик од крварења током антикоагулантне терапије већи од 

ризика од рекурентне тромбозе, током детињства (ниво доказа 2Б). Код детета без 

симптома, са позитивном породичном анамнезом за тромбофилију, НЕ ПРЕПОРУЧУЈЕ 

се скрининг на тромбофилију, јер је током детињства ризик од тромбозе низак (ниво 
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доказа 2Б). Скрининг се може одложити све док пацијент не одрасте да би учествоваоу 

процесу доношења одлука везаних за своје здравље или пре увођења тромбогених 

лекова, као што су орална контрацептивна средства.  
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