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Предговор 

 Са аспекта дерматологије, имунологије и патологије, уртикарија и ангиоедем 

представљају велики дијагностички и терапијски изазов. Представљају скуп 

клиничко-морфолошких синдрома у чијој се основи налази пролазна васкуларна 

реакција у кожи односно поткожју. Услед повећања капиларне пропустљивости и 

трансудације течности као последица, настаје локализовани оток у дермису односно 

у хиподермису кога окружује еритематозни хало. Преваленција обољења у општој 

популацији је висока за поједине од етиолошких фактора (уртикарија и ангиоедем) 

нпр. лекове и инфекције. Код других, етиолошких фактора, нпр. инфламацијe 

аутоимуне генезе, пролиферативних и малигних обољења, неповољан исход се често 

може повезати са неблаговремено и/или нетачно постављеном дијагнозом 

идиопатске уртикарије, тј. уртикарије непознатог узрока.  

 Монографија садржи следећих дванаест јасно дефинисаних тематских целина: 

Патофизиологија уртикарије и ангиоедема; етиологија урикарије и ангиоедема; х 

Хередитарни ангиоедем у диференцијалној дијагнози уртикарије и ангиоедема; 

Физичка уртикарија; Клиничка искуства код уртикарије у дечијем узрасту; Адитиви 

у храни и уртикарија; Хеликобактер пилори и хронична уртикарија - постоји ли 

узрочно-последична веза; Синдром контактне уртикарије; Дијагностички алгоритам 

за уртикарију и ангиоедем; Фармакотерапија уртикарије - патофизиолошки аспекти, 

избор и место лекова; круцијална улога интензивних мера реанимације у збрињавању 

најтежих акутних алергијских стања; Основи примене антихистаминика 

деслоратадина - механизам дејства, нежељена дејства и место у терапији уртикарије.  
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 Истакнута је патофизиолошка улога процеса коагулације и потреба за 

увођењем лабораторијских дијагностичких алгоритмова који су пресудни за 

постављање диференцијалне дијагнозе хроничне уртикарије, стеченог и 

хередитарног ангиоедема. 

 Посебан значај дат је деловању физичког фактора на кожу, као мандаторном 

дијагностичком критеријуму за групу физичких уртикарија. 

 О могућим узроцима уртикарије код деце говори се првенствено на основу 

клинички заснованих искустава у испитивању и лечењу деце која су била примљена 

на болничко лечење. 

 У посебним тематским јединицама биће приказани: учесталост нежељених 

реакција на адитиве у храни код деце и одраслих; постулати у откривању и лечењу 

инфекције коју је изазвао Хеликобактер пилори код особа оболелих од хроничне 

уртикарије; резултати оригиналне студије о клиничким манифестацијама и улози 

имунолошких и неимунолошких механизама у настанку контактне уртикарије; 

дијагностички изазови код класификације уртикарије и ангиоедема; преваленција 

најтежих алергијских акутних стања која је виша међу младим особама, у градској 

популацији и у развијеним земљама; терапијски значај деслоратадина који поред 

антихистаминског, испољава и антиинфламаторно и имуномодулаторно дејство, 

високу селективност, потентност, одсуство седације, брзо и дуго деловање и 

безбедност примене. 

 Изношење значајних новина и практичних смерница уз стицање најновијих 

сазнања о уртикарији и ангиоедему води бржем решавању клиничких проблема, док 

формирање дијагностичких и терапијских алгоритмова води унапређењу постојеће 

организације здравствене службе. У тимском раду, за сваког лекара који лечи 

оболелог од уртикарије и ангиоедема, кожа мора да представља огледало, а 

слузокожа прозор у људски организам. 

         Уредници 
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Foreword 

 

 

From the standpoint of dermatology, immunology and pathology, urticaria and 

angioedema represent major diagnostic and therapeutic challenges. They are a set of 

clinical and morphological syndromes which are based on transient vascular reactions 

of the skin and subcutaneous tissue. Due to increased capillary permeability and 

subsequent transudation of fluid, a localized edema in the dermis and hypodermis is 

formed and it is surrounded by an erythematous halo. The prevalence of urticaria and 

angioedema in the general population is high for certain etiological factors, such as 

medications and infections. In other etiological factors, for instance inflammations of 

autoimmune origin, proliferative and malignant diseases, an unfavorable outcome is 

often associated with untimely and/or inaccurate diagnosis of idiopathic urticaria, or 

urticaria of unknown origin. 

The monograph contains twelve clearly defined thematic units: physiopathology of 

urticaria and angioedema; etiology of urticaria and angioedema; hereditary angioedema 

in the differential diagnosis of urticaria and angioedema; physical urticaria; clinical 

experiences in childhood urticaria; food additives and urticaria; Helicobacter pylori and 

chronic urticaria – is there a causal link; contact urticaria syndrome; diagnostic 

algorithm for urticaria and angioedema, pharmacotherapy of urticaria – 

physiopathological aspects, choice and the place of drugs; the crucial role of intensive 

resuscitation measures in the management of the most severe acute allergic conditions; 

basis of therapeutic use of antihistamine Desloratadine – mechanisms of action, adverse 

effects and role in the therapy of urticaria. 
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The physiopathological role of the coagulation process has been accentuated, as well as 

the need for the introduction of laboratory diagnostic algorithms that are crucial for the 

differential diagnosis of chronic urticaria, acquired and hereditary angioedema. 

Special emphasis has been given to the effects of physical factors on the skin, as a 

mandatory diagnostic criterion for physical urticarias.  

The possible causes of urticaria in children are identified primarily on clinical 

experiences based on testing and treatment of children admitted for hospital treatment. 

Special topics deal with the incidence of adverse reactions to food additives in children 

and adults; postulates in the detection and treatment of infections caused by 

Helicobacter pylori in patients with chronic urticaria; results of an original study on 

clinical manifestations and role of immunologic and non-immunologic mechanisms in 

the development of contact urticaria; diagnostic challenges in the classification of 

urticarias and angioedemas; prevalence of the most severe acute allergic conditions 

which is higher among young persons, in urban population and in developed countries; 

therapeutic role of desloratadine – an antihistamine, which also exhibits anti-

inflammatory and immunomodulatory effects, high selectivity, potency, lack of 

sedation, rapid and long-acting, and safety.  

Publication of important novelties and practical issues with acquisition of the latest 

findings on urticaria and angioedema leads to faster resolution of clinical problems, 

whereas the formation of diagnostic and therapeutic algorithms improves the existing 

health care. In teamwork, every physician treating patients with urticaria and 

angioedema should consider the skin as a mirror, and mucosa as a window to the 

human body. 

 

           Editors 
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Александра Петровић, Љуба Вујановић 
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Сажетак 

 
Уртикарија и ангиоедем представљају изненадан, пролазан оток дерма изазван 

локално повећаном пропустљивошћу капилара и венула, настао деловањем молекула 

ослобођених из активираних кутаних маст ћелија. Изузетак чине: ангиоедеми 

узроковани дефицијенцијом инхибитора C1 естеразе и употребом инхибитора 

ангиотензин-конвертујућег ензима где се покреће каликреин-киниконген-кинин-

киназа систем; и аутоинфламаторни синдроми у којима су интерлеукин-1β и 

интерлеукин-18 активирани каспазом 1. 

Механизми активације маст ћелија могу бити имунски и неимунскики. Имунска 

активација маст ћелија је посредована антителима и/или Т- ћелијама и може се 

одвијати по сва четири типа реакције преосетљивости. Неимунски механизми 

активације маст ћелија одвијају се: преко: мембранских рецептора за 

неуротрансмитере, неуропептиде (супстанција P), неурохормоне, компоненте 

комплемента, цитокине, хемокине и преко рецептора урођеног имунитета (Toll-like 

рецептор, инфламазом); или директним дејством лекова (кодеин, полимиксин Б, 

радиоконтрастна средства) и хране (јагоде). Активацијом маст ћелија ослобађају се 

преформирани, већ постојећи медијатори (хистамин, протеазе, хепарин, 

хемотактички фактор еозинофила, неутрофила и киселе хидролазе) и новоформирани 

липидни медијатори простагландин D2 (PGD2), леукотријени (LTC4, LTD4, LTE4, 

LTB4), фактор активације тромбоцита, тромбоксан А2, кисеоник, метаболити 

аденозина, који активни у раличитим временима и количинама, доприносе 

полиморфизму симптома и одређују даљу еволуцију уртикарије.  

Хистопатолошку слику уртикарије и ангиоедема уз дермални и/или хиподермални 

едем, васкуларну дилатацију чини и периваскуларни инфилтрат ћелија различитог 

интензитета и састава (базофили, неутрофили, еозинофили, антиген-презентујуће 

ћелије и лимфоцити). Неуједначеност периваскуларног инфилтрата указује на 

сложеност патофизиологије уртикарије. Иако не играју кључну улогу, базофили могу 

послужити као биомаркер аутореактивне хроничне уртикарије. 

Бољим разумевањем патофизиолошких механизама, идентификацијом нових 

фактора активације маст ћелија и хистолошких маркера, расветљавањем улоге 

коагулације и фактора коагулације у хроничној уртикарији унапређује се знање и 

отварају нове терапијске могућности. 

 

Кључне речи:: Уртикарија + физиопатологија; Ангиоедем + физиопатологија 
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Увод 

 Уртикарија и ангиоедем представљају изненадан, пролазан оток 

дерма/хиподерма изазван локално повећаном пропустљивошћу капилара и венула, 

настао деловањем молекула ослобођених из активираних кутаних маст ћелија. 

Изузетак чине: (I) ангиоедеми узроковани дефицијенцијом инхибитора C1 естеразе и 

употребом инхибитора ангиотензин-конвертујућег ензима где се покреће каликреин-

киниконген-кинин-киназа систем и (II) аутоинфламаторни синдроми у којима су 

интерлеукин-1β и интерлеукин-18 активирани каспазом 1.  

Табела 1. Типови и подтипови уртикарије и ангиоедема 

Тип Подтип Дефиниција 

Спонтана 

уртикарија 
Акутна спонтана 

уртикарија 
Спонтане уртике и/или ангиоедем < 

6 недеља 
 Хронична спонтана 

уртикарија 
Спонтане уртике и/или ангиоедем > 

6 недеља 

Физичка 

уртикарија 

Контактна уртикарија на 

хладно 

Окидач: хладни предмети, ваздух, 

течност, ветар 
 Касна уртикарија на 

притисак 
Окидач: вертикалан притисак 

(уртике настају након 3-12 сати) 
 Контактна уртикарија на 

топлоту 

Окидач: локализована топлота 

 Соларна уртикарија Окидач: УВ и/или видљива светлост 
 Дермографска уртикарија Окидач: механички надражај (уртике 

настају након 1-5 минута) 

 Уртикарија/ангиоедем на 

вибрације 

Окидач: вибрација нпр. пнеуматски 

чекић 

Посебни типови 

уртикарије 

Аквагенијска уртикарија Окидач: вода 

 Холинергијска уртикарија Окидач: пораст базалне температуре 

тела услед физичке активности, 

конзумирање зачињене хране 
 Контакт уртикарија  Окидач: контакт са уртикариогеним 

супстанцијама 
 Вежбањем узрокована 

уртикарија/анафилакса 

Окидач: физичко вежбање 

 

 Уртикарија је праћена сврабом и повлачи се обично након 1-24 сата док 

ангиоедем траје и до 72 часа а одликују га бол, ређе свраб. Уколико траје до шест 

недеља сматра се акутном а преко тог периода представља хроничну уртикарију.. 
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Као често обољење, појављује се код 15-25% популације у току живота [1]. 

Инциденција хроничне уртикарије у општој популације је 0,5% [2]. Уртикарија је уз 

псоријазу и атопијски дерматитис, обољење са највишом преваленцијом у општој 

популацији [3, 4]. 

 Напредак у откривању узрока, окидача и боље разумевање молекуларних и 

ћелијских механизама укључених у настанак уртикарије, омогућио је поделу 

уртикарије на типове и подтипове (Табела 1) [5]. Oкo 80% уртикарија је спонтано, 

10% су физичке а мање од 10% припада посебном типу уртикарија [6].  

 Услед различитих патофизиолошких механизама настанка, urticaria 

pigmentosa [7] уртикаријски васкулитис, фамилијарна уртикарија на хладноћу и 

нехистамински ангиоедем, се не сматрају подтиповима уртикарије, као ни синдроми 

који могу бити удружени са уртикаријом/ангиоедемом (Табела 2) [5]. 

Табела 2. Болести повезане са уртикаријом из историјских разлога и синдроми који 

могу бити удружени са уртикаријом/ангиоедемом 

Болест/синдром 

Болести повезане са уртикаријом из 

историјских разлога 

Urticaria pigmentosa (mastocytosis) 

 Уртикаријски васкулитис 

 Фамилијарна уртикарија на хладноћу 

 Нехистамински ангиоедем (нпр. 

Хередитарни ангиоедем) 
Синдроми који могу бити удружени са 

уртикаријом/ангиоедемом 
Muckle-Wells синдром (уртикарија – 

глувоћа – амилоидоза), сензонеурална 

глувоћа, рекурентна уртикарија, 

грозница, артритис 

 Schnitzler's синдром  моноклоналне 

гамапатије, рекурентна грозница, 

артритис 

 Gleich's синдром (епизоде ангиоедема 

са еозинофилијом), IgM гамапатија, 

еозинофилија 
 Well's синдром (еозинофилни 

целулитис), грануломатозни 

дерматитис са еозинофилијом 

 

Активација маст ћелија 
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 Централну улогу у патофизиологији уртикарије тј. одговорност за васкуларну 

пермеабилност а касније хемотаксу и инфилтрацију ћелија имају активиране кутане 

маст ћелије [8]. Смештене су око малих крвних судова у дермису коже и слузокоже, а 

њихова физиолошка улога је да служе као прва линија одбране епитела против 

микроорганизама и паразита [9]. Број маст ћелија повећан је у лезијама коже 

различитих дерматоза, у уртикарији, лихен планусу и др. [10]. Користећи 

конвенционалне методе бојења, нађено је десет пута више маст ћелија у ледираној 

кожи него у неледираној код особа са хроничном уртикаријом [11-13], што није 

потврђено када су као маркери коришћене химазе и триптазе [14]. Активација маст 

ћелија је сложен процес. Бројни физички агенси га могу покренути: хладноћа, 

топлота, сунце, вибрација, трење или притисак. Може бити узрокован лековима, 

храном, инфекцијом (вируси, бактерије, паразити или гљиве), инхалаторним 

алергенима или директним контактом са различитим супстанцијама биљног, 

животињског порекла или хемикалијама [9]. 

 Актуелна хипотеза „осетљивих маст ћелија“ почива на претпоставци, да су 

мастоцити оболелих од уртикарије осетљивији, да им је праг осетљивости на окидаче 

активације снижен у односу на здраве особе. Код оболелих од хроничне аутоимунске 

уртикарије, осетљивост мастоцита је секундаран феномен, јер је ћелија у стању 

„хроничне активности“, услед сталне заузетости мембранских рецептора (нпр. IgE - 

FcεRI комплекса) са IgG аутоантителима. Из тог разлога, окидачи као што су 

механички надражај, хистаминолибератори хране, хормони, неуромедијатори, 

токсични ксенобиотици и лекови, могу узроковати додатну активацију маст ћелија, 

стварање медијатора и нови налет уртикарије. Код оболелих од атопијског 

дерматитиса, повећана је испољеност FcεRI (рецептор високог афинитета за везивање 

имуноглобулина класе Е) на површини маст ћелија и базофила, они су тиме 

осетљивији на алерген који реагује са мембранским IgE и повећава се ослобађање 

медијатора. Код оболелих од астме, окидач повећане продукције медијатора у маст 

ћелијама може бити физичка активност [15]. 

 Механизми активације маст ћелија нису потпуно разјашњени, а шематски 

приказани, могу бити имунски и неимунски, Схема 1 [15]. Имунска активација маст 
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ћелија је посредована антителима и/или Т ћелијама и може се одвијати по сва четири 

типа реакције преосетљивости. Неимунским механизмима маст ћелије се активишу: 

преко (I) мембранских рецептора зa неуротрансмитере, неуропептиде (супстанција 

П), неурохормоне, компоненте комплемента, цитокине, хемокине и преко рецептора 

урођеног имунитета (Toll-like рецептор, инфламазом); или (II) директним дејством 

лекова (кодеин, полимиксин Б, радиоконтрастна средства) и хране (јагоде). 

 

Напомена: схема према Hennino, et all.(15) 
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Имунска уртикарија и ангиоедем 

 

 Имунска уртикарија настаје покретањем адаптивног имунитета уз активацију 

маст ћелија посредством антитела и/или Т лимфоцита који ступају у реакцију са 

мембранским рецепторима. Раније, имунска уртикарија је била синоним за IgE 

посредовану уртикарију. Истраживања су показала да и остали типови реакције 

преосетљивости, тип два (IgG посредoван), тип три (посредован циркулишућим 

имунским комплексима) и тип четири (посредован Т – лимфоцитима), могу бити 

укључени у активацију маст ћелија и настанак уртикарије [15]. 

 

 

IgE посредована уртикарија:  

Тип I реакције преосетљивости 

 

 Овај тип уртикарије одговара акутној уртикарији у склопу анафилаксе. 

Преосетљиви производе специфична IgE антитела која се везују за рецепторе 

имунокомпетентних ћелија, маст ћелија у кожи, слузокожи и базофила у 

циркулацији, услед чега долази до њихове активације уз ослобађање постојећих и 

стварање нових медијатора алергијске реакције. Централну улогу у овој реакцији 

имаjу маст ћелије. Остале ћелије које учествују у алергијској реакцији су базофили, 

еозинофили, моноцити, макрофаги и тромбоцити. Рецептори имунокомпетентних 

ћелија, за које се везују IgE, деле се на високо афинитетне рецепторе FcεRI маст 

ћелија и базофила и рецепторе веома слабог афинитета FcεRII који се налазе на 

еозинофилима, неутрофилима, CD4+ Т лимфоцитима, моноцитима, макрофагима и 

тромбоцитима [16]. У тренутку везивања алергена за специфичан IgЕ наступа 

агрегација две суседне алфа субјединице високо афинитетних рецептора FcεRIα на 

површини маст ћелија. Интраћелијски пренос информације се одвија преко бета и 

гама субјединице FcεRI која заједно са тирозином и леуцином представља тирозин 
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активан рецептор имунског препознавања (енг. immune recognition receptor tyrosine-

based activation motif – ITAM). Преко ITAM-a покрећу се ензимске реакције, 

активирају се тирозиназа и фосфолипаза, настају секундарни гласници, инозитол 4,5-

трифосфат и диацилглицерол, који покрећу калцијум (Ca++) и C – фосфокиназу. Три 

главне метаболијске последице активације маст ћелија су: (I) дегранулација; (II) 

синтеза цитокина и хемокина; (III) синтеза леукотријена и простагландина [15].  

 Алергијска реакција се одвија у две фазе. У раној фази, дегранулацијом, 85% 

ослобођеног хистамина се везује за хистаминске H1 рецепторе изазивајући свраб, 

црвенило и оток, док се преосталих 15% везује за хистаминске H2 рецепторе 

изазивајући црвенило и оток [8]. Уз хистамин се у првих 6-24 часа, ослобађају 

проинфламаторни цитокини тј. IL-1 и TNF-α, који су одговорни за активацију 

ендотела и регрутовање леукоцита, посебно еозинофила. Ослобађају се серотонин, 

протеазе и протеогликани који сви директним или индиректним дејством утичу на 

настанак уртике. Инхибиторно на дегранулацију маст ћелија утичу, адреналин, 

теофилин и дибутил циклични аденозин монофосфат (cAMP). Такође, ослобођени 

хистамин, негативном повратном спрегом, инхибише даљу дегранулацију 

активацијом H2 рецептора и повећањем нивоа cAMP. Ацетилхолин повећава 

ослобађање хистамина повећавајући ниво цикличног гванозинмонофосфата (cGMP) 

[17] Касну фазу одликује стварање тзв. новоформираних медијатора (простагландин - 

PGD2, леукотријени - LTC4, LTD4, LTЕ4, LTB4, фактор активације тромбоцита, 

тромбоксан А2, кисеоник, метаболити аденозина, интерлеукини IL-3, -4, -5, -6, -8, -

13, трансформишући фактор раста бета (eнг. transforming growth factor beta - ТGF-β), 

фактор стимулације колонија макрофага, фактор стем ћелија, фактор 10 индукован 

интерфероном, макрофагни инфламаторни протеин-1-алфа (МIP-α) и моноцитни 

хемоатрактaнтни протеин-1 (МCP-1). Њихово ослобађање из маст ћелија, појачана 

активност адхезивних молекула ендотела, повећана пропустљивост капилара и 

венула, хемотакса и пролазак ћелија кроз ендотел крвних судова. Дакле, у касној 

фази настаје инфилтрација еозинофилима, неутрофилима, лимфоцитима и 

макрофагима. Неуједначеност ћелија у периваскуларном инфилтрату, по интензитету 

и саставу, указује на сложеност патофизиологије уртикарије. Активација 

регрутованих леукоцити (еозинофила, неутрофила, лимфоцита и макрофага), одвија 
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се делом и спајањем алергена са специфичним IgE за рецептор веома слабог 

афинитета FcεRII на овим ћелијама, при чему се ослобађају бројне супстанције које 

одржавају упалну реакцију. Улога и дејство појединих медијатора на циљне органе је 

дата у Tабели 3 [18]. Цитокини који се ослобађају током алергијске реакције могу 

деловати директно или индиректно, вршећи утицај на стварање других медијатора. 

Проинфламаторни цитокини (IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α, интерферон гама (IFN γ) су у 

сложеним интеракцијама са антиинфламаторним цитокинима (IL-4, IL-10, IL-13, 

трансформишући фактор раста бета - TGF-β) [18]. Иако се зна да, тумор некрозе 

фактор алфа - TNF-α  повећава активност ендотелних адхезивних молекула, IL-8 

стимулише активацију и акумулацију неутрофила а IL-4 утиче на синтезу IgЕ и 

диференцијацију Т лимфоцита према Т помоћничком (Th2) фенотипу, директна улога 

ових цитокина у настанку уртикаријe није доказана. Активацијом базофила у 

циркулацији, комплексом IgE - FcεRI, ослобађа се хистамин, интерлеукин IL-4, IL-13 

и леукотријен LTC4 [19].  

Табела 3. Улога и дејство појединих медијатора на циљне органе 

Медијатори  Дејство  Циљни орган 
 

Хистамин Вазодилатација, пропустљивост 

крвних судова  

Kрвни судови  
 

 Свраб Kожа  

 Секреција Слузокожа 

Простагландин D (PGD2) Бронхоконстрикција Плућа/бронхије 

Леукотријени (LTC4) Бронхоконстрикција Плућа/бронхије 

Фактор активације 

тромбоцита (PAF)  
Вазодилатација, пропустљивост 

крвних судова  
Крвни судови 

 

 С обзиром, да у овом типу реакције настаје системска активација 

имунокомпетентних ћелија, уртикарија је обично удружена са симптомима других 

органа и система (плућа, кардиоваскуларни систем, гастроинтестинални тракт). 

Одсуство системских симптома доводи у питање I тип реакције преосетљивости. 

Полуживот специфичних IgE у серуму је неколико недеља, док везаност IgE за маст 

ћелију траје и неколико месеци, што објашњава могући анафилаксијски шок у време 
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извођења провокационог теста и неколико месеци након претходне алергијске 

реакције. IgЕ посредованим уртикаријама припада генерализована уртикарија на 

убод пчеле, уртикарија на латекс, IgЕ посредована уртикарија на лекове и храну. 

Овом типу уртикарије припада минималан део спонтаних уртикарија и мали 

проценат уртикарија изазваних лековима и храном.  

 

 

IgG посредована уртикарија:  

Тип II реакције преосетљивости  

 

 Код 45% оболелих од хроничне уртикарије [8], активација маст ћелија настаје 

везивањем аутоантитела усмерених на IgE ( код 5-10%), везаних за високо 

афинитетне рецепторе FcεRIα, када говоримо о аутоимунској уртикарији, или 

везивањем функционалних антитела на алфа субјединицу високо афинитетног 

рецептора FcεRI (код 35-40%) на маст ћелијама и базофилима када говоримо о 

аутореактивној уртикарији. Ова аутоантитела припадају већином IgG1 и IgG3 класи 

антитела, а ретко IgG4 класи антитела [20]. Везивањем за IgЕ или FcεRI, ова антитела 

покрећу класичан пут комплемента са формирањем C5a анафилатоксина који преко 

C5a рецептора активира кутану маст ћелију [15]. C5a делује хемотаксијски на 

неутрофилне и еозинофиле гранулоците и утиче на састав периваскуларног ћелијског 

инфилтрата у лезији коже [21].  

 Још се од 1962. године хронична уртикарија повезује са аутоимунским 

обољењима тироидне жлезде. Скорашња истраживања су показала да 50% оболелих 

од хроничне уртикарије (ХУ) има значајно повишен ниво укупних IgЕ антитела 

(више од четири пута), док је код 33% оболелих од ХУ нађен повишен ниво 

аутоантитела на тироидне антигене. Ови резултати су навели на претпоставку, да 

маст ћелије могу бити активиране тироидним антигеном - алергеном који покреће 

специфична IgE антитела да се вежу за високо афинитетне рецепторе FcεRI. Ипак, 

ова антитела нису сматрана значајним активатором маст ћелија, осим у случају 

уртикарије удружене са Хашимото тироидитисом [22]. Међутим, резултати 
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истраживања у 2011. години су показала да 54,2% оболелих од ХУ има повишен 

ниво IgE антитела на тироидну пероксидазу (IgE анти ТPО). Уз повишен ниво IgE 

анти ТPО, повишен је и ниво IgG анти ТPО, повећан је број лимфоцита, а снижен је 

ниво комплемента C4. Због тога се IgG анти ТPО сматрају маркером за детекцију IgЕ 

анти ТPО антитела. Претпоставља се дакле да IgE анти ТPО антитела, усмерена 

према екстракутаном антигену (аутоалергену) тироидној пероксдази (ТPО), покрећу 

аутоимунску реакцију везујући се за маст ћелије, базофиле који испољавају на својој 

површини FcεRI. Због тога у клиничкој слици осим кожних манифестација, постоје 

симптоми других органа и система (зглобова, гастроинтетстиналног, респираторног 

тракта) [22]. 

 Осима маст ћелија, у патофизиологији хроничне уртикарије улогу играју 

базофили. Базопенија је у корелацији са активности болести и постојањем 

хистаминолибераторске активности серума. Једно од објашњење за базопенију може 

бити прелазак базофила из циркулације у кожу са формирањем ћелијског 

инфилтрата. Међутим број базофила у ледираној и неледираној кожи оболелих од 

хроничне уртикарије је сличан без обзира на хистаминолибераторску активности 

серума. Код пацијената са аутореактивном уртикаријом функционална аутоантитела 

активирају маст ћелије и базофиле те настаје дегранулација базофила. Стога, 

површна активација тј. присуство дегранулационих молекула на базофилима се 

сматра маркером за степен ћелијске активације како код атопичара, тако и код 

оболелих од хроничне уртикарије. Базофили у мирном стању имају на површини 

гранула које садрже хистамин CD63 трансмембрански рецептор. Он се може наћи и 

на другим ћелијама, маст ћелијама, макрофагима, тромбоцитима. Након активације 

овај молекул, CD63 се креће према мембрани базофила, настаје спајање плазма 

мембране и гранула. Повећање експресије CD63 молекула на базофилима је код 

аутореактивне уртикарије статистички значајно већа него код оболелих од других 

облика хроничне уртикарије и здравих. Осим CD63, и CD203c и CD69 антигени су 

такође маркери активације базофила али нису искључиво везани за постојање 

аутореактивности, за то је одговоран серумски фактор активације маст ћелија. Серум 

оболелог од ХУ може имати хистаминолибараторска и имунореактивна својства. 

Прва се испитују тестом ослобађања хистамина из базофила, а друга 
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интрадермалним убризгавањем аутологног серума у кожу (енг. autologous serum scin 

test - АSSТ). Различити су резултати испитивања постојања корелације између 

хистаминолбераторске активности и имунолошке реактивности серума код 

пацијената са хроничном уртикаријом, а који имају повећану експресију CD63 и 

CD203c. Према једнима, серум пацијената са хроничном уртикаријом и позитивним 

кожним тестом са аутологним серумом (интрадермалним убризгавањем аутологног 

серума настаје уртика) изазива ослобађање хистамина из базофила, док према 

другима не постоји корелација између хистаминолибераторске активности и 

имунолошке реактивности серума код пацијената са хроничном уртикаријом и 

повећаним ставарањем CD63 и CD203c на базофилима [23,24,25]. Скорашња 

истраживања су показала да базофили инкубирани са IL-3 показују појачан одговор 

на анти IgЕ код ХУ у односу на здраве. Након анти IgЕ стимулације, базофили код 

неких имунолошки реактивних (аутологни серум кожни тест позитиван) пацијената 

ослобађају већу количину хистамина, повећавају експресију рецептора за IL-3 и 

хиперреактивност на исти. Ова карактеристика базофила у хроничној уртикарији 

може бити од значаја у њиховој миграцији тј. стварању ћелијског инфилтрата у 

ледираној кожи. Међутим, код једне подгрупе пацијената са ХУ, базофили имају 

измењену FcεRIα – дегранулацију. Базофили ове подгрупе имају смањено 

ослобађање хистамина (тзв. нереагујућа подгрупа хроничне уртикарије), наспрам 

већине серума пацијената са ХУ који показују способност ослобађања хистамина. 

Код нереагујуће подгрупе је нађена повећана активност SHIP 1 и SHIP 2 (eng. Src-

homology 2-containing - 5'-inositol phosphatase – SHIP), док су вредности SHIP 1 

снижене код реагујуће подгрупе. SHIP је вратар IgЕ-посредованог одговора и утиче 

на ослобађање интраћелијског и улазак ванћелијског калцијума у базофилни 

леукоцит. Иако нису кључни елементи, базофили се могу додатно активирати у ХУ, а 

спрам активности базофила може се процењивати активност болести. Ове ћелије 

могу служити као биомаркери у откривању подтипова хроничне уртикарије нпр. 

аутореактивне уртикарије [26]. 

 Осим хистаминолибераторске активности и имунске реактивности, серум 

пацијената са ХУ, задржава способност да изазове уртику након интрадермалног 

убризгавања серума у којем су разграђена IgG. Ово сазнање указује да аутоантитела 
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на FcεRIα или IgЕ нису једини циркулишући фактор активације маст ћелија укључен 

у патофизиологију аутореактивне хроничне уртикарије. Аsero и сарадници су 

посматрали одговор пацијената са хроничном уртикаријом на примену АSSТ и 

аутологног плазма кожног теста (АPST). Нашли су да је АPST (86%) у већем 

проценту позитиван у односу на АSSТ (53%), и да се процесом коагулације у плазми 

уништава фактор, који би могао допринети појави уртикарије [27, 28]. Користећи 

модел експерименталних животиња, утврђено је да тромбин као коначни ензим 

коагулационе каскаде, изазива повећање васкуларне пропустљивости директним 

дејством на ендотелне ћелије и индиректно изазива ослобађање медијатора 

запаљења. Везивањем за рецептор – 1 – активиран протеазама, тромбин активира 

маст ћелију. Употребом антихистаминика се ова реакција стишава, а нестаје потпуно 

са пражњењем гранула у маст ћелији. [29, 28]. Недавним истраживањима утврђен је 

значајно повишен ниво протромбинског фрагмента 1+2 (Ф 1+2 је полипептид 34kD 

који се ослобађа у циркулацији током процеса активације протромбина у тромбин 

помоћу фактора Xa) и фактора VIIa у плазми пацијената са ХУ, у односу на здраве 

особе, док је вредност факора XIIa била слична у обе групе. Дакле, постоји 

одступање у активацији спољaшњег пута коагулације код оболелих од ХУ [27-29]. 

Резултати истраживања улоге фибринолизе у патфизиологији уртикарије су 

контрадикторни. Према једној студији, повишен ниво Д-димера, као показатељ 

фибринолизе, указује на улогу фибринолизе у хроничној уртикарији [30]. Према 

другој студији, ниво урокиназа активатора плазминогена, његовог растворљивог 

рецептора (CD87) и инхибитор 1 активације плазминогена у плазми оболелих од 

хроничне уртикарије, није повезан са имунском и запаљенском активацијом у ХУ, 

што указује да фибринолиза није укључена у ХУ [31]. Даља истраживања су 

неопходна.  

 Активност ХУ је у корелацији са одступањима у нивоу полних хормона (нпр. 

цикличне промене код жена). Хронична уртикарија је два пута чешћа код жена него 

код мушкараца. Главни андрогени, које лучи надбубрег, дехидроепиандростерон 

(DHEA) и дехидроепиандростерон сулфат имају улогу у инфламаторном одговору. У 

ХУ је снижена регулација секреције цитокина у Th1 и Th2 цитокинском миљеу. 

Улога DHEA на Th1 и Th2 продукцију цитокина је контрадикторна. У неким 



 26 

радовима, ниво DHEA је био значајно мањи у ХУ вероватно као резултат хроничног 

стреса [32] . 

 

 

Циркулишућим имунским комплексима посредована уртикарија: 

 Тип III реакције преосетљивости 

 

 Циркулишући имунски комплекси (CIC) настају везивањем серумских 

антитела за солубилни антиген. Тако настали комплекси се везују за рецепторе за Fc 

фрагменат IgG (FcR) на маст ћелијама и базофилима. FcγRI (CD64) и FcγRIII (CD16) 

имају ITAM којим се даље покреће интраћелијски пренос информација, док FcγRIIB 

(CD32) има тирозин активан имунорецептор чији је задатак инхибиција 

унутарћелијског преноса информација. Даљи ток реакције зависи од тога, за који ће 

се Fc фрагмент везати CIC [15]. Висока продукција CIC-а у инфективним болестима, 

еритемском лупусу може изазвати, као секундарни догађај, активацију маст ћелија и 

уртикарију.   

 

Т – лимфоцитима посредована уртикарија:  

Тип IV реакције преосетљивости  

 

 Т лимфоцити могу директно активирати маст ћелије, које се понашају као 

антиген презентујуће ћелије. Мастоцити испољавају на својој површини молекуле 

главног хистокомпатибилног комплекса I и II, костимулаторне молекуле CD86 и 

CD40. Маст ћелије из дермиса мигрирају у регионални – дренирајући лимфни чвор, 

где презентују антиген Б лимфоцитима, CD8+ Т-лимфоцитима и CD4+ Т-

лимфоцитима. Активацијом Т лимфоцита, маст ћелије и саме бивају активисане и 

настаје њихова дегранулација. Дакле, активација маст ћелија се у том случају одвија 

без учешћа IgE. Под овим условима, активација маст ћелија зависи од адхезивних 

молекула. Њу инхибишу анти-интерцелуларни адхезивни молекул-1 и антитело 

усмерено на лимфоцитној функцији асоцирани антиген-1 (енг. lymphocyte function 
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associated antigen-1 – LFA-1). Активисанe маст ћелије стварају хистамин, бета-

хексозаминидазе и ТNF-α [15]. 

 

 

Неимунска уртикарија и ангиоедем 

 

 Неимунска уртикарија је резултат активације урођеног имунитета, који је 

покренут неимунском активацијом маст ћелија, активацијом система комплемента 

(анафилатоксинима) или блокирањем активности ензима (циклооксигеназе, 

брадикинини). Активација маст ћелија се одвија: преко мембранских рецептора за (I) 

неуротрансмитере, неуропептиде (супстанца П), неурохормоне, (II) компоненте 

комплемента, (III) цитокине, хемокине и преко (IV) рецептора урођеног имунитета 

(Toll-like рецептор, инфламазом), или (V) директним дејством лекова (кодеин, 

полимиксин Б, радиоконтрастна средства) и хране (јагоде) 

 Психички стрес код оболелих од ХУ, активира маст ћелију преко рецептора за 

неуротрансмитере, неурохормоне и неуропептиде (супстанција П) и покреће 

уртикарију [15].  

 Контрастна средства, посебно јонски облици, могу директно активисати 

комплемент, а настали анафилатоксини преко рецептора за анафилатоксине C3а и 

C5а директно изазивају дегранулацију маст ћелија и базофила [18]. 

 Активацијом Т лимфоцита се стварају цитокини и хемокини који се везују за 

рецепторе на маст ћелијама и тако индукују дегранулацију [15].  

 Трансмембрански рецептори на површини маст ћелија, који препознају 

бактеријске липополисахаридне молекуле, су Toll-like рецептори. Интраћелијски 

рецептори, одговорни за цитоплазматско препознавање бактеријских молекула, 

формирају мултипротеински комплекс – инфламазом. Активацијом инфламазома, 



 28 

активира се каспаза – 1, ствара се IL-1 β, повећава се васкуларна пропустљивост, не 

долази до дегранулације маст ћелија, али настаје уртика. Активацијом маст ћелија 

путем инфламазома може се објаснити нереаговање неких облика уртикарије на H1 

антихистаминике [33] 

 Маст ћелије могу бити активиране и без учешћа мембранских рецептора. 

Интраћелијски механизми могу бити покренути молекулима лекова (кодеин, 

полимиксин Б, радиоконтрастна средства) и молекулима хране (јагоде, чоколада, 

ракови...). Прототип неимунске уртике је појава уртике на месту извођења prick теста 

са кодеином, који служи као позитивна контрола. 

 Неимунска уртикарија узрокована леком или псеудоалергијска уртикарија, 

условљена је токсичним ефектом молекула лека на маст ћелију. Особе код којих се 

јављају атаци уртикарије обично имају позитивну анамнезу за идиопатску или 

хроничну уртикарију, што указује да су њихове маст ћелије „осетљивије“ у контакту 

са молекулима токсичних својстава. Неимунска уртикарија чини 90% случајева 

акутне уртикарије код деце, а предуслов за њен настанак је инфламаторни синдром 

изазван инфекцијом. Дакле, инфекција и урођени инфламаторни имунски одговор 

активирају ћелије коже (ендотелне ћелије, маст ћелије) које постају осетљивије на 

токсично дејство лекова [34].   

 Аспирин и остали лeкови из групе нестероидних антиинфламаторних лекова 

(NSAIL) делују инхибиторно на синтезу простагландина, инхибишу пут 

циклооксигеназе – 1 (COX-1) и циклооксигеназе – 2 (COX-2), и преусмеравају 

метаболизам арахидонске киселине у правцу повећане синтезе цистеинил 

леукотријена (LTC4, LTD4, LТЕ4). Блокирањем рецептора леукотријена или 

употребом инхибитора леукотријена, повлачи се ангиоедем и уртикарија што је 

уједно доказ њихове патофизиолошке улоге [8]. Постоје два изоензима 

циклооксигеназа, COX-1 убиквитаран ензим, присутан у већини ткива, кога 

блокирају „класични“ NSAIL (anti – COX-1), и COX-2, ткивно ограничен тј. присутан 

у централном нервном систему, а индукују га проинфламаторни цитокини и 

ендотоксини. Аnti – COX-2 (nimesulid) или селективни anti – COX-2s нестероидни 

антиинфламатoрни лекови последње генерације (meloxicam, celecoxib, rifecoxib), 
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блокирају COX изазване запаљенском реакцијом и уједно представљају алтернативу 

код болесника који су показали нетолеранцију на „класичне“ нестероидне 

антиинфламаторне лекове (NSAIL) [34].  

 Ангиоедем изазван блокадом активности ензима система ренин-ангиотензин-

алдостерон (РААС) припада псеудоалергијском ангиоедему. Основна компонента 

система ренин-ангиотензин-алдостерон је ангиотензин конвертујући ензим (енг. 

angiotension convertizing enzyme - ACE). Две основне протеолитичке функције ACE су 

стварање ангиотензина II из ангиотензина I и разлагање брадикинина у неактивне 

пептиде. ACE, такође разграђује супстанцу П. Код хередитарног и стеченог 

ангиоедема брадикини се ствара у вишку, а у случају РААС ангиоедема разградња 

брадикинина је смањена. Брадикинин припада каликреин-кинин систему. Ензимским 

деловањем каликреина на кининогене настају кинини. Кинини су фамилија пептида: 

брадикинин, калидин и метионил – лизил – брадикинин који се под утицајем 

аминопептидаза преводе у брадикинин. Брадикинин ја снажан вазодилататор који 

ослобађа три ендотелијална медијатора вазодилатације приликом активације 

ендотелне ћелије: азот оксид – NO, простациклин (PGI2) и фактор хиперполаризације 

ендотела. Активацијом брадикининских рецептора на ендотелним ћелијама, активира 

се фосфолипаза C γ, повећава се продукција инозитол 3 фосфата и диацилглицерола. 

Повећава се садржај унутарћелијског калцијума, синтетише се азотни оксид, 

хидролизују се мембрански фосфолипиди, ослобађа се арахидонска киселина и 

настаје синтеза простациклина PGI2. Брадикинин активира тирозин киназу 2 те 

настаје фосфорилација тирозина, а по истом принципу брадикинин активира и 

протеин киназу А уз повећање азот оксида. Дакле позитиван учинак брадикинина се 

огледа у дилатацији периферних и коронарних крвних судова, смањењу артеријског 

крвног притиска, антитромбогеном, антипролиферативном и антифиброзном дејству. 

Међутим, повећана концентрација брадикинина може изазвати контракцију глатких 

мишића бронхија са последичним сувим кашљем, као и активацију 

проинфламаторних пептида, хипералгезију, повећану пропустљивост крвних судова 

уз настанак ангиоедема [35]. 

Физичка уртикарија 
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У групи физичких уртикарија окидачи активације мастоцита могу бити механички 

подражај, вертикали притисак, ултравиолетно (УВ) зрачење, топлота а начин на који 

они активирају мастоците је делимично објашњен. Код уртикарије на хладно, код 

малог броја пацијената је утврђено постојање хладноћом насталог антигена у серуму  

на који се стварају IgE антитела. Медијатори од значаја су: хистамин, супстанца П, 

хемотактички фактор за еозинофиле и неутрофиле, PGD2 и LTC4 [18]. У серуму 

болесника са уртикаријом на топлоту, повећан је хистамин, фактор хемотаксије зa 

еозинофиле, а снижен укупни хемолизни комплемент, C3 и фактор . Код половине 

пацијената са соларном уртикаријом откривен је серумски антиген као узрок 

ослобађања медијатора из мастоцита. У дермографској уртикарији код неких 

болесника је добијен позитиван трансфер серумског фактора вероватно IgЕ класе. 

Код касне уртикарије на притисак сматра се да је једним делом ТNF α одговоран за 

ослобађање медијатора из мастоцита [36]. Други објашњавају да, притисак на кожу 

смањује ткивну оксигенацију, настаје локална ацидоза са смањењем функције 

кининазе, повећава се ниво кинина и настаје локални едем [37]. Код аквагене 

уртикарије, откривен је хидросолубилан антиген у кожи, који у in vitro условима 

узрокује хистаминолиберацију. У холинергијској уртикарији повишена температура 

крви узрокује ослобађање ацетилхолина у кожи, последично појачано знојење, а зној 

делује као алерген. У зноју је нађен IgЕ зависан хистаминолибератор. Остаје да се 

разјасни да ли је овај антиген, патофизиолошки гледано, одговоран код свих 

болесника за холинергијску уртикариjу [18].     

 

Закључак 

До пред крај прошлога века уртикарија је сматрана „алергијском“ или 

„идиопатском“. До данас је код половине пацијената са хроничном уртикаријом 

утврђен аутоимуни патомеханизам посредован аутоантителима. У будућности, 

задатак истраживача је да открију друге аутоимуне механизаме, аутоантитела 

усмерена на површинске молекуле, аутореактивне Т лимфоците, који би били 

одговорни за преостале случајеве хроничне уртикарије. Контрадикторност 

досадашњих резултата истраживања улоге базофила, система коагулације – 
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фибринолизе, полних хормона и неуроимунолошких фактора, намеће потребу даљег 

испитивања њиховог места у патофизиологији уртикарије. Бољим разумевањем 

патофизиолошких механизама, унапређује се знање и отварају се нове терапијске 

могућности. 
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THE PATHOPHYSIOLOGY OF URTICARIA AND 

ANGIOEDEMA 
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Abstract 

Urticaria (hives) and angioedema are common immune or non-immune manifestations of 

the dermis/hypodermis, caused by locally increased capillary and venule permeability due 

to the mediators released from active cutaneous mastocytes. Exceptions include: 

angioedema caused by C1 esterase inhibitor deficiency and administration of angiotension 

converted enzyme inhibitors which activate the kallicrein – kininogen – kinin – kinase 

system; and autoinflammatory syndrome where interleukin 1β and interleukin 18 are 

activated by caspase-1.  

Mastocyte activation can be immunologic and non-immunologic. Immunologic mastocyte 

activation is antibody and/or T cell mediated, and precedes all four types of sensitivity 

reactions. Non-immunologic mastocyte activation is mediated by: neurotransmitters, 

neuropeptides (substance P), neurohormones, complement components, cytokines, 

chemokines and native immunity receptors (Toll-like receptors, inflammasomes); or caused 

by direct actions of certain drugs (codeine, polymyxin B, contrast agents) and foods 

(strawberries). Activated mastocytes release preformed mediators (histamine, proteases, 

heparin, eosinophil chemotactic factor, neutrophil chemotactic factor and acid hydrolases) 

and newly synthesized lipid mediators prostaglandin D2 (PGD2), leukotrienes (LTC4, 

LTD4, LTE4, LTB4), platelet-activating factor, thromboxane A2, oxygen, adenosine 

metabolites, which are all active at different times and amounts, contributing to the 

symptom of polymorphism and affecting further urticaria development.  

Along with dermal and/or hypodermal edema, vascular dilatation, associated with 

perivascular infiltration of variable intensity and composition (basophils, neutrophils, 

eosinophils, antigen-presenting cells and lymphocytes) are features of histopathology in 

urticaria. Changes with moderate perivascular infiltrations contribute to the complexity of 

urticaria pathophysiology. Even though basophils do not play a key role in autoreactive 

chronic urticaria, their presence may be a biomarker for this condition. 

Better understanding of pathophysiological mechanisms, identification of new mastocyte 

activators and novel histological markers, with elucidation of the role of coagulation and 

coagulation factors is needed to promote understanding and enhance therapeutic modalities 

for chronic urticaria.  

Key words: Urticaria + physiopathology; Angioedema + physiopathology 
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ЕТИОЛОГИЈА УРТИКАРИЈЕ И АНГИОЕДЕМА 

Јелена Томић  

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, Србија 
 

Сажетак 

 

Често сe уртикарија и ангиоедем јављају удружено. Акутна уртикарија је 

самоограничавајућа болест и у највећем броју случајева изазива само краткотрајну 

нелагодност. Квалитет живота је битно поремећен у хроничној уртикарији, из тог 

разлога се за изналажење узрока захтевају много комплексније дијагностичке 

процедуре. IgE имунски механизми могу и не морају бити укључени у настанак ових 

стања. Бољем разумевању овог ентитета почев од етиологије, дијагностичких 

поступака до примене адекватне терапије допринела је, нова класификација 

уртикарије на подтипове. Многобројни су етиолошки фактори укључени у настанак 

уртикарије и ангиоедема. Лекови, храна и адитиви хране, различите инфекције, 

аутоимунске болести и малигна обољења могу да изазову уртикарију и ангиоедем. 

Она може настати због присуства аутоантитела усмерена према IgE или према 

рецептору за IgE. Посебан подтип чини уртикарија изазвана физичким факторима. 

Због генетских поремећаја јављају се веома ретки уртикаријални синдроми. И поред 

многобројних описаних узрочника, етиологија уртикарије у појединим случајевима 

остаје непозната. 

 

Кључне речи: Уртикарија + етиологијa; Ангиоедем + етиологија 

не MeSH етиологија 

 

       Јелена Томић  

       Хајдук Вељкова 10, Нови Сад 

       Teл: 021/4880-444 

       jelenatomic@sbb.rs  
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Акутна уртикарија (траје до 6 недеља, а понекад до 3 месеца) често je 

удружена са ангиоедемом. С обзиром да је самоограничавајућа болест, изазива само 

краткотрајну нелагодност (Слика 1). Насупрот томе, хронична уртикарија значајно 

утиче на квалитет живота који је лошији у односу на друге хроничне болести коже 

као што су псоријаза, алопеција и витилиго. Недавно је сачињен упитник који се 

односи на квалитет живота пацијената са хроничном уртикаријом који процењује 

физичке, емоционалне и социјалне аспекте живота. У појединим случајевима 

квалитет живота особе оболеле од хроничне уртикарије једнак је квалитету живота 

особе са тешком коронарном болести. 

 

Слика 1. Акутна уртикарија 
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Узроци уртикарије и ангиоедема су многобројни, те понекад, уз веома 

исцрпну анамнезу болести, захтевају бројне дијагностичке тестове. И поред  

опсежних испитивања узрок уртикарије у појединим случајевима остаје 

наразјашњен.  

Уртикарију је описао још Хипократ, али је тек недавно извршена 

класификација на више различитих подтипова. У последњих неколико деценија боље 

познавање патогенетских механизама, уз откривање многих промена на 

молекуларном нивоу, указало је на њихову хетерогеност. Нова сазнања указују да је 

у разумевању уртикарије и ангиоедема у свим њеним сегментима, од етиологије, 

патогенезе до терапије и превенције неопходан индивидуални приступ [1, 2].  

Недавно је донет консензус који се односи на дефиницију, класификацију, 

дијагностичке тестове и лечење уртикарије [3].  

Према новим смерницама Европске академије за алергологију и клиничку 

имунологију (Еuropean Academy of Allergology and Clinical  Immunology -EAACI), 

Глобалне европске мреже за алергију и астму ( Global Allergy and Asthma European 

Network-GA2LEN) и Европског дерматолошког форума (Еuropean Dermatology 

Forum-EDF) класификација уртикарија подразумева постојање спонтано настале 

(акутне и хроничне) уртикарије изазване физичким механизмима и остале уртикарије 

изазване другим поремећајима. Правилна номенклатура је неопходна да би се 

изабрале праве мере у дијагностици и лечењу и да би се упоредили резултати 

добијени из различитих студија [2, 3].  

Преваленција уртикарије у општој популацији износи 15-25%. Уртикарија 

може да се јави било када током живота. Преваленција код предшколске деце је 6-

7%, а код деце са атопијским дерматитисом око 17%. У 50% случајева уртикарија је 

удружена са ангиоедемом, 40% пацијената испољава само уртикарију, а 10% има 

изоловани ангиоедем.   

Примарне ефекторске ћелије у уртикарији и ангиоедему су кутане маст 

ћелије, у мањем броју базофили. Након активације, ове ћелије ослобађају хистамин 

из преформираних гранула. Маст ћелијска активација може бити посредована IgE, 
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не-IgE и неимунским механизмима. Придружени медијатори су простагландини, 

леукотријени или продукти који су настали преко других путева, као што је 

супстанција П, хистамин ослобађајући фактор и брадикинин. 

Класификација уртикарије може се вршити према етиологији или на основу 

патогенетских механизама (Табела 1). 

 

 

Табела 1. Класификација уртикарије према етиологији 

Етиолошки фактори - уртикарија 

Лекови и други медицински агенси 

Храна и адитиви у храни 

Спољашњи алергени (инхалирани, ингестирани и контактни) 

Системски узроци 

 Инфекције (вирусне, бактеријске, гљивичне и паразитарне) 

 Васкулитис и аутоимунске болести 

 Малигнитети 

Физички спољашњи фактори уртикарија: 

 Стечена на хладноћу: хладан ваздух, вода, ветар, храна/објекти 

 Одложена на притисак – вертикални притисак (после 3-8 часова). 

 На топлоту – локално излагање топлоти 

 Соларна: УВ и/или видљива светлост 

 Дермографизам/Urticaria factitia–механичко повлачење тупог 

предмета (после 1-5 минута) 

 Вибраторна – вибрације 

Холинергијска уртикарија и вежбањем изазвана анафилаксија/уртикарија 

Контактна уртикарија  

Аквагенијска уртикарија 

Директна аутоимунска уртикарија 

Генетски фактори 

Синдроми који могу бити удружени с уртикаријом и ангиоедемом 

Маст ћелијска пролиферација 

Идиопатска уртикарија 
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Лекови и други медицински агенси 

 

Лекови су чести узрочници акутне уртикарије и ангиоедема. Уколико се ради 

о IgE посредованој реакцији, најчешћи узрочници су бета лактамски антибиотици 

(пеницилини и цефалоспорини), нешто мање сулфонамиди. Макролиди, 

тетрациклини и клиндамицин су добра алтернативна терапија код пацијената који су 

преосетљиви на пеницилин и цефалоспорине, мада и они могу бити узрок алергијске 

реакције, али значајно ређе. Ампицилински oсип који је обично непапулозан и 

непруритичан, треба разликовати од праве уртикарије. 

 Сваки лек, било да је унет оралним, парентералним, инхалаторним, 

интраокуларним путем или преко коже, може да изазове уртикарију. Лек може да 

изазове алергијску реакцију без обзира да ли се користи редовно или повремено. 

Лекови попут пеницилина, животињски антисеруми, антивенини, антитимоцитни 

глобулин и вакцине могу да изазову серумску болест преко активације комплемента, 

у току које се јавља уртикарија и ангиоедем [5].Уртикарија се може јавити у раној, 

почетној фази хиперсензитивних синдрома типа мултиформног еритема, синдрома 

токсичне епидермалне некролизе-ТЕН, синдрома DIHS/DRESS (енг drug induced 

hypersensitivyty syndrome/drug reaction eosinophilia and systemic symptoms) који су 

посредовани Т-ћелијским имунsким одговором [6, 7].  

Од 32 различите клиничке манифестације на кожи које изазивају лекови, 

најчешће се јављају генерализовани макулозни, папулозни и уртикаријски осипи. 

Последњих година све више се описују генерализовани фототоксични егзантеми. 

Појава различитих кожних манифестација често настаје због полипрагмазије тј. 

истовременог узимања више врста лекова, најчешће перорално. Мултиформни 

еритем и Steven-Johnson-оv синдром, често изазивају ароматски антиконвулзиви, 

ламотригин, сулфонамиди, алопуринол, пироксикам, диаминофенилсулфон. TEН 

синдром могу да изазову алопуринол, ампицилин, амоксицилин, нестероидни 

антиинфламаторни лекови (NSAIL), фенитоин, сулфонамиди, фенобарбитон, 

карабамазепин. DIHS/DRESS је синдром удружен са еозинофилијом и системским 
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симптомима и представља тешку мултиорганску дисфункцију [8]. Узрок овог 

синдрома углавном су ацетилсалицилна киселина и антиконвулзивни лекови.  

Бројни лекови могу да изазову кутани васкулитис. За кожне васкулитисе 

карактеристичне су упала и некроза крвних судова са палпабилном пурпуром и 

уртикаријским променама које еволуирају ка централним улцерацијама. Последица 

су III типа алергијске реакције и јављају се од 7. до 21. дана након примене лека. 

Најчешће се јављају у току примене пеницилина, еритромицина, пропилтиоурацила, 

тетрациклина, тиазида, фенитоина, антиинфламаторних лекова, соли злата, 

амфетамина, вазоактивних амина, пенициламина, хидралазина, алопуринола.   

Нестероидни антиинфламаторни лекови (NSAIL) изазивају уртикарију и 

остале хиперсензитивне реакције код одраслих и деце, нарочито у групи пацијената 

са астмом и назалном полипозом. Учесталост реакција у овој популацији код 

одраслих износи 14-29%, а код деце 0-14%. Реакција је изазвана инхибицијом ензима 

циклооксигеназа - 1 (COX1) , који смањује продукцију простагландина PGE2, при 

чему долази до стимулације липооксигеназног пута, што резултује синтезом 

цистеинил леукотријена [9]. Поред могућих неимунолошких механизама ( 

интолеранција ) није искључено да и сам лек може да изазове сензибилизацију. 

Антиаспиринска антитела могу се наћи код особа које су узимале аспирин, али без 

корелације са клиничком сликом интолеранције. 

Ангиотензин-конвертујући ензим ( енг. аngiotensin converting еnzyme – АCЕ) 

инхибитори могу да изазову уртикарију у иницијалној фази терапије или након дуге 

примене код одраслих, ређе код деце. Механизам хиперсензитивних реакција на ACE 

инхибиторе заснива се на деловању на процес деградације брадикинина. Ванкомицин 

може да изазове уртикарију и тзв. „синдром црвеног човека“ (преко 90% коже 

захваћено еритемом) преко директног ослобађања хистамина из маст ћелија. 

Пруритус и уртикарија се јављају истим механизмима при примени наркотика 

кодеина и морфина. Ниацин и тиамин могу да узрокују генерализовано црвенило 

коже, а повремено и уртикарију. 
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 Етанол и радиоконтрастне боје (нарочито оне високог осмоларитета) такође 

изазивају реакције неимунским механизмима. Реакција на хипертони јод садржан у 

радиоконтрастним средствима остварује се преко директног ефекта на маст ћелије, 

али механизам у потпуности није до краја објашњен. Реакцију је тешко предвидети, 

стога је потребно давати тест дозу контраста пре пуне дозе. Не постоји поуздан 

дијагностички тест in vitro којим би се могла предвидети реакција [10]. 

Алергија на латекс је добро позната. IgE- зависна контактна уртикарија 

изазвана латексом, јавља се код високоризичних пацијената, нарочито код деце која 

су имала вишеструке хируршке интервенције, попут пацијената са 

мијеломенингокелама, или код деце која су раније испољила алергијску реакцију на 

храну као што је авокадо, киви и трешња [11].  

Уртикарија/ангиоедем може да настане након примене крвних деривата као 

резултат формирања имунских комплекса и активације комплемента. Топиви антиген 

који је присутан у крвном деривату даваоца, пренесен у сензибилисаног примаоца 

може бити окидач за настанак уртикарије и ангиоедема. Уртикарија и ангиоедем 

могу се јавити и због присуства анти-IgA антитела код пацијената који имају 

дефицит IgA [12].  

 

Храна и адитиви у храни 

 

Храна обично изазива акутну уртикарију, а веома ретко хроничну уртикарију 

и ангиоедем. Алергијске реакције на храну најчешће се јављају код младе деце. 

Кравље млеко и млечни производи су идентификовани као најчешћи 

узрочници алергијских реакција [13]. Тачну преваленцију уртикарије изазване 

млеком је тешко проценити, јер се често погрешно други механизми сличних 

симптома (дефицит лактазе), сматрају IgE посредованом реакцијом. Симптоми се 

јављају убрзо након ингестије млека, а осим кожних манифестација по типу 

уртикарије и ангиоедема, присутне су локалне реакције у гастроинтестиналном 
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тракту, које се манифестују болним грчевима, повраћањем и дијарејом која је често 

крвава. Код одојчади која имају висок титар специфичних IgE антитела на млеко, 

јављају се респираторни симптоми, као што је перзистентна ринореја и визинг. 

Јаја су такође чести узрочници уртикарије. Проблем чини и  то што су многе 

вакцине развијене на јајима (нпр. Morbilli-Mumps-Rubella - ММR и  инфлуенца ), 

стога се ове вакцине морају давати уз опрез пацијентима алергичним на јаја.  

Кикирики је заправо легуминоза, засебна од групе коштуњавог воћа. Садржи 

неколико потентних алергена, а алергогеност се може појачати печењем. Кикирики је 

главни узрочник тешких алергијских реакција, укључујући анафилаксу. Пацијенти 

који имају висок специфични IgE на кикирики могу развити анафилактични шок 

неколико секунди након најмањег контакта са кикирикијем.  

Коштуњаво воће (бадем, лешник, орах, индијски орах) понекад су разлог 

озбиљне алергијске реакције. Многа семена, попут сусама, такође изазивају 

алергијске реакције, а веома је честа и укрштена реакција између коштуњавог воћа и 

семена унутар истих породица. 

Бобичасто воће као што су јагоде изазивају уртикаријску реакцију која није 

посредована IgE антителима, већ је резултат директног ослобађања хистамина из 

мастоцита.  

Морски плодови (шкампе, краба, јастог, остриге, шкољке) и риба изазивају 

чешће алергијске реакције код одраслих, него код деце. Реакција на шкампе је 

посредована IgE антителима и јавља се на протеин тропомиозин. Постоји укрштена 

реакција са другим артроподама, као што су бубашвабе и крпељи. Реакција на крабу 

и јастога разликује се од реакције на шкампе. Пацијенти могу реаговати само на 

одређене морске плодове, а да на друге уопште не реагују. 

Особе алергичне на рибу (морску или речну ) имају често алергијску реакцију 

на више врста риба, те се таквим особама саветује да уопште не конзумирају рибу у 

исхрани. Уртикарија као реакција на храну може се појавити и приликом директног 

контакта са кожом или чак преко удисања честица хране [13]. Поједине рибе, из 
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породице scombridae, као што су туна и плаве рибе, садрже висок ниво хистидина 

који се под дејством бактерија декарбоксилацијом преводи у хистамин, што узрокује 

анафилактоидне реакције које подсећају на тровање након конзумације (eng. 

scombroid poisoning). Лекови могу да садрже супстанције којих има у храни 

(најчешће конзервансе и ензиме ) и могу бити извор скривених алергена. Козметика 

и средства за хигијену, могу такође да садрже знатну количину протеина хране.  

Због присуства високог нивоа ендогеног хистамина и других вазоактивних 

амина у извесним намирницама, може да се јави ослобађање медијатора из маст 

ћелија, који изазивају појаву црвенила коже, свраб, а понекад и уртикарију или 

погоршање већ постојеће уртикарије: сиреви (пармезан, плави сир, рокфор), поврће 

(спанаћ, парадајз), воће (лимун, малина), вина (кјанти, бургундац), морски плодови 

(шкољке, октоподи), конзерванси (сулфити, нитрити, бензоати), побољшивачи укуса 

(моносодијум глутамат), боје (жути тартразин) и заслађивачи (аспартам) [14]. 

Најчешће распрострањени алергени у биљном свету су профилини. Има их у 

цитосолу свих еукариотних ћелија, јер имају улогу структуралних протеина и 

учествују у регулацији полимеризације актинских филамената. Молекулска маса им 

је 12-15 kDa, а молекулску структуру карактерише висока хомологија (75-80%) 

између различитих врста. Профилини јабуке, крушке, трешње и брезе показују 

укрштену реактивност. Присуство IgE антитела на епитопе профилина се 

манифестује алергијском реактивношћу на више врста воћа. Профилински алергени 

су термолабилни и подложни су дигестији пепсином. 

Липид трансфер протеини (LTP) су молекули које одликује мала молекулска 

маса од 9 kDa, термостабилност и отпорност на дигестију пепсином. То су широко 

распрострањени алергени који се налазе у љусци воћа и имају улогу да штите плод 

од бактерија, гљивица, вируса и неких небиотских стрес фактора. Они имају висок 

степен укрштене реактивности са другим алергенима. Неке особе алергичне на ове 

протеине могу да толеришу ољуштено воће пошто се инкриминисани алергени 

примарно налазе у љусци брескве, јабуке и трешње. 
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Алергени из групе Pathogenesis related (PR) породице чине групу алергена од 

PR-1 до PR-14. Значајни су такође за појаву укрштене реактивности. PR-10 имају 

молекулску масу 17-18 kDa, варијабилну протеинску секвенцију чак и у оквиру истих 

врста. Алергени из јабуке и брезе показују структурну хомологију. Укрштена 

реактивност постоји између различитих врста из породице Rosacea (јабука, бресква, 

трешња, кајсија, крушка, шљива, јагода и малина) [15].  

 Запаженo je унакрсно реаговање између одређене хране и полена (бреза – 

јабука, сирови кромпир, шаргарепа, целер, лешник, крушка, бресква, шљива, 

трешња; црни пелен – целер, јабука, кикирики, киви, шаргарепа, першун, зачини, тј. 

коморач, коријандер, анис, ким; амброзија – диња, лубеница, банане). Најчешће 

укрштене реакције између појединих алергена су приказане у Табели 2.  

Табела 2. Типична укрштена реактивност 

Полен/Алерген  

Бреза Јабука, сирови кромпир, шаргарепа, целер, лешник, 

 крушка, бресква, шљива, трешња 

Црни пелен Целер, јабука, кикирики, киви, шаргарепа, першун,  

 зачини (коморач, коријандер, анис, ким) 

Амброзија Диња, лубеница, банане 

Латекс Авокадо, киви, орах, папаја, банана, кестен 

Гриње Ракови, шкампи, шкољке 

 

 

Алергени из спољашње средине 

 

Многи алергени из окружења изазивају уртикарију и ангиоедем. Уобичајени 

алергени из окружења су кућна прашина, гриње, животињска длака и плесни. 

Сезонска уртикарија може да се објасни алергијском реакцијом на полен. Већина 

ових реакција посредована је IgE антителима и настаје при инхалацији алергена или 

контактом са кожом [16].  
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Инсекти 

 

 Папулозна уртикарија је термин који се користи при описивању лезија које 

подсећају на уртикарију, а настају након убода инсеката. Реакције могу бити 

посредоване имунским механизмима, али и директним одговором на отров инсекта 

или његову саливу. Комарци и више врста мува изазивају папулозну уртикарију 

након убода у кожу, а ретко генерализовану класичну уртикарију удаљену од места 

убода инсекта. 

Ред опнокрилаца (Хименоптера) који чине пчеле, бумбари, осе, стршљени и 

мрави броји више од 250.000 врста и неретко су узрок анафилактиодних реакција и 

анафилактичног шока. У општој популацији учесталост системских реакција износи 

0.8-5% [17]. Због назубљене жаоке, пчела у кожи оставља жаоку заједно са мехуром, 

из кога се даље, уколико се не уклони, излива отров у кожу, те се појачавају општи и 

локални симптоми. Оса и стршљен немају назубљену жаоку, тако да убоди могу бити 

вишеструки. Отров пчеле садржи фосфолипазу А2, мелитин, хијалуронидазу, киселу 

фосфатазу и пептид 401. Мелитин је одговоран за хидролизу ћелијских мембрана 

крвних ћелија, отпуштање хистамина, те снижење крвног притиска и најодговорнији 

је за бол узрокован убодом. Отров осе садржи хијалуронидазу и фосфолипазу А1 и B, 

антиген 5 и киселу фосфатазу. Фосфолипаза А изазива лизу ћелија, бол и токсичност, 

док хијалуронидаза доводи до хидролизе везивног ткива, што погодује олакшаном 

ширењу отрова око места убода. Отров стршљена чини фосфолипаза А1 и антиген 5 

[18]. 

Сензибилизација на убод осе може да уследи брзо, већ након неколико 

инцидената. Алергијска реакција на убод пчеле може да се деси после вишекратних 

убода пчеле (80 и више). Сензибилисане особе имају ризик да развију анафилактичну 

реакцију у 30-60% случајева. Деца која су имала уртикарију и ангиоедем, веома 

ретко развијају јачу алергијску реакцију након следећег убода. Код одраслих 

опасност од анафилактичних реакција приликом наредних убода је значајно већа. У 
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малог броја болесника може да се развије анафилактоидна реакција – системска 

реакција која није посредована IgE антителима, и то већ након првог убода инсекта, 

при чему се не могу утврдити специфична IgE антитела на отрове опнокрилаца. 

Такође постоје особе код којих су повишене вредности специфичних IgE антитела, 

без анамнестичких података о јачим системским реакцијама. Такви пацијенти у 17% 

случајева могу да развију анафилактичну реакцију при следећем убоду [4].  

Већина инсеката који изазивају безболне убоде не изазивају генерализовану 

уртикарију. Необјашњив осип могу узроковати ретко уједи паука. Тарантуле 

изазивају контактну уртикарију при одбацивању длака у самоодбрани, а сличне 

промене на кожи могу да настану при контакту са неким гусеницама (жутотрбе). 

Неимунолошку уртикарију може да узрокује контакт са лептирима и мољцима [4]. 

Отров мрава садржи алкалоиде (метил-пиперидинске ) који инхибирају Na,+-K+ ATP-

азну пумпу мишићних ћелија и изазивају постсинаптичку неуромускуларну блокаду. 

 

Системски узроци: инфекције, аутоимунске болести и малигнитети 

Вирусне инфекције респираторних путева, нарочито инфекције назофарингса, 

сматрају се најчешћим узроком акутне уртикарије код деце. Веза између инфекција и 

хроничне уртикарије је мање уочљива. Нађена је повезаност са појединим 

инфективним, нарочито бактеријским узрочницима, као што су Streptococcus β 

haemolyticus, Helicobacter pylori, Mycoplasma pneumoniae [19]. Улога инфекције 

гастроинтестиналног тракта чији је узрок Helicobacter pylori потврђена je у неким 

студијама. Да би се успешно лечила уртикарија, инфекција која је изазвана 

Helicobacter pylori требало би да буде адекватно третирана [20].  

Вирусне инфекције Epstein-Barr вирусом, Herpes simplex и Hepatitis B и C 

вирусом наводе се такође као етиолошки фактори у настанку хроничне уртикарије.  

Уртикарија може да се јави у току гљивичних инфекција изазваних 

дерматофитима. Инфестација паразитима и протозоама (Giardia lamblia, Entamoeba 

histolytica и Strongiloides stercoralis), може бити значајан етиолошки фактор у 
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настанку уртикарије, али се ређе јавља у северноевропским земљама. Цревна 

кандидиаза је у прошлости сматрана за веома важан етиолошки фактор хроничне 

уртикарије. 

 

Слика 2. Уртикаријалне промене које еволуирају ка централним улцерацијама код 

пацијента са системским еритемским лупусом 

 

Генерално, учесталост и значај инфективних узрочника, варирају између 

различитих група пацијената и у различитим регионима. На пример, хепатитисне 

вирусне инфекције су чешћи узрок хроничне уртикарије у Јужној Европи, а ретко у 

Северној. Поред инфекција, хронични незаразни запаљенски процеси као што су 
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гастритис, рефлуксни еозофагитис, запаљење жучних путева или жучне кесе могу 

изазвати хроничну уртикарију [19]. Многе аутоимунске болести могу се 

манифестовати уртикаријом на почетку или било када у току болести. Уртикарија се 

јавља у системском еритемском лупусу (Слика 2). јувенилном идиопатском 

артритису, инфламаторним болестима црева и системским васкулитисима 

укључујући и пурпуру Henoch Schönlein [21]. 

Стечени ангиоедем (енг. acquired angioedema - ААЕ) је изазван 

аутоантителима против инхибитора C1 компоненте комплемента - C1INH или настаје 

због деплеције комплемента у болестима у којима се стварају солубилни 

имунокомплекси, као што су системски еритемски лупус и лимфопролиферативне 

болести. Аутоимунски тиреоидитис је најчешћа аутоимунска болест повезана са 

уртикаријом код одраслих, а такође се  виђа и код деце. Уртикарија може да 

претходи дисфункцији тиреоидне жлезде, када се идентификују само антитиреоидна 

антитела [22]. Све је више података о целијакији као узроку уртикарије [23]. 

Малигнитет је чешће удружен са изолованим ангиоедемом него са 

уртикаријом., удружена појава уртикарије/ангиоедема јавља се веома ретко, 

углавном код одраслих, а још ређе у дечјем узрасту. Најчешће се виђа код гамапатија 

као што је мултипли мијелом и код лимфома (Hodgkin и non-Hodgkin). 

Генерализовани пруритус, при чему се не запажа видљива оспа, представља 

неуобичајену презентацију код деце. Диференцијално дијагностички тада треба 

размотрити стања као што су лимфоми, хроничне болести јетре и хроничне бубрежне 

болести. Такође је потребно размотрити и психијатријске узроке генерализованог 

пруритуса уколико други узрочници нису идентификовани [24].    

Физичка и холинергијска уртикарија 

 

 Ова врста уртикарије се генерално мање дијагностикује и чини око 8% 

акутних и око 20% хроничних уртикарија. Стечену уртикарију на хладноћу (lat. 

urticaria e frigore) изазива хладан ваздух, вода, ветар, храна и хладни објекти. 

Одложена уртикарија на притисак настаје након вертикалног притиска на кожу, а 
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испољава се појавом уртика после 3 до 8 часова. Уртикарија на топлоту (лат. urticaria 

e calore) настаје после локалног излагања топлоти. Соларну уртикарију (лат. urticaria 

e solare) узрокује излагање УВ зрачењу или видљивој светлости. Дермографизам 

(лат. urticaria factitia) настаје након механичког повлачења тупог предмета по кожи, 

а испољава се појавом уртика после 1-5 минута. Вибраторну уртикарију изазивају 

вибрације.    

 

Холинергијска уртикарија 

 Холинергијска уртикарија не припада групи физичких уртикарија зато што су 

њени симптоми индуковани повећањем температуре тела, а не путем спољашњих 

фактора који делују на кожу. Одликује се појавом еритемских папула величине 2-5 

mm, које су окружене еритемским халоом. Промене су често локализоване у групама 

и углавном се јављају на горњим деловима трупа. У пределу лица може да настане 

лак едем, а много ређе волуминозни ангиоедем. Најчешћи разлози су: топла купка 

(69%), знојење (56%), физичко вежбање (47%), емотивни стрес (20%), топла и 

зачињена храна (9%), алкохолна пића (9%). Чешће се јавља код младих одраслих 

особа између 16. и 35. године живота. Понекад се јављају системски симптоми као 

што су вртоглавица, мучнина, главобоља (11% случајева) [25].   

Адренергијску уртикарију карактериу мале папуле које су ограничене светлим 

халоом. Настаје у условима изложености психичком стресу и јаким емоцијама. 

Појављивање промена је повезано са повећањем концентрације норадреналина, 

адреналина и пролактина [19].   

 

Вежбањем изазвана анафилакса 

 

Вежбањем изазвана анафилакса је клинички синдром у коме се симптоми 

јављају у току већег физичког напрезања. Први пут је описана пре 30 година. Веома 
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је ретка, али често остаје непрепозната. Клиничка презентација укључује кутане 

симптоме, као што су свраб, црвенило коже, појаву уртикарије, ангиоедема, 

ларингеалног едема и бронхоспазма. Може бити праћена болом у трбуху, осећајем 

мучнине и васкуларним колапсом. Већина симптома може се објаснити наглим 

ослобађањем медијатора из маст ћелија. Многи пацијенти имају тегобе приликом 

вежбања уколико су претходно конзумирали одређену храну или лекове. Симптоме 

најчешће изазива храна: пшеница (глијадин), хељда, целер, парадајз, купус, орах, 

кикирики, воће, морски плодови (ракови и крабе). Два протеина су идентификована 

анализом аминокиселина у пшеници: γ-глијадин 65 kDa и α-глијадин 40 kDa. 

Идентификована су IgE антитела на γ или α – глијадин. Понекад се дијетом без 

глутена може постићи потпуна ремисија. Описан је случај дечака који је конзумирао 

храну коју је контаминирала буђ (Penicillium) и испољио тешку клиничку слику 

након вежбања. Поједини лекови, као што су ацетилсалицилна киселина, 

нестероидни антиинфламаторни лекови, пеницилин и цефалоспорини, могу да дају 

слику вежбањем изазване анафилаксе. Жене у различитим фазама менструалног 

циклуса могу да испоље симптоме након вежбања, а много ређе пременструално. 

Вежбањем изазвану анафилаксу често имају пацијенти који су атопијске 

конституције и испољавају неку од алергијских болести, као што су астма, 

алергијски ринитис и атопијски дерматитис [26].   

 

Контактна уртикарија 

 

 Контактну уртикартију је први пут описао Фишер 1973. године. Уколико су у 

настанак болести укључени имунски механизми, назива се имунска контактна 

уртикарија. Обично се јавља током 30 минута од контакта и потпуно нестаје након 

неколико сати. Може бити изазвана различитим супстанцама, од обичних 

хемикалија, до веома комплексних макромолекула. Узроци контактне уртикарије у 

односу на протеинске изворе подељени су у четири групе: 
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1. воће, поврће, зачини, биљке 

2. протеини животињског порекла 

3. житарице 

4. ензими 

 Контактна уртикарија се дефинише као појава уртика/ангиоедема на местима 

где различите супстанције долазе у контакт са кожом. Генерализована уртикарија уз 

системске тегобе (свраб, отежано дисање, анафилакса) указује на IgE посредовану 

контактну уртикарију [27].   

 

Аквагенијска уртикарија 

 

 Аквагенијска уртикарија је чешћа код жена. Вода сама по себи није узрочник, 

већ се вероватно ослобађа хидросолубилни алерген из стратума корнеума. Клинички 

личи на холинергијску уртикарију [19].  

 

Директне аутоимунске уртикарије 

 

 За разлику од одређених аутоимунских стања, у којима се уртикарија сматра 

епифеноменом, директни аутоимунски механизми се одигравају преко аутоантитела 

која су усмерена према имуноглобулину класе Е или према рецептору високог 

афинитета за везивање IgE. Ови поремећаји су пронађени код 30% до 60% одраслих 

и деце са хроничном, претходно идиопатском уртикаријом. Нема доступних 

лабораторијских тестова за одређивање ових аутоантитела, али могу бити клинички 

доказана у око 70 % случајева помоћу кожног теста аутологним серумом (енг. 

autologous serum skin test - ASST). Интрадермални тест се изводи властитим серумом 

пацијента, при чему аутоантитела и други хуморални фактори изазивају 

дегранулацију локалних маст ћелија. Дијагностичка сензитивност овог теста износи 
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70%, а специфичност 80%. Имуноглобулин G (аутоантитело) веже се за подјединицу 

α на рецептору високог афинитета за везивање IgE (FcεRI) или за молекул IgE (у 

односу 4:1). Чини се да се ова антитела „надмећу“ са IgE за α ланац на FcεRI у 

трећини случајева, али реагују и са не-IgE деловима FcεRIα у око две трећине 

случајева. Постоји друга група хроничних идиопатских уртикарија где је за 

отпуштање хистамина одговоран термостабилан неимуноглобулински медијатор са 

сличним деловањем на маст ћелије као антитело. Неимуноглобулински медијатор  не 

доводи до отпуштања хистамина из базофила. Функционална анти FcεRIα 

аутоантитела припадају IgG1 и/или IgG3 изотиповима, и нађена су у серуму 

пацијената са другим аутоимунским болестима као што су вулгарни пемфигус, 

булозни пемфигoид, дерматомиозитис и системски еритемски лупус. Аутоантитела 

која не отпуштају хистамин из базофила припадају IgG2 и/или IgG4 изотиповима.  

Аутоантитела укрштено заузимају IgЕ рецептор, ако он већ није заузет IgЕ 

антителом, што је ретко случај у физиолошким условима. Постоје два могућа 

објашњења за овакав налаз. Прво, FcεRIα аутоантитела нису значајна код свих 

пацијената са уртикаријом, а с друге стране постоји синергистички учинак између 

аутоантитела и других изазивајућих стимулуса нпр. хране, што је услов да код неких 

пацијената дође до испољавања симптома. Sabroe и сар. [29] су класификовали 

серуме 75 пацијената са хроничном идиопатском уртикаријом на 5 подтипова. То су 

пацијенти који имају: имунореактивна histamin-releasing FcεRI аутоантитела (26%), 

имунореактивна non-histamin releasing аnti-FcεRI аутоантитела (15%), анти IgЕ 

аутоантитела (9%), неимуноглобулински маст ћелијски специфични histamin-

releasing фактор у серуму (9%) и пацијенти код којих фактор до сада није 

идентификован (41%). Да аутоантитела против рецептора могу изазвати болест није 

новост, што показују примери миастеније гравис (ацетил холински рецептор) и 

диабетеса мелитуса резистентног на инсулин (инсулински рецептор). У овим, и 

другим сличним примерима, долази до инхибиције или потпуне блокаде рецептора. 

Активација рецептора узрокована антителима специфичним, за рецептор је ретка, а 

аутоимунска уртикарија сада се придружује -овој болести (антитела против 

рецептора за тиреостимулишући хормон), као пример ретке ћелијске активације 

посредоване рецептором, при чему се јављају аутоимунски феномени (Слика 3). 
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Утврђена је повезаност хроничне идиопатске уртикарије са HLA-DR4 (28) Потребна 

су даља испитивања како би се одредио прави значај ових резултата. 

 

Слика 3. Хронична уртикарија удружена са аутоимунским тиреоидитисом 

Генетски поремећаји 

 

 Херeдитарни ангиоедем (ХАЕ) је редак поремећај који настаје због дефицита 

инхибитора C1 естеразе (C1INH). Овај ензим спречава активацију прве компоненте 

комплемента C1. Наслеђује се аутозомно доминатним путем. Стопа спонтаних  

мутација износи око 25%. Чак 40 % пацијената ће развити симптоме до пете године 
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живота, али се напади интензивирају око пубертета и постављање дијагнозе често 

касни. 

Тип I обољења имају оне особе код којих је продукција и функција протеина 

C1INH значајно снижена и износи од 5 до 50 % од нормалних вредности. Ову групу 

чини око 85% пацијената. У типу II ХАЕ постоје нормални нивои C1INH, али му је 

функција значајно снижена. Наследни ангиоедем тип III описан је код одраслих жена 

и посредован је естрогеном. Окидачи за ХАЕ су траума, инфекција или стрес. 

Ангиоедем се јавља изненада и шири се током 24-48 сати, након чега полако 

регредира и није праћен појавом уртикарије. Едем може да захвати удове, лице, 

горње дисајне путеве или гастроинтестиналну слузокожу. Ангиоедем екстремитета, 

иако болан, не угрожава живот пацијента, док је едем горњих дисајних путева веома 

ризичан и захтева хитан третман. Захватање слузокоже гастроинтестиналног тракта 

може да имитира акутни абдомен, те није неуобичајено да се пацијентима одстрани 

апендикс. Уколико је доминантна абдоминална форма, дијагноза се веома тешко 

поставља [30].  

 

Аутоинфламаторни уртикаријални синдроми 

 

Ови синдроми представљају групу болести које карактерише мутација или 

дисфункција криопирина и називају се криопиринопатијама. Сви ови синдроми се 

наслеђују аутозомно доминатним путем, испољавају се рано у детињству и повезани 

су знацима системске инфламације. Криопирин је протеин који је укључен у 

комплекс протеина, има централну улогу у интрацелуларној одбрани и кључан је у 

активацији каспазе и интерлеукина IL-1β и IL-18. Још увек је предмет испитивања и 

не зна се тачан механизам којим измењени криопирин изазива ове инфламаторне 

синдроме. 

Мутације гена за коју се претпоставља да је одговорна за појаву хладноћом 

индукованог аутоинфламаторног синдрома 1 (eнг. cold-induced autoinflammatory 
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syndrome 1 – CIAS1) налази се само код половине пацијената са криопиринопатијом. 

Најозбиљнија криопиринопатија је мултисистемска запаљенска болест у 

неонаталном периоду (енг. neonatal-onset multisystem inflammatory disease – NOMID), 

која се још назива хронични неуролошки, кожни и зглобни инфантилни синдром 

(енг. chronic infantile neurologic, cutaneous, articular syndrome – CINCA). Деца имају 

непруритичку миграторну уртикарију и температуру. Пацијенти са фамилијарном 

уртикаријом на хладноћу имају осим уртикарије при излагању хладноћи и грозницу, 

леукоцитозу и конјунуктивитис. Обично настаје 1 до 4 сата после излагања 

хладноћи. Атак најчешће пролази за 24 до 48 часова. Неке породице са 

фамилијарном уртикаријом на хладноћу касније у току живота могу да развију 

болести бубрега [30]. 

Muckle-Wеlls синдром карактерише уртикарија, грозница, артритис, 

сензоринеурални губитом слуха и амилоидоза [3].  

 

Ретки синдроми удружени са уртикаријом и ангиоедемом 

 

Schnitzler-оv синдром карактерише хронична непруритична уртикарија, 

артралгија/артритис и моноклонална IgМ гамапатија. Имуноглобулин М обично 

износи око 10 g/l. Веома је ретка болест, погађа више мушку популацију и често се 

развијају лимфопролиферативне болести, као што је лимфоплазматски лимфом, 

Wаldenström гамаглобулинемија или IgМ мијелом. Узроци настанка овог синдрома 

нису још дефинисани. Сматра се да у патогенези играју улогу новонастали  имунски 

комплекси који активишу систем комплемента [3]. 

Gleich-оv синдром манифестује се епизодама ангиоедема са еозинофилијом. Узрок је 

такође непознат, али има добру прогнозу. Атаци се могу држати под контролом 

стероидном терапијом [3]. 

Wеlls-оv синдром је непознате генезе. Синдром је први пут описао Wells 1971. 

године као грануломатозни дерматитис са еозинофилијом. Касније 1979. године 
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Wells i Smith дају поједностављен назив еозинофилни целулитис. Углавном се 

дијагностикује код одраслих, мада се виђа и код деце. Клинички се манифестује као 

акутни пруритични дерматитис, налик целулитису. Лезије настају нагло за 2 до 3 

дана у виду плакова различите боје, који спонтано нестају за 2 до 8 недеља, не 

остављајући ожиљак. Сматра се да се ради о неспецифичној хиперсензитивној 

реакцији на ендогене и егзогене стимулусе као што су убоди инсеката, инфекције, 

лекови, вакцине. Синдром може бити удружен са хематолошким малигним 

болестима, као што су мијелопролиферативне, лимфопролиферативне болести и 

леукемија. Такође се може јавити удружено са Churg - Straus синдромом. Чешћа 

појава овог синдрома у односу на пол и расу није запажена [3].  

У факторе ризика за развој пруритичких уртикаријарних папула и плакова у 

трудноћи ( енг. prutitic urticarial papules and plaques of pregnancy - PUPPP) убрајају се 

мултипле трудноће, хипертензија мајке у трудноћи, нагло повећање телесне масе и 

претерано истезање коже. Истезање везивног ткива коже може да изазове имунске 

реакције тако што открива скривене алергене. Претерано истезање трбушног зида 

води до повећања пермеабилности крвних судова и може да узрокује миграцију 

феталних ћелија у мајчину кожу, чиме се индукује имунска реакција. Познато је да је 

трудноћа повезана са периферним крвним микрохимеризмом (феталне мезенхималне 

стем ћелије које перзистирају у мајчиним органима), нарочито током трећег 

триместра трудноће, када се PUPPP уобичајено и појављује. Сматра се да се ради о 

касном типу алергијске реакције. Промене се најчешће јављају на абдомену, 

боковима и глутеалној регији. Обично регредирају 1-2 недеље након порођаја [31].  
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Слика 4. Уртикарија пигментоза 
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Маст ћелијска пролиферација 

 

 Болести које настају услед енормне акумулације мастоцита могу се сврстати 

под окриље термина мастоцитоза. Накупине мастоцита налазе се у кожи, 

гастроинтестиналном тракту, лимфним чворовима, јетри, слезини и костној сржи. 

Већина епизода уртикарије и ангиоедема дешава се спонтано, али реакције попут 

анафилаксе могу бити провоциране било којим тригером који доводи до 

дегранулације маст ћелија и наглог ослобађања медијатора. Најчешћи провокациони 

фактори су алкохол, аспирин, убод инсеката, инфекције, анестетици, стрес и јодна 

контрастна средства. Уртикарија пигментоза је најчешћа кожна манифестација 

мастоцитозе (Слика 4). Лезије се јављају на трупу и екстремитетима, а често су 

присутне већ на рођењу или у раном одојчадском периоду у виду жућкастих до 

црвенкасто-браонкастих макула или папула. Понекад се могу видети и булозне 

форме. Болест показује позитиван Darier-оv знак, тј. појаву уртике после механичке 

иритације. Знаке мастоцитне болести треба тражити код деце која су „алергична на 

све“ [32]. 

 

Идиопатски узроци 

 

 У акутним уртикаријама етиолошки фактор је често препознатљив и постаје 

јасан при наредном излагању истом узрочнику. Многи случајеви се приписују 

вирусној болести, али значајан број остаје непознатог узрока. Већина хроничних 

уртикарија су идиопатске - 50 до 90 %, јер етиолошки фактор није познат. Многе од 

њих могу бити последица аутоантитела према IgЕ или према рецептору за IgЕ. Више 

од 40% болесника са хроничном уртикаријом, која траје више од 6 месеци, има 

уртикарију наредних 10 година. Око 20% болесника са хроничном уртикаријом има 

атаке у току 10-20 година [29].  
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Етиологија уртикарије је веома комплексна и представља често изазов за 

клиничара, јер тек након сагледавања етиологије може се испланирати адекватан 

терапијски приступ. 
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Abstract 

Urticaria and angioedema are often associated. Acute urticaria is self-limited, and in most 

cases it causes only transient discomfort. Chronic urticaria requires more complex 

diagnostic evaluation, and significantly affects the quality of life. These reactions can be 

mediated by IgE and non-IgE mechanisms. Some forms of urticaria do not include 

immunologic mechanisms. The new classification of urticaria to subtypes contributed to 

better understanding of this entity, and improved diagnostic and therapeutic procedures. 

Many etiological factors are involved in the occurrence of urticaria and angiedema, such as: 

medications, foods and additives, various infections, autoimmune diseases and 

malignancies. Urticaria may develop due to presence of autoantibodies to IgE or its 

receptors. A specific subtype of urticaria is physical urticaria. Very rare urticarial 

syndromes may develop due to genetic disorders. Nevertheless, the cause often remains 

unknown.        
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ХЕРЕДИТАРНИ АНГИОЕДЕМ У ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОЈ 

ДИЈАГНОЗИ УРТИКАРИЈЕ И АНГИОЕДЕМА 
 

Игор Митић 

Клиника за нефрологију и клиничку имунологију, Клинички Центар Војводине, Нови 

Сад, Србија 

Сажетак 

Хередитарни ангиоедем је ретко обољење становника са породичном асоцијацијом, у 

коме неконтролисана активација класичног пута система серумског комплемента 

доводи до поновљених атака отока поткожног и субмукозног ткива. У основи 

хередитарног ангиоедема је генетски условљени поремећај у синтези C1 естеразног 

инхибитора, а смањена функционална активност ове беланчевине, доводи до 

активације комплемета, каликреинског система и контактног пута коагулационог 

система. Ангиоедем представља несврбећи, блед оток  поткожног или субмукозног 

ткива, који има тенденцију да се понављано јавља. Клинички слика варира од ретке 

појаве дискретних едема, преко појаве болности и сметњи у пасажи код развоја 

хередитарног ангиоедема у гастроинтестиналном тракту, до по живот опасних стања 

која настају уколико је ангиоедем лоциран на дисајним путевима. Хередитарни 

ангиоедем тип I настаје као последица мутације гена за синтезу C1 естеразног 

инхибитора, у типу II хередитарног ангиоедема концентрација протеина C1 

естеразног инхибитора је нормална, али је функционална способност протеина 

смањена. Стечени ангиоедем представља групу болести са сличном клиничком 

презентацијом, али је последица формирања аутоантитела на C1 естеразни 

инхибитор или дејства лекова, ка што су нхибитори ангиотензин-конвертујућег 

ензима и нестеродини антиинфламаторни лекови. Дијагностика свих типова 

ангиоедема је стандардизована и укључује анамнезу, анализу концентрације и 

функције појединих компоненти серумског комплемента, што омогућује  

разликовање хередитарног ангиоедема од бројних, махом алергијским реакцијама 

условљених, сличних стања. У лечењу хередитарног ангиоедема се користи више 

лекова са веома различитим начином дејства, биолошким пореклом и ефектима, а 

који обухватају: концентрат C1 естеразног инхибитора, транексамичну киселину, 

епсилон аминокапронску киселину, атенуисане андрогене, као и каликреинске 

инхибиторе и инхибиторе брадикининских рецептора, а у случајевима опструкције 

респираторног пута и интубацију или хируршку трахеостомију. 
 

Кључне речи: Хередитарни ангиоедеми + дијагноза; Уртикарија + дијагноза; 

Диференцијална дијагноза      

        Игор Митић 

        Адреса: Хајдук Вељка 1-6 

        21 000 Нови Сад, Србија 

        Телефон: 0652751961 

        Факс: 021420395 

        E-mail: mitici@Eunet.rs 
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Хередитарни ангиоедем (ХАЕ) је ретко обољење у коме неконтролисана 

активација класичног пута система серумског комплемента доводи до поновљених 

атака отока поткожног и субмукозног ткива 1. 

Повећање количине интерстицијалне течности, за више од 10% од 

уобичајених вредности, се клинички може препознати инспекцијом и палпацијом, 

као оток (лат. оedema). Основ сваког едемског стања је поремећај равнотеже 

филтрације и реапсорпције течности на нивоу капиларне петље у различитим 

ткивима. Велики број етиолошких фактора доводи до настанка едема, укључујући 

инфекције, трауме, повишени филтрациони притисак, снижени онкотски притисак, 

смањено излучивање соли, хиперхидрацијa као и бројна имунским процесима 

условљена стања, у чијој је основи оштећење ендотелних ћелија 2. 

Настанак ангиоедема је најчешће повезан са постојањем алергијских болести. 

Комбиновано постојање уртикарије и ангиоедема се налази код 40% болесника, 

приближно сличну учесталост има изолована уртикарија, док се изолован, 

алергијским реакцијама условљен ангиоедем налази код 20% особа са алергијским 

кожним манифестацијама 3. Специфичност алергијским реакцијама условљеног 

ангиоедема је да, и поред високе учесталости захватања језика и фаринска, готово по 

правилу не доводи увек до стварања ангиоедема на ларинксу и опструкције дисајног 

пута  4. 

 

 

Систем комплемента, активација и регулација 

 

 Комплемент представља филогенетски конзервативну, неспецифичну 

компоненту урођеног имунског система, који је састављен од преко 20 беланчевина, 

које се у плазми налазе углавном у неактивисаном облику. Откривен је 1895 године, 

од стране Жила Бордеа (Jules Jean Baptiste Vincent Bordet 1870–1961), који је сматрао 

да је то беланчевина са дејством које је комплементарно дејству антитела, што је и 
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утицало на настанак овог, физиолошки строго узевши, погрешног термина. Иако је 

уобичајено схватање да је директна протеазна активност комплемента активисаног 

до терминалних беланчевина у разградњи ћелијског зида бактерија далеко најбитнији 

део функције серумског комплемента, поставља се питање да ли је активација и 

регулација бројних других делова имунског система од стране других активисаних 

компоненти система комплемента још значајније у одржавању хомеостазе организма. 

Ове реакције обухватају превасходно опсонизацију микроорганизама, 

анафилатоксичне и хемотаксијске способности појединих активисаних компоненти 

комплемента, директну неутрализацију вируса, као и значајну улогу у одржавању 

цитотоксичних рекација током различитих патолошких стања, пре свега током 

инфекција, алергијски условљених и аутоимунских процеса 5, 6. 

Активација комплемета у крви се обавља директним каскадним процесом 

разградње појединих компоненти овог система, односно стварањем активних  

ензимских форми ових беланчевина, које разграђују наредну компоненту 

комплемента у активационом низу. Постоји неколико уобичајених начина активације 

система комплемента  7. 

Класичним се путем, комплемент активше након везивања за комплекс 

антиген–антитело (класе имуноглобулина IgG1, IgG2, IgG3 и IgM). Активација 

алтернативним путем се дешава без присуства антитела, директним везивањем C3b 

фракције комплемента за површину патогена (најчешће бактерије) или активацијом 

C3 фракције комплемента са комплексом антиген антитело у чијем саставу се налази 

и имуноглобулин класе IgA. До активације комплемента, преко лектинског пута, 

долази директним активирањем фракција C2 и C4 серумског комплемента, након 

везивања за мембрану бактеријских ћелија у којој се налази висок проценат манозе. 

Управо је код болесника са ХАЕ овај пут активације комплемента значајно мање 

активан, што доводи до снижења C3 и C4 фракције комплемента 8. Кључни 

моменат активације система комплемента је формирање активисане комплементне 

фракције C3, такозване C3 конвертазе, који је резултат свих наведених путева 

активације система. Даља активација система комплемента у много чему зависи од 

веома комплескних регулаторних механизама, на који утицај имају бројни локални, 
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ткивни и системски фактори. Истовремено са активацијом, започиње се и систем 

инхибиције, активисаних компоненти система комплемента, неопходан за просторно 

и временско ограничавање ефеката овог веома снажног, али истовремено и 

потенцијално штетног протеолитичког и инфламаторног система. Инхибиторни 

протеини везују се за активна места на активисаним молекулима беланчевина у 

саставу система комплемента, стехиометријским путем, те стварају стабилне 

комплексе у односу 1:1, те подлежу даљој разградњи у ћелијама моноцитно-

макрофагног система, где се преносе везани за специфичне рецепторе 9. 

 

Табела 1. Историјат испитивања и лечења ХАЕ 

Година и Аутор Резултати истраживања 

1876 JL Milton Први клинички опис ‚‚гигантске уртикарије“ 

1882 von Quincke Термин ангиоедем 

1888    W. Osler Претпоставка о наследној природи болести 

1917 Crowder / Crowder  Аутосомно доминантни начин  преношења 

1963 Donaldson, Evans Дефицит C1-INH протеина повезан са ХАЕ 

1972 Опис првог случаја стеченог ХАЕ у  

Лимфопролиферативној болести 

1975  Примена кoнцентрата у лечењу болесника са 

ХАЕ 

 (Немачка) 

1976 Ефикасност примене атенуисаних андрогена у 

 терапији ХАЕ 

1986 Идентификован ген на 11 хромозому одговоран  

 за синтезу C1-INH 

1998 Брадикинин је идентификован као најбитнији  

 чинилац појаве АЕ 

2002 Животињски експериментални модел за 

 изучавање ХАЕ (CO мишеви) 

2008 Примена нанофилтрисаног концeнтрата C1-INH  

2008 Регистртација икатибанта у ЕУ 

2009 Регистрација екалантида у САД 
ХАЕ, хередитарни ангиоедем; C1-INH, инхибитор C1 естеразе 

 

 

 



 68 

Хередитарни ангиоедем – патофизиологија 

 

Хередитарни ангиоедем (ХЕА), је обољење настало генетски условљеним 

поремећајем у синтези C1 естеразног инхибитора (C1-INH) који у физиолошким 

условима инхибира активацију C1 компоненте комплемента, а који је иницијални 

протеин у активацији система класичним путем. Сам C1-INH је протеин, члан 

серпинске фамилије беланчевина са функцијом протеолитичких ензима, којима 

припадају и α1 антитрипсин, антитромбин и ангиотензиноген. Ова беланчевина се 

синтетише у јетри, али и у ћелијама моноцитно–макрофагног система, док се у 

плазми налази у електрофоретској групи алфа-2 глобулина. Сам C1-INH има 

линеарну структуру, молекулске масе 105 kDa, а грађен је од 478 амино киселина. 

Физиолошка му је улога да врши директну блокаду и активацију C1 компоненте 

класичног система активације комплемента, али блокира и друге саставне 

комплементе система. Он је истовремено и једини познати плазматски инхибитор 

компоненти C1r и C1s, те у суштини представља једини природни инхибитор 

активације комплемента класичним путем. Одсуство или недовољна функционална 

активност ове беланчевине, доводи до неконтролисане активације C1, C2 и C4 

компоненти комплемента, и то пре но што је могуће дејство других постојећих 

инхибитора система комплемента , као што су C4 – везујући протеин и фактор I, који 

на овом месту блокирају даљу накнадну активацију комплемента. Дејство C1-INH 

није ограничено само на беланчевине комплемента. Он, истовремено, може 

блокирати и различите компоненте контактног система (активисани Хагеманов 

фактор – FXII са преко 90% инхибиције, и у мањој мери и активацију XIIf), као и 

коагулационог система (фактор XI), те фибринолитичког система (инхибиција 

плазмина од преко 42%) као и каликреина 10. У моменту када се концентрација или 

функционална активност C1-INH смањи на 30% нормалне вредности, долази до 

немогућности даље инхибиторне функције, те долази до локалне активације система 

комплемента и настанка ткивних лезија. Ефекат смањења функционалне активности 

C1-INH се због наведених чињеница не огледа у формирању терминалних форми 

активисаног комплемента, познатог као „комплекс који напада мембрану“ (енг. 



 69 

membrane attack complex - MAC), као ни у израженој ћелијској инфилтрацији 

подручја где је активисан комплемент, јер недостају C3a и C5a, који су веома снажни 

хемотактични фактори. У овом поремећају долази до настанка благе  или умерене 

лезије ендотелних ћелија, са повећањем пропустљивости зидова крвног суда, те 

настанком едема околног ткива, што и представља главну клиничку манифестацију 

обољења 11. 

Ипак, директан механизам настанка едема у току ХЕА је веома комплексан и 

у суштини, још недовољно познат. Узајамно преплитање система коагулације и 

система комплемента, преко постојања заједничкохг инхибитора, као што је C1-INH, 

довело је до постављања хипотезе да се манифестације хередитарног ангиоедема 

дешавају након почетне активације система коагулације, што доводи до отпуштања 

медијатора сличних кининима, као што су C2a-кинин молекули, који директно 

повећавају пропустљивост зидова крвних судова и доводе до настанка едема 12. 

Осим тога, стварање великих количина C1s, насталих током ове реакције такође 

доводи до формирања едема, без развоја осећаја бола, што је потврђено и у 

експерименталним условима.   

 Минимално оштећење интегритета ендотела, активира контактну фазу 

коагулационог система. Како је C1-INH плазматски инхибитор активисаног 

Хагемановог фактора, који је прва компонента унутрашњег система коагулације, у 

стањима дефицита количине или ослабљене функције C1-INH, долази до повећане 

активације контактне фазе коагулационог система. У плазми болесника је по 

правилу, након напада повишена коцентрација прекаликреина, који се везује за 

кининоген, што указује на значајну улогу кининског система у настајању ХАЕ 13, 

14. Непосредно пред напад, као и у првим сатима након напада, долази до повећања  

серумске концентрације брадикинина 15. Брадикинин је веома битан инфламаторни 

медијатор, који доводи до хемотаксе неутрофилних гранулоцита, смањења тонуса 

глатких мишића крвних судова са следственом дилатацијом капиларних крвних 

судова, што је једна од најбитнијих карактеристика ХАЕ 15. Испитивања указују да 

је концентрација брадикинина повишена и до 5 пута у серуму болесника са ХАЕ у 
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односу на болеснике са уртикаријом, док је ова концетрација у дренажним венама са 

подручја настанка едема повећана и до 50 пута 16.  

Атак ХАЕ може се десити и без икаквог уочљивог иницијалног догађаја. Са 

друге стране, такође је сигурна чињеница да се напади код болесника са ХАЕ могу 

провоцирати. Ова провокациона стања обухватају постојање психичког стреса, 

анксиозност, минималну хируршку интервенцију, стоматолошке интервенције или 

вирусне инфекције. Хормонални статус може такође утицати на учесталост и 

интензитет напада. Примена оралних контрацептива са високим садржајем 

естрогена, као и већа учесталост напада код жена у првој половини менструационог 

циклуса указују на могући утицај концентрације естрогена на настанак ХАЕ. 

Трудноћа има утицаја на учесталост епизода ХАЕ, код трећине се болест погоршава, 

а код 27% долази до смањења броја напада. Мали број трудница има епизоду ХАЕ у 

току порођаја (испод 10%), а у оваквим ситуацијама препоручује се порођај 

природним путем, као најбезбеднији за породиљу и дете 17, 18. 

 

 

Клиничка слика 

 

Ангиоедем (АЕ) представља несврбећи, блед оток поткожног или 

субмукозног ткива, који има тенденцију да се јавља понављано. Клинички слика 

варира од ретке појаве дискретних едема, преко појаве болности и сметњи у пасажи 

код развоја ХАЕ у гастроинтестиналном тракту, до по живот опасних стања која 

настају уколико је ангиоедем лоциран на дисајним путевима 14,19. У ретким 

случајевима долази до отока мозга, плеуралног излива или знакова опструкције 

уринарног тракта због едема слузнице 20. Ангиоедем удружен са уртикаријом 

обично је део атопијски условљене болести, док изоловани АЕ обично реагује на 

примену концентрата C1-INH, трансексамичну киселину или инхибиторе 

брадикинина. Због преклапања клиничких манифестација болести и постојања 
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тешкоћа приликом класификације, на овом месту ћемо изнети класификацију 

болести по клиничким и патофизиолошким карактеристикама стања (Табела 2). 

Табела 2: Класификација урођеног и стеченог ангиоедема : 

Облик Патомеханизам 

• Урођени облици ангиоедема  

Хередитарни ангиоедем тип-1 Дефицит синтезе C1-INH 

Хередитарни ангиоедем тип-2 Смањена функционална активност C1-

INH због мутације гена 

Хередитарни ангиоедем тип-3 Естроген зависни ХАЕ 

• Стечени облици ангиоедема 

 

 

Стечени облик дефицита тип-1 Паранеоплазијски  

Стечени облик дефицита тип-2  повезан са аутоимуним болестима 

Лековима узроковани ангиоедем АЦЕи, АТРб, нестероидни 

антиинфламаторни лекови АЦЕи,  

Идиопатски ангиоедем Не реагује на антихистаминике 

C1-INH, инхибитор C1 естеразе; ХАЕ, хередитарни ангиоедем; АЦЕи, инхибитори ензима 

система ренин-ангиотензин; АТРб, блокатори ангиотензинских рецептора  

 

 

Хередитарни ангиоедем је веома ретко обољење и налази се код 1: 50-100 000 

становника, са углавном јасном породичном асоцијацијом случајева. На основу 

клиничке слике и патофизиолошке основе, ХАЕ се дели на неколико типова болести, 

у зависности од начина наслеђивања и дијагностике, али је клиничка презентација у 

основи веома слична. Стога су консезусом донети критеријуми који омогућавају 

лакшу дијагностику и класификацију овог стања 20,21. 
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Табела 3: Критеријуми за дијагностику ангиоедема узрокованог дефицитом  

C1-INH  

Дијагностички критеријуми* 

• Клинички критеријуми: 

Мајор  

1. Самолимитирајући поткожни ангиоедем без уртикарије, увек 

рекурентног тока и трајања дужег од 12 сати 

2. Самолимитирајући абдоминални бол, без јасног клиничког 

узрока, 

рекурентног тока и трајања дужег од 6 сати 

3. Рекурентни едем ларинкса 

 Минор 

4. Породична појава ангиоедема, или абдоминалног бола или отока 

ларинкса 

• Лабораторијски критеријуми 

1. C1-INH антигени ниво < 50% у два независна мерења, након 

прве године живота 

2. C1-INH функционална активност < 50% у два независна мерења, 

након прве године живота 

3. Мутација  C1-INH гена која мења његову синтезу или 

функционалност 
C1-INH, инхибитор C 1 естеразе 

*, Дијагноза се поставља на основу постојања 1 мајор и 1 минор критеријума и 1 

лабораторијског критеријума 29 
 

 

 

Хередитарни ангиоедем тип I 

ХАЕ тип I настаје као последица мутације гена за синтезу C1-INH, који је 

лоциран на 11хромозому (11q12-q13-1) и састављен од 8 ексона и 7 интрона, односно 

1.7x104 базних парова. Генетске промене су далеко чешће типа тачкастих мутација а 

знатно ређе типа инсерција. Код 25% оболелих није могуће утврдити присуство 

породичне асоцијације, односно мутација настаје „de novo“, а преноси се по 

менделијанском моделу наслеђивања на потомство. До сада је описано преко 150 

мутација овог гена 21,22. Као последица мутација, најчешће долази до поремећаја 

синтезе протеина, те је уобичајени налаз код оболелих особа ниска плазматска 

концентрација C1-INH, који је уобичајене масе и структуре (105 kDa), што доводи до 
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ослабљене функције овог протеина, која је управо сразмерна степену његове 

плазматске концентрације. Овај тип ХАЕ се преноси аутозомно доминантним типом 

наслеђивања, а оболеле особе су хетерозиготи. Ово је најчешћи вид генетског 

поремећаја који доводи до ХАЕ, и налази се код преко 80% породица у којима 

постоје болесници са овим обољењем. 

 У серуму болесника се може детектовати низак ниво C1-INH као и његова 

функционална активност, снижене су концентрације C2 и C4 компоненти 

комплемента, што је резултат њихове повишене активације, а ниво концентрације 

C1q је нормалан. 

 

Хередитарни ангиоедем тип II (ХАЕ II) 

У овом облику ХАЕ, који се не разликује клинички од типа I, концентрација 

протеина, односно антигена C1-INH је нормална у серуму, али је функционална 

способност протеина смањена. Постојећи, циркулишући C1-INH, је уобичајено 

нешто мање масе од нормалног протеина, са масом до 95 kDa, интересантно је 

напоменути да се мутирани C1-INH  налази се у повишеној концентрацији у плазми 

јер због мутације није могуће везивање за протеазе и уобичајена метаболичка 

разградња ове беланчевине. Најчешће је дисфункционални протеин настао због 

супституције у реактивном месту резидуе Арг на позицији 444, али су могуће и 

промене на другим позицијама ван реактивног дела молекула 21. Могуће је 

истовремено постојање и ниских концентрација нормалне форме C1-INH, која није 

довољна да у потпуности спречи настанак напада ХАЕ, али их може модификовати.  

 У серуму болесника се налази нормална или повишена концентрација  C1-

INH, али је функционална активност овог протеина смањена. Уобичајено је да је код 

ових болесника ниска концентрација серумских фракција C2 и C4 комплемента, са 

већ раније поменутом нормалном или повишеном концентрацијом антигена C1q 

протеина. 

 



 74 

Хередитарни ангиоедем тип III (ХАЕ III) 

Овај тип ангиоедема је описан релативно скоро, а односи се на постојање 

ХАЕ са клиничким карактеристикама које се развијају у више генерација, али је 

налаз концентрације C1-INH, као и његова функционална активност у потпуности 

нормалан 23. Болест се налази само код особа женског пола, са јасном породичном 

асоцијацијом која се моће пратити у више генерација, те се стога претпоставља да је 

основа везана за наслеђивање путем X хромозома. 

И поред јасне клиничке слике, која одговара ХАЕ, у плазми боелсница се 

налазе нормалне серумске концентрације како C2 и C4, као и C1q и C1-INH у 

нормалној концентрацији са уобичајеном функционалном активности. 

 

 

Стечени ангиоедем у стањима активација система 

 

Ова група обољења у суштини не припада ХАЕ као ентитету, али је клинички 

веома слична, те представља основну диференцијално дијагностичку дилему при 

постављању сумње на ХАЕ. Карактерише је клиничка појава ангиоедемских епизода, 

које настаје код одраслих, претходно здравих особа, са негативном породичном 

анамнезом у смислу оваквих тегоба. 

У случају постојања типа I стеченог ангиоедема (енг. acquired angioedema - 

AAE type I)), ради се о изузетно ретком обољењу, са до сада публикованих преко 100 

случајева. Стање настаје као део паранеопластичног синдрома, најчешће у склопу 

лимфопролиферативних обољења типа хроничне лимфоцитне леукемије, Б ћелијског 

лимфома, мултиплог мијелома или Валденштрем-ове макроглобулинемије, а знатно 

ређе у склопу других малигнитета. Код овог обољења, продукција и функција C1-

INH је нормална, али је циркулишући C1-INH утрошен током стварања имунских 

комплекса насталих од туморских антигена, који везују и инактивишу C1-INH. 
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Уобичајен је налаз ниских плазматских концентрација C1-INH и његове функције, 

снижење плазматског C4 и C1q уз нормалан C3. 

 Настанак типа II стеченог ангиоедема (енг. acquired angioedema - AAE type II), 

последица је стварања аутоантитела која инхибишу иначе нормалано функционални 

C1-INH, који се пре почетка болести налазио у нормалној плазматској 

концентрацији. Циркулишући C1-INH је обично мање молекулске масе од нормалног 

и износи око 96 kDA. Како су постојећа аутоантитела високоафинитетна за нативни 

молекул C1-INH, ослобађају се од ове форме инхибитора и поново везују за 

циркулишући нормални C1-INH, и на тај начин му перманентно смањују 

концентрацију и функционалну активност. Овај облик ХАЕ се налази у склопу 

аутоимунских болести, пре свега системског еритемског лупуса. Карактеристичан 

налаз је снижена серумска концентрација C1-INH, низак C4 и обично ниска 

концентрација серумског C1q, уз налаз аутоантитела на C1-INH, која се могу 

потврдити ELISA тестовима који су комерцијално доступни. 

 Осим ових, имунолошки добро дефинисаних стања, диференцијално 

дијагностички проблем представља велики број болесника са клиничким 

манифестацијама АЕ, који се не могу сврстати у ове клиничке и патофизиолошке 

ентитете, те се називају идиопатским стеченим ангиоедемима. Најчешће се јављају у 

склопу аутоимунских болести штитасте жлезде, и могу бити повезани са другим 

видовима алергијски условљених реакција, те су често праћени хроничном 

уртикаријом. 

Код болесника који користе инхибиторе ензима система ренин-ангиотензин 

(АЦЕи), или блокаторе ангиотензинских рецептора (АТРб), најчешћа компликација 

везана за ефекат ових лекова је настанак сувог, надражајног кашља, али се код малог 

броја болесника долази у току лечења до напада ангиоедема. Учесталост настанка 

ангиоедема је знатно већа код болесника који се лече АЦЕи у односу на болеснике 

који се лече АТРб, и то нарочито ако су комбиновани  са неким другим лековима, као 

што је нпр. еверолимус. Главни узрочник овог стања је формирање велике количине 

брадикинина, јер примена АЦЕи спречава настанак ангиотензина II који је један од 

главних инактиватора циркулишућег брадикинина, те повишена серумска 
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концентрација брадикинина доводи до ангиоедема. У свакодневној пракси се 

инхибитори ангиотензин конвертујућег ензима и ангиотензински блокатори често 

примењују, те је неопходно је узети адекватну личну анамнезу о узиманим лековима, 

са посебном пажњом на лекове који могу бити повезани са настанком АЕ. Код ових 

болесника се у плазми налазе нормалне концентрације C1-INH, C2 и C4, као и C1q.  

Дијагностика свих типова ангиоедема је стандардизована, са постојањем 

јасних препорука за дијагностичке процедуре и класификацију ангиоедема, без 

обзира на узрок 25. Основно је да се на почетку испитивања добију пажљиво узети 

анамнестички подаци, који морају узети у обзир постојање рекурентног ангиоедема, 

нарочито ангиоедема локализованих у региону главе и врата, као и постојање 

породичне асоцијације болести. Код свих особа код којих постоји сумња на ХАЕ 

неопходно је одредити концентрацију серумског C4, серумску концентрацију C1-

INH (антиген, беланчевина) као и функционалну активност C1-INH. Од посебне је 

важности чињеница да се сви налази морају поновити у два наврата. Тек на основу 

поновљених налаза, у склопу клиничке слике, могуће је поставити дијагнозу ХАЕ, 

или класификацију других типова АЕ 25. 

 

 

Терапија 

 

Примена антихистаминика не утиче на скраћење трајања ангиоедема, сем у 

случајевима када постоји комбинација АЕ и уртикарије, што представља другачији 

нозолошки ентитет 4. На ток ХАЕ нема утицај ни комбинована примена Н1 и Н2 

блокатора хистамина, као ни примена кортикостероида, чак ни у високим дозама. 

Због јасне повезаности са инфекцијама, саветује се санација зубних фокуса, 

ерадикација Хеликобактер пилори инфекције, као и других познатих хроничних 

инфекција 21. Приликом примене контрацептива саветује се примена лекова без 
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естрогена, због јасне повезаности овог хормона са интензитзетом појаве ХАЕ. Такође 

се саветује изостављање АЦЕи или се препоручује њихова замена АТРб, при свакој 

сумњи на развој АЕ.  

Лечење ХАЕ је због свега наведеног веома компликовано. Грубо се фазе 

лечења могу поделити на превентивно давање лекова у склопу профилактичких мера 

за смањење учесталости напада ХАЕ, лечење благих и умерених напада и лечење по 

живот опасних епизода болести. 

У лечењу ХАЕ се користи више лекова са веома различитим начином дејства, 

биолошким пореклом и ефектима. Концентрат C1-INH се добија од пуловане плазме 

добровољних давалаца крви, док су други лекови хемијски синтетисани. Начин 

добијања лекова, као и начин примене ограничавају лекове који се примењују 

перорално на примену у профилакси напада, док се лекови који се могу давати 

парентерално погодни за примену и у току напада, када су и најпотребнији. 

Табела 4: Лекови који се користе у превенцији и лечењу ХАЕ* 

Класа лекова и име Доза за одрасле Начин апликације 

 17 α алкилисани андрогени  

Даназол 100-600 mg/дан Орално 

Станозолол 1-6 mg/дан Орално 

Оксандролон  2.5-30 mg/дан Орално 

Метилтестостерон 10-30 mg/дан (само мушкарци) Орално 

 Антифибринолитички лекови  

Транексамична киселина 2-6 g/дан Орално, интравенски 

Епсилон 

аминокапронска 

2-6 g/дан Орално, интравенски 

киселина   

 Концентрати C1 INH инхибитора  

Концентрат C1 INH 20 јединица/kg Интравенски 

Нанофилтрисани C1 INH 1000 јединица Интравенски 

Рекомбинантни хумани 

C1 INH 

50 јединица/kg Интравенски 

 Инхибитори плазматског 

каликреина 

 

Екалантид 30 mg субкутано 

 Брадикинин рецепторски антагонисти  

Икатибант 30 mg субкутано 
C1 INH инхибитор: инхибитор C1 естеразе 
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Питање потребе профилактичног давања лекова у циљу смањења учесталости 

напада је и даље отворено. Није јасно дефинисано који број или интензитет напада 

указује на неоходност трајне профилаксе. Сматра се да је она потребна код особа 

које имају више од један пут годишње епизоде гастроинтестиналне манифестација 

ХАЕ, или су имали манифестације ХАЕ на респираторном путу. Примена 

профилактичког давања транексамичне киселине има ефекат који се може оценити 

умереним, и праћено је малим бројем нузефеката (мучнина, дијареја, мишићни 

грчеви и скок вредности трансаминаза). Лек се даје перорално у стартној дози 3x1 до 

3x5 грама, са смањењем дозе у зависности од појаве напада. Знатно чешће се 

примењују атенуисани андрогени као што су даназол у дози 2-3 x 400 mg и 

станозолол 2x5 mg, који су и знатно ефикаснији у превенцији напада. Примена ових 

лекова је праћена повећањем телесне масе, мучнином, знацима вирилизације, 

психичким поремећајима и поремећајима менструационог циклуса. Могућа је 

примена и других, неатенуисаних андрогена код одраслих мушкараца, код којих не 

доводе до компликација у виду поремећаја менструациног циклуса и 

маскулинизације, као код жена 18. 

Посебно је потребно размотрити примену превенције атака у случајевима 

планираних хируршких интервенција, када је препоручена употреба комбинације 

танексамичне киселине, или давање концентрата C1-INH, у дози 500-1500 IU C1-INH 

12 сати пре процедуре, са понављањем дозе наредног дана. 

Лечење акутне епизоде ХАЕ може представљати медицинску ургенцију првог 

реда. Осим лекова типа транексамичне киселине и епсилон аминокапронске 

киселине и атенуисаних андрогена, користе се препарати хуманог концентрата C1-

INH у дозама 1000-1500 IU, који доказано скраћују трајање напада и олакшавају 

клинички ток. Примена концентрата је ретко праћена алергијским реакцијама, те је у 

већини европских држава организован систем кућног снабдевања и чувања лека, и 

његова примена од стране обучених медицинских радника или и самих болесника 

преко аутоинјекторских уређаја, у случају започињања напада, а примена нових 

формулација, тзв. нанофилтрираног инхибитора је сличне ефикасности са још ређим 

компликацијама 26. Примена замрзнуте свеже плазме је, због високог садржаја 
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компоненти комплемента и могућности погоршања напада практично обустављена, 

иако постоје покушаји третирања плазме одређеним детерџентима, који редукују 

концентрацију комплемента, и сигурнији су за употребу 21. Последњих година су 

регистрована два нова препарата за употребу у превенцији  и лечењу самог атака. У 

САД је 2008 године за употребу регистрован икатинаб, (Firazyr®), синтетски 

декапептид који делује као антагонист типа B2 рецептора брадикинина. Овај лек 

блокира ефектe брадикинина на крвне судове (смањења пропустљивости крвних 

судова и смањења вазодилатације), те након субкутаног давања доводи до значајног 

смањења интензитета симптома и скраћује трајање ангиоедема 27. 

Значајно скраћење трајања напада се постиже након интравенског или 

субкутаног давања екалантида (Kalbitor®), рекомбинантног инхибитора 

циркулишућег каликреина, који је на тржишту САД регистрован 2009 године 28. 

Како се ради о рекомбинантним протеинима, учесталост алергијских реакција након 

давања нових лекова, који директно инхибирају брадикининске ефекте и 

циркулишући каликреин је значајно мања, као и ризик од потенцијалног трансфера 

вирусних и прионских болести. 

У тешким атацима ХАЕ, када је угрожен респираторни пут, неопходна је 

интубација болесника или хируршка трахеостомија, уз све горе наведене мере 

лечења 27, 28. 

Превенција и  лечење напада ХАЕ је посебно компликована у неким 

популацијама, као што су мала деца, младе жене, жене које користе оралне 

контрацептиве и труднице, због потенцијалних нузефеката лекова који се користе 

18. 

 Примена лекова за превенцију напада и лечење ХАЕ је ограничена, пре свега 

због мале доступности и високе цене прапарата, као и чињенице да је већина сада 

доступних лекова погодна само за парентералну примену, што значајно отежава 

могућност давања лекова у по живот опасним епизодама ХАЕ, када је 

квалификовано медицинско особље далеко 26 Успешно лечење подразумева пре 

свега добру дијагностику и селекцију болесника, њихову обуку, обуку њихових 
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породица о збрињавању епизода ХАЕ, едукацију медицинског особља о природи 

болести, организацију брзог транспорта до надлежних медицинских установа и 

много других фактора. Од посебне користи се показала организација кућног 

снабдевања болесника концентратима C1-INH и новим лековима погодним за 

парентералну примену, које болесници дају сами себи на самом почетку напада. 

Фармацеутска индустрија је последњих година на тржеште избацила неколико 

потентних лекова, али ће тек даља истраживања, највероватније у правцу развоја 

пероралних инхибитора брадикининских рецептора, дати наду да ће ова ретка, али 

потенцијално веома опасна болест бити лечена са већим успехом. 

На жалост, лекови који се користе за превенцију напада и лечење ХАЕ, нису 

регистровани у Србији 31. То представља огроман проблем за свакодневно 

збрињавање ових болесника. 
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DIAGNOSIS OF URTICARIA AND ANGIOEDEMA 
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Abstract 

Hereditary angioedema is a rare familial disorder characterized by recurrent episodes of 

subcutaneous and submucosal tissue edema caused by abnormal activation of the serum 

complement system via classical pathways. Hereditary angioedema is a genetic disorder 

caused by C1 esterase inhibitor deficiency which leads to the activation of the complement, 

kallikrein system and of the contact coagulation pathway.  

Angioedema is a non-itchy pale swelling of the subcutaneous or submucosal tissue that 

tends to recur chronically. Its symptoms vary and may include rare events of discrete 

edema, as well as gastrointestinal pain and life-threatening respiratory problems.  

Hereditary angioedema type I is caused by genetic mutations within the C1-INH, whereas 

in type II hereditary angioedema the protein concentration of C1-INH is normal, but it is 

characterized by functional deficiency. 

Acquired angioedema is a hypersensitivity disorder usually caused by formation of 

autoantibodies to C1-INH, or drug reactions caused by angiotensin-converting enzyme 

inhibitors or nonsteroidal anti-inflammatory agents.  

The diagnostic criteria of all types of angioedema include: history taking, analysis of the 

concentration and function of certain components of the serum complement, which allows 

differentiation of hereditary angioedema from numerous similar conditions, mostly caused 

by allergic reactions. 

Medications used in the treatment of hereditary angioedema include drugs with extremely 

different mechanisms of action, biological origin and effects: C1-INH concentrate, 

tranexamic acid, epsilon aminocaproic acid, attenuated androgens, kallikrein inhibitors, 

bradykinin receptor inhibitors, while in respiratory obstruction – intubation or surgical 

tracheostomy may be required. 

Кеy words: Angioedemas, Hereditary + diagnosis; Urticaria + diagnosis; Diagnosis, 

Differential 
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Сажетак 

Физичке уртикарије су проузроковане спољашњим физичким чиниоцима који делују 

на кожу и укључују: термалне (хладноћа, топлота), електромагнетне таласе (соларна 

радијација, рендгенски таласи) и механичке окидаче (фрикција, притисак, вибрација). 

Холинергијска уртикарија се, према најновијим ставовима, не убраја у физичке 

уртикарије, јер је проузрокована претходним порастом телесне температуре, а не 

физичким фактором који делује на кожу. Код деце, физичка уртикарија је три пута 

чешћа него код одраслих. Све уртикарије имају велики утицај на квалитет живота 

пацијената, а нарочито физичка, јер су многе хроничне, некада и доживотне. 

Недовољно стандардизовани тестови за све физичке уртикарије отежавају, некада 

онемогућавају праву дијагнозу. 

 

Кључне речи: Уртикарија + етиологија + физиопатологија + епидемиологија 
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Увод 

 

Уртикарија се може јавити код 15-30% становништва, током живота [1]. У 0,5-1% 

случајева јавља се сваког, или скоро сваког дана током више од 6 недеља и тада се 

сматра хроничном [2, 3]. У односу на све типове хроничне уртикарије, учесталост 

физичке уртикарије је 6-17% [4], односно 20-35% [5] према неким студијама.   

 

Подела физичких уртикарија 

 

Физичка уртикарија је хетерогена група индукованих стања која укључују 

контактну уртикарију на хладно, контактну уртикарију на топло, соларну уртикарију, 

уртикарију на рендген зрачење, симптоматски дермографизам/тзв. urticaria factitia, 

одложену уртикарију на притисак као и вибраторну уртикарију/ангиоедем. Сви 

типови физичких уртикарија приказани су у Tабели 1. Физичка уртикарија је 

индукована егзогеним физичким узрочницима који делују на кожу, укључујући 

термалну радијацију (хладно, топло), електромагнетну радијацију (сунчана 

радијација, рендген таласи) и механичке факторе (фрикција, притисак, вибрација). 

Веома је важно да се физичке уртикарије тачно разликују од спонтаних уртикарија 

као и других индукованих форми уртикарија (Табела 1) [6]. 

Према неким ауторима, холинергијска уртикарија, која је такође индукована 

форма уртикарије, не класификује се као физичка уртикарија, јер се њени симптоми 

индукују порастом унутрашње телесне температуре, а не егзогеним физичким 

фактором који делује на кожу [2]. Други аутори сматрају да холинергијску 

уртикарију, ипак, треба уврстити у физичке уртикарије [7]. Треба истаћи да постоје и 

атипичне и веома ретке форме холинергијске уртикарије као и екстремно ретке 

форме физичких и других индукованих уртикарија које су описане у литератури [6, 

8].  
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Табела 1. Класификација уртикарија (према Магерл и сар. 2009) 

Група 

 

Подгрупа Дефиниција 

Спонтана 

уртикарија 

Акутна спонтана 

уртикарија 

Спонтане уртике и/или ангиоедем < 6 

недеља 

Хронична спонтана 

уртикарија 

Спонтане уртике и/или ангиоедем ≥ 6 

недеља 

Физичке 

уртикарије 

Уртикарија на хладно Индукујући фактор: контакт коже са 

хладним ваздухом/водом/чврстим 

телима 

Одложена уртикарија на 

притисак* 

Индукујући фактор: константни 

вертикални притисак 

Уртикарија на топлоту Индукујући фактор: контакт коже са 

топлим ваздухом/водом/чврстим телима 

Соларна уртикарија Индукујући фактор: УВ и/или видљива 

светлост 

Симптоматски* 

дермографизам/Urticaria 

factitia 

Индукујући фактор: механички удар 

Вибраторна 

уртикарија/ангиоедем 

Индукујући фактор: вибрација (нпр 

пнеуматски чекић) 

Друге 

индуковане 

уртикарије 

Уртикарија на воду Индукујући фактор: вода, било које 

температуре 

Контактна уртикарија Индукујући фактор: контакт са 

алергијским или неалергијским 

стимулусом 

Холинергиjска уртикарија Индукујући фактор: пораст телесне 

температуре 

Вежбом индукована 

уртикарија/ангиоедем 

Индукујући фактор: физичка вежба 

* Уртикарија свих типова може се манифестовати непосредном појaвом уртика и/или 

ангиоедема, изузев одложене уртикарије на притисак за коју је карактеристичан дубоки едем 

који настаје са латенцијом ½ - 12 часова, као и симптоматски дермографизам који није 

презентован ангиоедемом 

 

 Физичка уртикарија се јавља спорадично, али ретко, могу постојати и 

фамилијарне форме. Пацијенти могу имати више облика физичких уртикарија, 

истовремено. Физичке уртикарије и холинергијска уртикарија су често присутне код 

пацијената са хроничном уртикаријом [6]. 
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Етиопатогенеза 

 

Механизми који изазивају појаву ове хетерогене групе обољења нису још увек 

сасвим истражени. Не постоји комплетно разумевање круцијалних патофизиолошких 

аспеката; највероватније инфламаторне реакције укључују леукоците, ендотелне 

ћелије и нерве које стимулишу различити медијатори. Најбоље је истражена 

етиологија уртикарије на хладно, али је патогенеза и даље недовољно јасна. Она 

може бити удружена са бактеријским и вирусним инфекцијама укључујући 

борелиозу, хепатитис, инфективну мононуклеозу, инфекцију хуманим 

имунодефицијентним вирусом [9, 10]. Описани су случајеви који су се јавили заједно 

са колонизацијом Helicobacter pylori, акутном токсоплазмозом и другим паразитним 

чак и ектопаразитним инфекцијама [11, 12]. Инфекције горњег респираторног тракта, 

зуба или урогениталног тракта могу такође бити удружене са поменутим типом 

уртикарије. Тиме је делимично и објашњено зашто пацијенти са уртикаријом на 

хладно могу имати користи од антибиотске терапије [13]. Међутим, комплексне 

интеракције између инфективног агенса, имунолошког одговора домаћина и развоја 

физичке уртикарије још нису детаљно установљенe [11, 14]. 

Ређa имунолошкa одступања код пацијената са уртикаријом на хладно укључују 

криоглобулинемију са моноклоналним IgG и мешаним типом са IgG/IgM и IgG/IgA 

криоглобулинима. Анти-ламин Б антитела, смањен ниво инхибитора C1 естеразе као 

и C4 компоненте комплемента, повећан ниво тромбоцитног активирајућег фактора и 

тромбоцитног фактора 4 описани су у појединачним случајевима [11]. Такође, 

описани су случајеви где су убоди инсекта рода Hymenoptera, храна и интолеранција 

на лекове били прoузроковачи уртикарије на хладно. Код највише 70% пацијената са 

уртикаријом на хладно, нађен је повећан ниво IgE антитела, такође, инциденција 

атопије је већа код оболелих од овог типа уртикарије [11]. Додатно, описан је и 
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повећан ниво функционалних анти-IgE антитела (IgG и IgM) [15]. Међутим, тачна 

улога IgE и/или анти-IgE антитела као патогенетски релевантних фактора код 

уртикарије на хладно jош увек није расветљена у потпуности. На крају, треба 

поменути да је код неколико пацијената забележена и удруженост са хематолошким 

болестима, болестима лимфатика као и неоплазијама [11]. 

Најбоље је проучен веома ретки, аутозомно доминантно наследни тип тзв. 

фамилијарни хладни аутоинфламаторни синдром енг. familial cold autoinflammatory 

syndrome – FCAS). Код ових пацијената нађена је мутација CIS1/NLRP3 гена на 

хромозому 1q44. Она је узрок појаве инфламаторног NLRP-комплекса (енг. nod-like 

receptor containing PYD (енг. purin N-terminal homology domain)) и ослобађања 

интерлеукина 1β из мастоцита [16]. Клиничка слика је типична: периодично, након 

излагања хладноћи, настаје појава уртикаријалних лезија удружених са 

коњуктивалном ињекцијом, грозницом и другим системским инфламаторним 

симптомима (главобоља, артралгије) [11]. Може се лечити неутрализацијом 

патогеног дејства интерлеукина 1β [18]. 

 

 

Дефиниција, клиничка слика и дијагностика појединих типова 

физичких уртикарија 

 

Непрепознавање најчешћих форми физичких уртикарија као што је симптоматски 

дермографизам, уртикарија на хладно и холинергијскe уртикаријe, води великом 

броју непотребних тестова и лабораторијских анализа [2]. Наиме, уколико се 

тестирањем докаже да је физичка уртикарија једини и доминантни пацијентов 

проблем, што се доказује одговарајућим тестом за физичку уртикарију, онда даља 

тестирања није потребно спроводити и примењује се симптоматска терапија H1 

антихистаминицима уз одговарајући режим живота [2]. Према новим водичима и 

инструкцијама за дијагнозу уртикарије, прво треба искључити физичку уртикарију 
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одговарајућим тестирањем. Минимални тест подразумева благо повлачење предмета 

по кожи због симптоматског дермографизма, физичко вежбање као тест за 

холинергијску уртикарију и тест ледом за уртикарију на хладно [2]. С обзиром да 

један пацијент може да има више од једног типа физичке уртикарије [19], сви 

пацијенти са физичком уртикаријом се морају тестирати на све физичке факторе који 

су инкриминисани на основу анамнезе [6]. Највећи проблем у дијагностици 

физичких уртикарија је био недостатак cтандардизованог тестирања за сваки тип 

физичке уртикарије [5]. Срећна околност је да је репродуцибилност и поузданост 

дијагностике физичких уртикарија висока – 75% за дермографизам, 73,3% за 

уртикарију на хладно и 100% за холинергичку уртикарију [5]. Консензус 

EAACI/GA2LEN/EDF/UNEV о дефиницији и тестирању физичких и холинергичких 

уртикарија према новим смерницама Европске академије за алергологију и клиничку 

имунологију (енг. Еuropean Academy of Allergology and Clinical Immunology -EAACI), 

Глобалне европске мреже за алергију и астму (енг. Global Allergy and Asthma 

European Network-GA2LEN) и Европског дерматолошког форума (енг. Еuropean 

Dermatology Forum - EDF), постигнут је 2009. године [6].  

Пацијент који се тестира мора бити без терапије, док се одговор код оних код 

којих није могуће прекинути терапију, мора узети са резервом. Ретестирање током 

терапије може бити корисно у смислу праћења ефекта терапије. Тестирање се изводи 

на местима на којима није скоро било уртика јер постоји рефракторни период након 

повлачења уртика [6]. Пацијенти са холинергијском уртикаријом морају бити без 

симптома бар 48 часова пре теста, ако је могуће. Ако је тест негативан, упркос 

великој сумњи на физичку уртикарију, тест се може поновити на делу коже где је, 

према речима пацијента, постојала промена. У неким случајевима, физичка 

уртикарија се не може потврдити стандардним провокационим тестовима, односно за 

време тестирања [6]. 

 

 

Симптоматски дермографизам 
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Симптоматски дермографизам или дермографска уртикарија (лат. urticaria 

factitia) је најчешћи тип физичких уртикарија [5, 6] и заступљен је са 9,7% у односу 

на укупан број пацијената са хроничном уртикаријом [5]. Симптоматски 

дермографизам треба разликовати од „обичног“ дермографизма где се уртикe, али не 

и пруритус, јављају након умерене трауме коже при чему је снага потребна да се 

изазове симптоматски дермографизам значајно мања него код „обичног 

дермографизма“ [20]. 

Тестирање се изводи благим ударцем или повлачењем глатког, благо ушиљеног 

објекта (нпр. врх затворене хемијске оловке или дрвена шпатула) или наменски, 

посебно конструисаним уређајем који се зове дермографометар.  

 Дермографометар је дизајниран тако да произведе стимулус трљањем на 

пацијентову кожу користећи тачно дефинисане и репродуцибилне притиске. 

Калибрисани дермографометар је комерцијално доступан [6]. Скала је калибрисана 

тако да врх апарата производи притисак од 20 до 160 g/mm2. Врх апарата се 

перпендикуларно постави на тестирану кожу која не сме да има дефекте и инфекције. 

Ако се користи дермографометар, тестирање се изводи у 3 паралелне траке дужине 

10 cm са 20, 36 и 60 g/mm2. Тест се сматра позитивним ако пацијент, који није на 

терапији антихистаминицима, има уртике и осећа пруритус на месту провокације од 

36 g/mm2 (353 kPa) или мањем. Појава уртике без приритуса на месту од 60 g/mm2 

(589 kPa) или вишем, указује на „обични“ дермографизам. Одговор се чита 10 минута 

након тестирања [6]. 

 

Контактна уртикарија на хладно 

 

 Контактна уртикарија на хладн јавља се у 4,4% случајева хроничних 

уртикарија [5] и по учесталости је трећа после дермографске и холинергијске 

уртикарије [5, 11]. Према неким ауторима, учесталост уртикарије на хладно је између 
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5,2% и 33,8% у зависности од географске регије, тј. већа инциденција је у земљама са 

хладнијом климом [11]. Сматра се да је преваленција овог типа физичке уртикарије 

0,05% [11]. Најчешће је заступљена код млађих одраслих особа, просечно траје 4-5 

година, са ремисијама или бар битним побољшањем у 50% случајева за 5 година. Два 

пута је чешћа код жена него код мушкараца. Диференцијална дијагноза овог типа 

физичке уртикарије детаљно је приказана је у Tабели 2 [11]. Сама група уртикарије 

на хладно може бити примарна, секундарна (постојање болести или стања које је 

покретач механизма), атипична, одложена уртикарија на хладно и фамилијарни 

аутоинфламаторни синдром (eнг. familial cold-induced autoinflammatory syndrome - 

FCAS).  

Табела 2. Диференцијална дијагноза класичне уртикарије на хладно (према Магерл и 

сар, 2007) 

Атипична уртикарија на хладно Дијагностичка разлика 

 

Атипична стечена уртикарија на хладно  Непосредни тест на хладноћу негативан 

    Одложени тип уртикарије на хладно Одложена појава уртика до 24 часа  

након теста 

    Хладно-зависни дермографизам Појава уртика након удара по претходно 

охлађеној кожи 

    Хладноћом индукована холинергичка 

    уртикарија     

Појава уртика након вежбања на 

хладноћи 

    Системска атипична уртикарија на 

    хладно                 

Појава великог броја уртика након 

излагања хладноћи; тенденција ка 

системским реакцијама 

Хередитарни подтипови уртикарије на 

хладно (АД) 

Историја уртикаријалних лезија, 

негативан непосредни тест на хладноћу, 

уртике након 9-18 часова које типично 

регредирају у хиперпигментације 

Фамилијарни на хладноћу ауто-

инфламаторни синдром (FCAS) 

Епизоде уртикама сличних промена 

након излагања хладноћи удружени са 

коњуктивалном инјекцијом, грозницом 

и другим системским реакцијама, често 

одложена појава лезија (1-2 часа) 

АД, аутозомно доминантно; FCAS, eнг. familial cold-induced autoinflammatory syndrome.  

 

 Стечена уртикарија на хладно представља онај тип физичких уртикарија где 

се уртикe јављају након излагања коже хладноћи. Неколико минута након излагања 
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коже хладном ваздуху, течности или предмету, јављају се уртике, типично на месту 

контакта. Међутим, већи контакт са хладноћом може бити узрок генерализоване 

уртикарије и/или системских реакција попут главобоље, диспнеје, хипотензије, 

губитка свести, што се често јавља након експозиције у хладној води [17]. Пацијенти 

са овим типом уртикарије се могу удавити за време пливања у хладној води или се 

угушити од фарингеалног ангиоедема након конзумирања хладних напитака и хране. 

Нарочито су поменутом типу реакција склони пацијенти који у анамнези имају 

податак о отицању орофаринкса [22].  

Тест се изводи на унутрашњој страни подлактице. Хладни стимулус може бити 

коцка леда, имерзија у хладну воду или специјално дизајнирани апарат - TempTest®. 

Уколико се тест изводи ледом, треба избегавати директан контакт са кожом, па се 

лед ставља у танку пластичну кесу како би се избегао контакт са водом (lat. urticaria 

aquagenica) [21]. Тест ледом се изводи током 5 минута. Код неких пацијената 

потребно је краће или дуже време стимулације – од 30 секунди (код врло осетљивих 

пацијената и/или оних који се боје масивних реакција) па све до 20 минута (код 

пацијената са позитивном анамнезом, али без уртика након стандардног тестирања).  

 Употреба хладних купки захтева меру опреза, јер носи већи ризик од 

изазивања тешких системских реакција. У питању је алтернативни тест и спроводи се 

код оних пацијената код којих је тест ледом негативан. Тест се спроводи тако што се  

шака потапа у хладну воду температуре 5 - 10° С и очитава након 10 минута.  

TempTest® је уређај који је конструисан за потребе дијагностике овог типа 

уртикарија. Користи се за истраживачкe сврхe, док је за његову употребу у 

специјализованим клиникама за алергологију потребна, још увек, посебна дозвола 

(6). TempTest® 3.0 модел (Еmо systems GmbH, Берлин, Немачка) може тестирати 12 

температура симултано, па се може користити и (између 4° С и 40° ± 0,1° С) за 

потребе теста на хладноћу. Употреба TempTest®-а омогућава репродуцибилност и 

стандардизовани провокациjски тест и прецизну идентификацију температуре као и 

праг минималног времена стимулације [20]. Тест се сматра позитивним ако се на 

тестном месту јави палпабилна и јасно видљива уртика или инфламaторни тип 

реакције. У већини случајева, реакција је пруритична и /или удружена са осећајем 
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печења. Код пацијената са позитивним тестом може се извести додатно тестирање 

због одређивања прага температурног реаговања, тј. највише температуре довољне 

да изазове позитивну реакцију. Познавање нивоа временског прага реаговања је 

такође изузетно корисно како за пацијенте да би правовремено могли да избегну 

потенцијално ризичне ситуације, тако и за лекара да оптимализује лечење. 

Утврђивањем прага, тачно се одређује и минимални временски период потребан да 

се изазове реакција тј. најкраће време излагања хладноћи које је потребно да би се 

изазвала позитивна реакција [6]. Оба прага се могу утврдити TempTest®-ом, али не и 

тестирањем коцком леда. 

 

Контактна уртикарија на топло 

 

 Контактна уртикарија на топло је ретка физичка уртикарија коју карактерише 

појава уртика након контакта са топлотом унутар неколико минута након 

експозиције [23]. Овај тип уртикарије је веома редак – има га само 1,6% свих 

пацијената са физичком уртикаријом [5]. 

Провокациони тест се спроводи апликовањем топлоте на унутрашњу страну 

подлактице. Тест се може спровести апликовањем металних или стаклених 

цилиндара испуњених топлом водом, топлим купкама или мерењима помоћу 

TempTest®-а. Тест се спроводи током 5 минута температуром од 45° С. Код неких 

пацијената, потребно је краће или дуже време трајања експозиције или тестирање 

треба извести са вишом температуром. Тест се чита након 10 минута и позитиван је 

уколико се појави јасно видљива уртика или инфламаторни тип реакције. Могуће је 

утврдити температурни и временски праг по истом принципу као код уртикарије на 

хладно, како због провере активности болести тако и због одговора на терапију [6].  

 

Контактна уртикарија на притисак (одложена) 
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Контактна уртикарија на притисак (одложена) дефинише се појавом уртика након 

притиска одређеног трајања [6]. Може се јавити удружено са другим формама 

уртикарије или самостално. Јавља се након 30 минута до 12 часова након стимулуса 

(обично након 6-8 часова) и може трајати до 72 часа [6]. Као и контактна уртикарија 

на топло, веома је ретка физичка уртикарија и само 1,6% оболелих од физичке 

уртикарије има овај тип уртикарије [5]. 

Принцип тестирања је апликација константног притиска на кожу. Различита су 

места која се могу тестирати као и тежине које се примењују и не постоји консензус 

по том питању. Тест се може применити преко рамена, леђа, подлактице или 

натколенице. Спроводи се 15 или 20 минута са тежинама од 2,29 kg до 4,79 kg са 

шипкама ширине 1,5 cm. Тест се може извести апаратом дермографометром (в. 

симптоматски дермографизам) тако што се апликује перпендикуларно притиском од 

100 g/mm2 (981 kPa) током 70 секунди на горњи део леђа. Тест се чита након 6 часова 

и сматра се позитивним уколико се јави еритем и едем на месту тестирања. 

Позитивна реакција обично није удружена са пруритусом, aли некад може бити 

удружена са осећајем пруритуса или бола [6]. 

 

Соларна уртикарија 

 

 Соларна уртикарија је изузетно ретка и јавља се у 0,4% случајева свих 

хроничних уртикарија [5]. Дефинише се појавом уртика неколико минута након 

излагања сунцу. Само тестирање се мора спровести и у ултравиолетном и у 

видљивом делу спектра [24]. Тестира се глутеална регија и то: UV-A на 6 J/cm2 и UV-

B на 60 mJ/cm2. Код пацијената са негативном реакцијом, спроводи се додaтно 

тестирање видљивим делом спектра коришћењем пројектора са слајдовима (са 10 cm 

раздаљине). Позитивна реакција је рапидна и јавља се унутар 10 минутa нaкон 

тестирања. Тест се сматра позитивним уколико се јави уртика на месту тестирања. У 
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већини случајева, лезије су пруритичне и/или уз осећај печења. Могуће је даље 

спроводити тест одређивањем дозног прага реаговања (варирајући време односно 

дозу радијације) како би се одредила активност болести и терапијски одговор [6, 25]. 

 

Вибрацијска уртикарија/ангиоедем 

По дефиницији, у питању је тип физичке уртикарије где се, након неколико 

минута, у делу коже који је изложен вибрацијама, развија пруритус и ангиоедем [6]. 

Изузетно редак тип физичке уртикарије где у неким већим студијама, није било 

ниједног пацијента са овим ретким стањем [5]. Ради постављања дијагнозе 

вибраторног ангиоедема и уртикарије, користи се вортекс миксер. Подлактица се 

држи на равном тањиру положеном на миксер који се врти брзином 780 rpm (еng. 

ring per minute) или 1 380 rpm током 10 минута. Очитавање се врши 10 минута након 

завршетка теста тако што се поново мери обим истих места на подлактици као и пре 

теста: чланак руке, средњи део подлактице и лакат [6].  

 

 

Холинергијска уртикарија 

 

 Холинергијска уртикарија се дефинише као појава уртика и пруритуса након 

активног загревања тј. повећања температуре тела (нпр. вежба) или пасивног 

загревања (топла купка). Физичка активност може у 2% случајева свих хроничних 

уртикарија, бити узрок појаве уртикарије [5].Типични опис промена подразумева 

ситне уртике које кратко трају са наглашеном инфламаторном компонентом често 

локализованом на трупу и екстремитетима [6]. Некада се може јавити и ангиоедем. 

Холинергијска уртикарија се мора разликовати од уртикаријe/анафилаксе изазване 

напором која јесте индукована вежбањем, али не и пасивним загревањем тела и 

чешће је удружена са системским симптомима од холинергијске уртикарије. У 
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диференцијалној дијагнози овог типа уртикарије, треба имати и изузетно ретку, од 

хране зависну вежбом индуковану анафилаксију [6, 8]. Најзад, најтеже у 

диференцијалној дијагнози холинергијске уртикарије јесте разликовање од 

адренергијске уртикарије [26]. Aдренергијска уртикарија се јавља након стреса, 

карактеристична је по дисеминованим, пруритичким, уртикаријалним папулама и 

веома личи на холинергијску уртикарију. Међутим, разлика је у веома израженом 

беличастом халоу, позитивном интрадермалном тесту на адреналин или 

норадреналин (код холинергијске уртикарије позитиван је тест на ацетилхолин) и 

терапијском одговору на бета блокаторе попут пропранолола [26]. 

Важно је истаћи да се тестирање за холинергијску уртикарију спроводи у два 

корака да би се са сигурношћу разликовала холинергијска уртикарија од уртикарије 

изазване напором тј. вежбом, која је посебан, веома ретки ентитет [6]. Треба бити 

јако опрезан код пацијената са срчаним проблемима. Пре тестирања треба пажљиво 

прегледати кожу, нарочито ако постоје акне, тј. папулозни облик акни јер је онда 

тестирање тј. очитавање резултата отежано. Такође, ефекти терапије се могу 

евалуирати кроз поновљено тестирање. Примењује се умерен физички напор, 

примерен пацијентовим годинама и општем стању (нпр. покретнe трaкe или тренинг 

бицикл). Вежба се изводи до момента знојења најдуже 15 минута. Ношење топле 

одеће у топлој соби олакшава тестирање. Тест је позитиван ако се након 10 минута 

јаве типичне промене. Ако је поменути тест позитиван, примењује се пасивно 

загревање најраније 24 часа након првог теста (нпр. купка температуре 42° С до 15 

минута). За то време, мери се телесна температура да би се постигао пораст од ≥1° С 

како би се разликовaлa холинергијска уртикарија од напором изазване анафилаксе 

[6]. 

 

Физичка уртикарија код деце 
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У светском литератури постоји веома ограничени број публикованих студија који 

се баве клиничком сликом и током физичке уртикарије и већина се односи на 

адултну популацију. Прегледом PubMed до 2011, публиковано је 20 радова, од којих 

само 6 има неке податке о деци [4]. Највећа студија, до сада реализована, обухвата 53 

деце и сва су имала хроничну уртикарију, испољену као физичка уртикарија [4]. Код 

деце, физичка уртикарија је три пута чешћа него код одраслих. Физичка уртикарија 

код деце се може јавити у било ком узрасту, али се најчешће јавља око 4. године 

живота, једнако често код деце са и без историје анамнезе о постојању других 

алергијских манифестација. За разлику од физичке уртикарије код одраслих где су 

две трећине оболелих жене, код деце је једнака учесталост оболевања по половима 

[4]. У раније поменутој студији о хроничној уртикарији код деце, најчешће су били 

заступљени дермографизам (38% случајева), холинергијска уртикарија (19% 

случајева), мешани облици физичких уртикарија (17% деце), док су на притисак, 

хладно, топло и недовољно диферентовани облик били у 5,9%, 5,9%, 1,2% и 3,6% 

случајева, респективно. Чак 67% деце имало је ангиоедем током уртикаријалних 

епизода. Само 11,6% деце постигло је ремисију за годину дана, док је 38% деце 

постигло ремисију за 5 година и то већином оне деце која никада нису имала 

удружене алергијске болести. Показало се да она деца која имају свакодневне 

епизоде уртикарије или она са удруженим алергијским стањима имају лошију 

прогнозу [4]. 

 

Лечење физичких уртикарија 

 

Само лечење се може поделити у неколико сегмената: 1. избегавање ноксе која 

изазива уртике 2. употреба антихистаминика, пре свега H1; 3. едукација; 4. куративна 

терапија; 5. терапија десензибилизaције. 
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Избегавање ноксе 

 

Избегавање ноксе која изазива уртике: напора, трљања, хладноће, топлоте и 

других, колико је то могуће. Захваљујући тестирању на сам праг који изазива уртике, 

пацијент се може управљати према њему, тиме и живети слободније, водећи рачуна 

да се тај праг не пређе. Такође, треба избегавати и стрес, премореност, алкохол, 

нестероидне антиинфламаторне лекове, и уску одећу, туширати се млаком водом [7]. 

 

Употреба антихистаминика 

 Употреба антихистаминика, пре свега блокатора H1 рецептора, представља 

ослонац за лечење физичких уртикарија, некада, као у случају уртикарије на хладно 

и четвороструких доза у односу на оне које су дневно препоручене [11]. Сматра се да 

је употреба мало седирајућих антихистаминика лоратадина и цетиризина, адекватна. 

Употреба двоструких доза фексофенадина у односу на препоручене (180 mg/2х на 

дан) током дужег времена није имала нежељене ефекте [7].  

 Сматра се да многи пацијенти са физичким уртикаријама примају неадекватно 

ниске дозе антихистаминика што им знатно ремети квалитет живота што може 

потенцијално довести до компликација опасних по живот, нарочито ако се ради о 

уртикарији на хладно. Наиме, могуће је дављење због фарингеалног ангиоедема 

услед коришћења хладне хране и пића, као и утапање са симптомима попут шока 

током активности у води [11]. У неким случајевима, неопходно је преписати и 

седативни антихистаминик хидроксизин, или трициклични доксепин (веома 

потентни H1 и H2 антагониста). Употреба антагониста леукотријена као што је 

монтелукаст 10 mg/дан, још увек је контроверзна [7]. Употреба системских 

кортикостероида је могућа током кратког периода. Анаболички стероиди могу бити 

индиковани код холинергичке уртикарије. Калцинеурински инхибитори 
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(циклоспорин као и такролимус) нису индиковани код физичких уртикарија [7], али 

се према другим ауторима могу користити кaо трећа терaпијска линија [27]. Анти-

IgE могу некада бити индикована код стања која су опасна по живот [11]. 

Едукација 

Пацијенти код којих су могуће реакције попут шока, треба едуковати да користе 

сет који се састоји од адреналина, антихистаминика и кортикостероида [11]. 

Куративна терапија 

Код неких пацијената са уртикаријом на хладно, треба користити и антибиотике у 

високим дозама: орални феноксиметилпеницилин милион јединица/дан током 2-4 

недеље или интрамускуларни бензилпеницилин милион јединица/дан током 20 дана 

и тетрациклине током 2-4 недеље (нпр. доксициклин 200 mg/дан током 3 недеље) 

[11]. Међутим, још увек није познато да ли антибиотик директно лечи 

неидентификовану инфекцију, или индиректно, преко још увек, непознатих 

медијатора болести [11].  

Десензибилизација 

Терапија десензибилизације са субпраговним или праговним стимулусима се 

мора спроводити под надзором, нарочито ако се ради о уртикарији на хладно.  

Топикални капсаицин може превенирати симптоме неких типова физичких 

контактних уртикарија путем смањења концентрације неуропептида из сензорних 

завршетака. До сада, није утврђен тачан механизам, путем којег, неуропептиди 

учествују у патогенези контaктних уртикарија [11]. Описано је коришћење диамино-

дифенил сулфона код уртикарије на притисак [28], фототерапије (код симтоматског 

дермографизма деце и одраслих) [29, 30], анти-IgE (омализумаб) код различитих 

типова физичких уртикaрија резистентних на све видове лечења [31], као и аналога 

α-MSH у лечењу соларне уртикарије [32]. 
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Квалитет живота  

 

На жалост, квалитет живота код физичких уртикарија се може поредити са 

квалитетом живота пацијената, кандидата за троструки коронарни бај-пас [33]. 

Сматра се да је опште психофизичко стање пацијената са физичком уртикаријом, 

лошије у поређењу са пацијентима оболелим од других типова уртикарија. Када су у 

питању одрасле особе са уртикаријом, просечно одсуствовање са посла износи 

15,52±22,56 дана, док деца одсуствују у просеку 7,5±18,5 дана из школе, при чему 

стање многе деце захтева и одсуство родитеља са посла. Деца са уртикаријом 

постижу лошији успех у школи [5]. Утицај хроничне уртикарије на физичку 

способност пацијента је на најнижем 25. перцентилу у SF-12 стандардизованом 

упитнику за квалитет живота. У питању је општи упитник за више болести, који 

посебно сабира физичке, а посебно менталне аспекте оболелих. Упитник SF-12 је 

скраћена форма упитника SF-36 и први пут је презентована 1994. године. Када је у 

питању психолошка способност, скор је испод 20-тог перцентила у поређењу са 

општом популацијим [5]. Оба дела теста указују на битно умањен интензитет 

дневних активности као и радну способност.   

Закључак 

 

Физичка уртикарија спада у групу хроничних уртикарија код којих се основна 

болест често не препозна, пацијентима се ради велики број непотребних 

лабораторијских тестова, док се тестови на физичку уртикарију раде ретко. До скора, 

у свету, нису постојали стандардизовани тестови за разне типове физичких 

уртикарија. За нека питања још увек немамо одговор: 1) идентификација правих 

узрока и етиопатогенеза сигналних путева за које постоје докази да воде до/од 

мастоцита, 2) тачна епидемиологија физичких уртикарија, 3) оптимализација тока 

болести кроз развој протокола за десензибилизацију.  
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Велики је утицај који физичка уртикарија има на квалитет живота оболелих, 

нарочито на њихово психофизичко стање, јер су многе од њих доживотне.  
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PHYSICAL URTICARIA 

 

Danijela Dobrosavljevic Vukojevic 
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Belgrade, Republic of Serbia 

 

Abstract 

Physical urticaria is caused by an external physical stimulus to the skin. Physical stimuli 

include: thermal (cold, heat), electromagnetic waves (solar and roentgen radiation) and 

mechanical stimuli (friction, presure, vibration). According to the latest opinions, 

cholinergic urticaria is not included into physical urticarias, because it is caused by increase 

in body core temperature, not by an exogenous physical trigger on the skin. In children, 

physical urticaria is three times more common than in adults. All urticarias have great 

impact on the patients’ quality of life, especially physical urticaria, because most of them 

are chronic, sometimes lifelong. Lack of test standards for physical urticaria makes 

diagnosis more difficult, sometimes even impossible. 
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УРТИКАРИЈА У ДЕЧИЈЕМ УЗРАСТУ: КЛИНИЧКА 

ИСКУСТВА 
 

Душан Рајић 
Општа болница "Ђорђе Јоановић", Дечије одељење, Зрењанин, Србија 

Сажетак 
У Дечијем одељењу Зрењанинске болнице од 1999. до 2009. године 

хоспитализовано je 16 726 деце. Са дијагнозом уртикарија/едема Квинке отпуштено 

је 1 033 деце (53,15% дечака и 46,85% девојчица) или 6,18% у односу на укупан број 

примљене деце. Највећи број хоспитализоване деце са овом дијагнозом био је у 

узрасту од 0 до 6 месеци живота 13,84%, док је узраст од 0 до 3 године био 

заступљен са 41,63%. Код 48,02% је при отпусту стајала искључиво дијагноза 

уртикарије/едема Квинке. Код осталих 51,98%, стајала је и дијагноза другог 

обољења. Отпусна дијагноза уртикарије је била присутна код 917 или 88,77% деце а 

Квинкеовог едема код 239 или 23,14% деце, без обзира да ли им је била придотата 

дијагноза другог обољења или није. Број деце са инфекцијама респираторног тракта 

је износио укупно 317 или 59,03% од укупног броја деце с придруженим 

инфекцијама, и 30,7% у односу на укупан број деце хоспитализоване због 

уртикарије/едема Квинке. Атопијски дерматитис удружен са јасно израженом 

уртикаријом имало је петоро деце (0,93%). Материје на које је лекар на основу 

хетероанамнезе посумњао да су изазивачи уртикарије/едема Квинке и то евидентирао 

у историји болести при пријему детета у болницу били су: лекови код 28,46%, храна 

код 29,24%, храна и лек конзумирани истовремено код 3,19%, док су сви остали 

узрочници били укупно заступљени код 9,87% деце. Најчешће инкриминисани 

узроци су били: антибиотици код 243 деце или 23,52%, најчешће пеницилински 

препарати, код 134 деце или 12,97%, антипиретици код 14,91%, воће код 10,26%, 

уједи инсеката код 7,16% и кикирики код 5,32% деце хоспитализоване због 

уртикарије/едема Квинке. Код 302 или 29,24% наше деце је узрок уртикарије/едема 

Квинке остао непознат. Значи родитељи су негирали узимање лекова, хране и 

сличног или родитељи и лекари нису могли да повежу уртикарију са неким 

узрочником. У истом периоду је у алерголошко-имунолошкoj амбуланти прeгледано 

6 639 деце, а уртикарију/едема Квинке је имало 1 309 деце или 19,72%. Алерголошки 

је тестирано прик тестом укупно 1 026 деце са уртикарије/едема Квинке, урађено је 

укупно 11 328 тестова и код 95,35% је изазван позитиван одговор на најмање један 

од испитиваних стандарних алергена. Највећи проценат позитивних реакција 

изазвали су кућна прашина (74,32%), дерматофагоидес (73,51%), полен траве 

(51,56%), и дуван (49,03%), а од нутритивних алергена соја (46,67%), кикирики 

(32,07%), јаје (31,29%), и кравље млеко (16,73%). Системску реакцију приликом прик 

тестирања изазвали су: кућна прашина, гриње, перје, полен корова, полен трава, 

амброзија, кикирики, кравље млеко. У овом раду приказујемо три случаја: дете са 

анафилаксијском реакцијом на кравље млеко и двоје деце код којих је показано да је 

анамнеза једна од најзначајних дијагностичких метода код трагања за узроком 

уртикарије код деце. 
 

Кључне речи: Деца; Уртикарија + дијагноза + етиологија; Ангиоедем + дијагноза 

+ терапија; Фактори ризика; Кожни тестови; Алергени 
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У Општој болници у Зрењанину у Педијатријској служби функционише алерголошко 

имунолошка амбуланта од 1985 године.  

 

Епидемиолошке карактеристике деце лечене од уртикарије у 

Општој болници у Зрењанину од 1999. до 2009. године 

 

У Дечијем одељењу зрењанинске болнице у посматраних десет година, од 

1999 године до 2009 године хоспитализовано je укупно 16 726 деце. Са дијагнозом 

urticaria или urticaria et oedеma Quincke, или само oedema Quincke отпуштено је 1 033 

деце или 6,18% деце у односу на укупан број примљене деце. Овај податак је у 

сагласности са литературним подацима [1-6]. 

 

 

Графикон 1. Деца са уртикаријом/ангиоедемом: дистрибуција по годинама и 

укупном броју хоспитализованих       

  

 

У односу на укупан број деце хоспитализоване у посматраних десет година 

под дијагнозом уртикарија-едема Квинке, највише хоспитализованих је било 2001. 

године, и то 14,62% (151 дете), а најмање 2003 године када је било хоспитализовано 

са уртикаријама 78 деце или 7,55% (Графикон 1.). Уколико по годинама посматрамо 

однос деце са уртикаријама и укупно примљене све деце (без обзира на дијагнозу), 
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тада је највише деце са уртикаријама било 2001. године и то 8,89% у односу на 1698 

примљене деце те године, а најмање 2000. године када је лечено 5,1% деце са 

уртикаријама у односу на 1 862 укупно примљене деце те године. 

У Дечије одељење се примају деца од 0 до 16 година живота. У односу на сву 

хоспитализовану децу са дијагнозом уртикарије/едема Квинке највећи број 

хоспитализоване деце са овом дијагнозом, био је у узрасту од 0 до 6 месеци живота 

укупно 143 детета или 13,84%, а између 6 и 12 месеци живота тај број је износио 61 

или 5,91%. Што је дете млађе, то се лeкар и родитељи лакше одлучују на 

хоспитализацију. Узраст од 0 до 3 године је био заступљен у хоспитализованој 

дечијој популацији са дијагнозом уртикарије/едема Квинке са 41,63% (432 детета). У 

узрасту између 15. и 16. године било је хоспитализовано само два детета, што је и 

разумљиво, с обзиром да ова деца теже подносе хоспитализацију (Графикон 2). 

 

Графикон 2. Деца са уртикаријом/ангиоедемом: дистрибуција по старости 

(n=1033) 

 

 Дистрибуција по полу све деце хоспитализоване под дијагнозом 

уртикарије/едема Квинке у десетогодишњем периоду показује да је хоспитализовано 

више дечака него девојчица: 53,15 % дечака (укупно 549 ) и 46,85% девојчица 

(укупно 484). Највећа разлика у броју примљених у односу на пол, била је 2004. 

године, када је примљено 72 дечака и 49 девојчица, и када је њихов однос износио 

59,50% : 40,50 % (Табела 1). 
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Табела 1. Деца са уртикаријом/ангиоедемом: дистрибуција по полу и години 

хоспитализације  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Укупно 

Mушки 49 64 62 38 72 56 48 47 49 64 549 

Женски  44 72 42 29 49 51 40 39 45 73 484 

Укупно  93 136 104 67 121 107 88 86 94 137 1033 

 

У посматраном периоду деца нису увек била хоспитализована искључиво 

само под дијагнозом уртикарија/едема Квинке. (Графикон 3).  

   

Графикон 3. Деца са уртикаријом/ангиоедемом и придруженим другим 

обољењем 

 

Од укупног броја деце хоспитализоване под овим дијагнозама, укупно је код 

496 или 48,02% је при отпусту стајала искључиво дијагноза urticaria generalisata, 

оedema Quincke или обе заједно. Код осталих 51,98 %, односно код 537 стајала је и 

нека друга дијагноза. Отпусна дијагноза уртикарије је била укупно присутна код 917 

или 88,77% деце а Квинкеов едем код 239 или 23,14% деце, без обзира да ли је 
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постојала још нека дијагноза или није. Као једина отпусна дијагноза, у односу на сву 

децу хоспитализовану под дијагнозом уртикарија/едема Квинке, уртикарија је била 

присутна код 334 или 32,3%, Квинкеов едем код 85 или 8,23% док су удружени 

уртикарија и Kвинкеов едем били присутни код 77 детета или 7,46% Највећи број 

деце, њих 460 или 44,53% је имало на отпусној листи поред дијагнозе уртикарије и 

неко придружено обољење из других области медицине. Неко обољење из друге 

групе болести удружено искључиво са Квинкеовим едемом имало је само 31 дете 

(3%), а 46 деце (4,45%) је имало уз уртикарију и Квинкеов едем и неко друго 

обољење (Графикон 3.). 

 

Графикон 4. Деца са уртикаријом/ангиоедемом и придруженим инфекцијама 

(n=537) 
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Од придружених инфекција укупно 537 или 52% (Графикон 4), најчешће су 

биле инфекције горњих респираторних путева. У отпусним дијагнозама их срећемо 

код 242 детета што је износило 45,07 % у односу на све остале придружене 

инфекције. Ако инфекцијама горњих респираторних путева додамо и опструктивни 

бронхитис који је био присутан код 63 детета (11,73%), субглотични ларингитис 

присутан код 5 деце (0,93%) и бронхопнеумоније код 7 деце (1,3%), број деце са 

инфекцијама респираторног тракта је износио укупно 317 или 59,03% од укупног 

броја деце с придруженим инфекцијама [7]. Као придружена обољења се појављују 

вирусне инфекције код 84 деце (15,64%), затим оtitis media код 32 детета (5,96%), и 

инфекције мокраћних путева код 22 детета (4,10%), педикулоза косматог дела главе 

код 13 деце (2,42%), а скабијес код 4 детета или 0,74% од укупног броја деце с 

придруженим инфекцијама. Јако изражен каријес на зубима имало је 19 (3,54%), док 

је код 8 деце истовремено лечен и гранулом пупчене ране. Атопијски дерматитис 

удружено са јасно израженом уртикаријом имало је петоро деце (0,93%) а 22 деце је 

имало неку другу дијагнозу. 

 

Графикон 5. Локализација Квинкеовог едема код деце (n=239) 

 

 Квинкеов едем (манифестација обољења у дубљим слојевима коже или 

слузокоже) је био присутан код 239 деце. Овде су се клиничке манифестације 

испољавале у виду едема, који се јављао на једном или на више места на телу 
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(Графикон 5). Едем се јављао најчешће на глави, а били су захваћени цело лице, 

околина очију, усне, уши, увула, језик. Промене на глави, су се јавиле код 197 деце 

односно код 82,43% од све деце које су имале овакве манифестације болести (укупно 

239 деце), а била су хоспитализована. Околина очију је била под едемом код 106 деце 

(44,35% од 239 деце). Језик, увула и усне су отекле код 79 деце (33,05)%. 

Најдраматичнија су била догађања код отока увуле, јер тада наступа осећај гушења, 

или осећај као да је нешто застало у грлу. До алармантних манифестација у овој 

регији долазило је најчешће када је дете на чесми у дворишту желело да пије воду, а 

није приметило да је пчела или оса у славини. Ухо је било захваћено код 12 деце 

(5,02%), шаке и стопала код по 25 деце (10,46%) у односу на укупно 239 

хоспитализоване деце са Квинкеовим едемом. Гениталије (1,26%) и врат (0,84%) су 

били захваћени ређе. 

 

Инкриминисане материје: узроци уртикаријe на основу анамнезе и 

прегледа детета при пријему у болницу 

 

 

 С обзиром да конзумирана храна, лек или контакт са неком материјом унутар 

двадесетчетири часа пре хоспитализације детета могу бити узроци настанка 

уртикарије, од великог је значаја да при пријему детета лекар обавезно узме 

анамнезу од пратиоца, најчешће мајке или оца. Уколико се контакт са дететом може 

успоставити, обавезно је и са њим комуницирати. У пријемној амбуланти лекар 

одмах пита родитеља, шта је по њиховом мишљењу изазвало уртикарију, и да ли се 

то раније догађало после неког лека или хране. Конзумирана храна, лек или контакт 

са неком материјом унутар двадесетчетири часа пре хоспитализације детета, могу 

бити узроци настанка уртикарија. Лекар евидентира у анамнези који је могући узрок 

настанка алергије по мишљењу родитеља. Тек касније, по престанку добијања 

терапије и смиривању симптома, дете се детаљно испитује у алерголошкој 

амбуланти. 

 Све могуће инкриминисане узрочнике можемо сврстати у три категорије: 

лекови; храна; остало (Графикон 6). 
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Графикон 6. Могући узрок настанка уртикарије/ангиоедема код 

хоспитализоване деце: дистрибуција по врсти узрочника 

 

 

Инкриминисане материје на које је лекар на основу хетероанамнезе посумњао 

да су изазивачи уртикаријe и то евидентирао у историју болести при пријему детета у 

болницу су код укупно 1033 деце хоспитализоване у Дечијем одељењу зрењанинске 

болнице под дијагнозом уртикарије/едема Квинке, били: лекови код 294 или 28.46.%, 

храна код 302 или 29.24%, храна и лек конзумирани истовремено код 33 или 3.19 %, 

док су сви остали узрочници били укупно заступљени код 102 или 9.87 % деце. 

 Када смо од родитеља узимали хетероанамезу, најчешће смо добијали 

податак да је дете конзумирало односно, долазило у контакт са више лекова, 

намирница или материја које су могле бити узрок појаве уртикарије (Табела 2). То је 

било нарочито изражено када су у питању били лекови. Дете које је болесно, 

најчешће је било и фебрилно, те је добијало антипиретик, антибиотик итд, а ми 

лекари при томе често заборављамо да је и сам узрочник болести, вирус или 

бактерија могућ алерген. [4, 8-11]. У принципу морамо одмах обуставити даље 

давање лекова и конзумирање хране као могућих узрочника.  
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Табела 2 Инкриминисани храна и лекови код деце са уртикаријом/ангиоедемом  

Узрок уртикарије  Број деце %  

Искључиво храна  302 29,24 

Једна намирница  258 24,98 

Две намирнице  35 3,39 

Три намирнице  9 0,87 

Искључиво лек  294 28,46 

Један лек  158 15,3 

Два лека  85 8,23 

≥ три лека  51 4,94 

Удружени храна и лек  33 3,19 

 

Од инкриминисаних лекова, један лек је био могући узрок уртикарије/едема 

Квинке код 158 деце, што је износило 15,3 % у односу на сву децу, два код 85 (8,23 

%) деце а три или више код 51(4,94 %) (Табела 8). 

Од хране конзумиране унутар 24 часа пре појаве симптома, једна намирница 

је инкриминисана као могући изазивач уртикарије код 258 деце, што је износило 

24,98 %, две код 35 (3,39 %), а три или више код 9 (0,87.%). 

Истовремено унети један или више лекова и конзумирање намирница били су 

могући узрочници уртикарије код 33 или 3 19.% деце.  

 Код 302 деце је узрок уртикарија остао непознат. Значи родитељи су негирали 

узимање лекова, хране и сличног или родитељи и лекари нису могли да повежу 

алергију са неким узрочником.  

 

Лекови 

Антибиотици 

Најчешће инкриминисани лекови су били антибиотици код 243 деце што је 

износило 23,52 % од 1 033 укупно хоспитализоване деце са 

уртикаријом/ангиоедемом. Укупно 134 деце или 12,97 % од све посматране 

хоспитализоване деце, је било примљено под сумњом да је уртикарија настала због 

пеницилина. Од тог броја је 94 деце добијало неки пеницилински препарат као 

монотерапију. Од сирупа најчешће је окривљен амоксицилин (код 64 деце), док су 

остала деца добијала неки други пеницилински препарат. 
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Од антибиотика на другом месту по учесталости су били цефалоспорини, а на 

трећем макролиди. Укупно 52 деце или 5,03 %, деце са уртикаријом/ангиоедемом је у 

дану пре избијања уртикарије добијало неки цефалоспорински препарат а 29 или 

2,81% макролидни. 

 

Антипиретици 

Антипиретици су се појавили као могући узрочници код 154 (14,91 %) од 1 

033 укупно хоспитализоване деце са уртикаријом/ангиоедемом: ибупрофен код 67 

(6,49%), парацетамолски препарати код 49 (4.74%), салицилати (Андол®) код 7 а 

метамизол (Новалгетол®) код 2 детета од укупно 1 033 хоспитализоване деце са 

уртикаријом/ангиоедемом. 

Сулфонамиди 

 

Од 1 033 укупно хоспиталиозоване деце, сулфопрепарати су коришћени у 

лечењу (пре избијања уртикарије), код 28 или 2,71 %. од 1 033 укупно 

хоспитализоване деце 

 

Бронходилататори 

Салбутамол (Алопрол® или Спалмотил®) је био "окривљен" да је изазвао 

уртикаријалне промене код 18 (1,74 %), а муколитици код 26 (2,52 %) од 1 033 

укупно хоспитализоване деце са уртикаријом/ангиоедемом.  

Антиепилептици 

 

Антиепилептици су сматрани узочницима уртикарије код 16 (1,55 %) од 

укупно 1 033 хоспитализоване деце с уртикаријом/ангиоедемом. 

Вакцине 

 

После добијене вакцине 13 (1,26 %) од 1 033 хоспитализоване деце с 

уртикаријом/ангиоедемом је добило уртикарију: 8 после Ди-Те-Пер, 1 после 

Пентаксим вакцине, 2 после ММР (морбили, мумпс, рубеола), вакцине, 2 против 
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хепатитиса Б вакцине. Код свих се генерализована уртикарија јавила унутар првих 24 

часа после добијања вакцине, али је већина те деце истовремено добијала и 

антипиретике.  

 

Графикон 7. Деца са уртикаријом/ангиоедемом: лек примљен 24 часа пре 

пријема у болницу 

 

Сви остали лекови су били могући изазивачи код 53 (5,13%) у односу на сву 

посматрану хоспитализовану децу са уртикаријом/ангиоедемом (Графикон 7). 

 

Храна 

 

Практично све намирнице су могући изазивачи уртикаријалних промена. 

Најчешћи могући изазивач уртикарије код наше деце је било разно воће, затим јаје, 

чоколада, кикирики. конзерванс итд (Графикон 8). 

Намирнице конзумиране током неколико часова пре појаве уртикарије 

окарактерисане су као могући узрок уртикарије код 335 (32,43%) од укупно 1033 

деце хоспитализоване са уртикаријом/ангиоедемом. 
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Графикон 8. Врста инкриминисане хране код деце са уртикаријом/ангиоедемом 
 

Намирнице конзумиране током неколико часова пре појаве уртикарије 

окарактерисане су као могући узрок уртикарије код 335 (32,43%) од укупно 1 033 

деце хоспитализоване са уртикаријом/ангиоедемом. 

 

Воће 

 

 Воће је као могуђи узрок уртикарије било присутно код 106 (10,26%) од 

укупно 1 033 примљене деце: јагода код 37 (3,58%), малина код 12 (1,16%), орах код 

15 (1,45%), поморанџа код 11 (1,06%), кајсија код 2 (0,19%), а код по једног детета је 

могући узрочник била вишња, јабука, или лубеница. Пистаће су конзумирали 8 

(0,77%), ананас 5 (0,48%), брескву 9 (0,87%), а киви 4 (0,39%) од укупно 1 033 

хоспитализоване деце која су имала уртикарију/ангиоедем (Графикон 9). 
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Графикон 9. Инкриминисано воће код деце са уртикаријом/ангиоедемом  
 

Остале намирнице 

 

 Од остале хране јаје се као потенцијални могући узрочник појављује код 51 

(4,94%), чоколада код 34 (3,29%), кравље млеко код 12 (1,16%), кикирики код 61 

(5,91%), конзерванс код 19 (1,84%), риба код 27 (2,61%), парадајз код 26 (2,52%), мед 

код 13 (1,26%), пасуљ код 7 (0,68%) а намирнице са сојом код 9 (0,87%) од укупно 1 

033 хоспитализоване деце са уртикаријом/ангиоедемом. 

 

 

 

Контакт из спољашње средине 

 

 Код 102 (9,87%) од 1 033 деце, појави уртикарије је предходио појединачан 

или удружени контакт из спољашње средине. Највећи број деце која су 

хоспитализована због уртикарије из ове групе узрочника је навело као могући узрок 
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настанка уртикарије ујед инсекта. Од укупно 74 (7,16%) деце коју су ујели инсекти, 

код 42 убод је изазвала оса или пчела. Остали инсекти су били комарци (8 деце), бува 

(9 деце), мрави (3 детета), бумбар (1 дете), непознати инсект /није добро виђен (11 

деце) (Графикон 10).  

 

Графикон 10. Остали инкриминисане материје код деце са уртикаријом/ 

ангиоедемом  

 

 Козметски препарати за негу беба су били могући узрочник код 7 (0,68%) 

деце у односу на сву посматрану децу, а 4 бебе су морале да промене произвођача 

или да престане да употребљавају самоупијајуће пелене. 

 После играња са мачком двоје деце (0,2%) од укупно 1 033 хоспитализоване 

деце са уртикаријом/ангиоедемом је добило уртикарију. Дванаесторо деце (1,16%) је 

после играња у трави добило оспу, а осморо после играња у цвећу.  

Скабијес и генерализована уртикарија дијагностиковани су код 4 деце, Наиме 

они су примљени као уртикарија, да би се кад су се уртикаријалне промене повукле , 

испољиле промене које су дијагностиковане као скабијес.  

 Дејство хладноће је код двоје деце (0,2%) од 1 033 деце био могући разлог 

појави генерализоване уртикарије. Код једног је касније тестом на хладно потврђена 

алергија на хладноћу, јер је тест био значајно позитиван. 

 Сви остали узрочници су били присутни код 17 (1,65%). 
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Ово су били могући изазивачи уртикаријалних промена, односно материје на 

које је лекар на основу хетероанамнезе посумњао да су изазивачи уртикаријe и то 

евидентирао у историји болести при пријему детета у болницу. 

Код 302 или 29,24 % наше деце је узрок уртикарије/едема Квинке остао 

непознат. Значи родитељи су негирали узимање лекова, хране и сличног или 

родитељи и лекари нису могли да повежу алергију са неким узрочником. 

 

Дискусија 

У Дечијем одељењу зрењанинске болнице у посматраних десет година, од 

1999. године до 2009. године хоспитализовано je укупно 16 726 деце. Са дијагнозом 

urticaria или urticaria et oedеma Quincke, или само oedema Quincke отпуштено је 1 033 

деце или 6,18% деце у односу на укупан број примљене деце. Овај податак је у 

сагласности са литературним подацима [1-6]. У Дечије одељење се примају деца од 0 

до 16 година живота. Узраст од 0 до 3 године је био заступљен у хоспитализованој 

дечијој популацији са дијагнозом уртикарије/едема Квинке са 41,63 % (432 детета). 

Ово је разумљиво с обзиром да је познао да што је дете млађе, то се лeкар и 

родитељи лакше одлучују на хоспитализацију. У узрасту између 15. и 16. године 

било је хоспитализовано само двоје деце, што је објашњиво, с обзиром да ова деца 

теже подносе хоспитализацију. У десетогодишњем периоду хоспитализовано је више 

дечака него девојчица: 53,15 % дечака и 46,85 % девојчица што је у складу са 

резултатима до којих је дошла Балабанова у Бањалуци [12]. 

Од укупног броја деце хоспитализоване под дијагнозом уртикарија/едема 

Квинке, код 51,98 %, стајала је на отпусници поред ове и дијагноза неког другог 

обољења. Број деце са инфекцијама респираторног тракта је био 317 што је износило 

30,7 % у односу на укупан број деце хоспитализове због уртикарије/едема Квинке 

што је у складу са резултатима до којих се дошло у Бањалуци [12]. 

Конзумирана храна, лек или контакт са неком материјом унутар 

двадесетчетири часа пре хоспитализације детета могу бити узроци настанка 

уртикарије. Инкриминисане материје на које је лекар на основу хетероанамнезе 
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посумњао да су изазивачи уртикаријe и то евидентирао у историји болести при 

пријему детета у болницу су били: лекови код 294 или 28,46 %, храна код 302 или 

29,24 %, храна и лек конзумирани истовремено код 33 или 3,19 %, док су сви остали 

узрочници били укупно заступљени код 102 или 9,87 % деце. Када од родитеља 

узимамо хетероанамезу, најчешће добијамо податак да је дете конзумирало или 

долазило у контакт са више лекова, намирница или материја које су могући узрок 

појаве уртикарије. То је нарочито изражено када су у питању лекови. Дете које је 

болесно, најчешће је и фебрилно, те добија антипиретик, антибиотик итд, а ми 

лекари при томе често заборављамо да је и сам узрочник болести, вирус или 

бактерија, могућ алерген [4, 8-12]. Тако је код оне наше деце код које се 

генерализована уртукарија јавила унутар првих 24 часа после добијања вакцине, 

утврђено да су истовремено добијала и антипиретике. Остало је отворено питање да 

ли је уртикарија била изазвана вакцином или антипиретиком. 

Најчешће инкриминисани узроци уртикарије/едема Квинке код наше деце су 

били: антибиотици код 243 деце или 23,52 %, најчешће пеницилински препарати и то 

код 134 деце или 12,97 %, и антипиретици код 14,91%. Ови подаци су у складу са 

подацима из литературе (3) Познато је да је лек од кога се и лекари и пацијенти 

највише "боје" и најчешће га проглашавају узроком алергије, а исто тако и најчешће 

хоспитализују дeте уколико га је дете предходно примило, пеницилин, односно 

пеницилински препарати. Укупно је 134 деце или 12,97% од све посматране 

хоспитализоване деце, било примљено под сумњом да је уртикарија настала због 

пеницилина односно пеницилинских препарата, најчешће амоксицилин сирупа, што 

је у сагласности са резултатима до којих је дошла већина [4, 6, 12]. Од антибиотика 

на другом месту по учесталости су били цефалоспорини, а на трећем макролиди, што 

је у складу са подацима из литературе [5]. 

Намирнице конзумиране током неколико часова пре појаве уртикарије 

инкриминисане су (окарактерисане су као могући узрок уртикарије) код 32,43 % од 

укупно 1 033 деце хоспитализоване са уртикаријом/ангиоедемом. Практично све 

намирнице које се користе у исхрани деце су могући изазивачи уртикаријалних 

промена. Најчешћи могући изазивач алиментарне уртикарије код наше деце је било 
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воће код 10,26 %. Од појединачних намирница најчешћи инкриминисани су били јаје 

и јагода. 

Код 302 или 29,24 % наше деце је узрок уртикарије/едема Квинке остао 

непознат. Значи родитељи су негирали узимање лекова, хране и сличног или 

родитељи и лекари нису могли да повежу алергију са неким узрочником. Познато је 

да узрок уртикарије у одређеном проценту случајева остаје непознат, и поред 

најдетаљнијег испитивања [4]. 

 

 

Алерголошко тестирање деце лечене од уртикарије у алерголошко-

имунолошкoj амбуланти Дечијег одељења Опште болнице у 

Зрењанину од 1999. до 2009. године 

 

У посматраних десет година у алерголошко-имунолошкoj амбуланти Дечијег 

одељења зрењанинске болнице прeгледано је 6 639 деце, а уртикарију је имало 1 309 

деце или 19,72 % од све прегледане деце у том периоду (Табела 3). 

 Највећи проценат деце са уртикаријама био је 2006. године када је у 

алерголошкој амбуланти прегледано 137 деце што је чинило 28,07% у односу на 

укупно 488 прегледане деце те године, а најмање 2008. године када је у истој 

амбуланти од укупно прегледане 835 деце, 15,09% имало уртикарију. 

 У алерголошкој амбуланти Дечијег одељења у току десетогодишњег периода 

алерголошки је тестирано укупно 1 026 деце са уртикаријом и код њих је укупно 

урађено 11 328 алерголошких тестова.  

 Алерголошко тестирање методом кутаног прик (енг. убод) теста извођено је и 

очитавано према прихваћеним критеријумима [1, 4]. Са сваком групом тестова је 

тестиран и раствор хистамина (1 mg/ml позитивна контрола) и физиолошки раствор 

(негативна контрола) и реакције на њих су служиле као контроле за поређење са 

реакцијама које су изазивали алергени 
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 Приликом тестирања су коришћени стандардни алергени произведени у Институту 

за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ (Београд, Србија).  

 Тестирање је сврстано у неколико категорија. Нису сва деца тестирана на све 

алергене. Тако су деца која су требала примити вакцину код које је контраиндикација 

алергија на јаје, селективно тестирана само на јаје. У случају да је постојала сумња 

на алергију и неподношење крављег млека, код младе одојчади рађен је прик тест 

само на кравље млеко. Уколико није утврђена алергија на млеко, и уколико мајка 

није дојила, саветовано је давање адаптиране млечне формуле за здраву одојчад [3]. 

 

Табела 3. Учешће деце са уртикаријом/ангиоедемом у укупном броју деце прегледане 

у алерголошко имунолошкој амбуланти  

Година Укупан број 

прегледане деце 

Број деце 

са уртикаријама 

%  

2000 867 148 17,07 

2001 826 132 15,98 

2002 656 126 19,21 

2003 510 106 20,78 

2004 497 98 19,72 

2005 511 133 26,03 

2006 488 137 28,07 

2007 668 110 16,47 

2008 835 126 15,09 

2009 781 193 24,71 

свега 6639 1309 19,72 
 

 Алергени са којима је извођено тестирање груписани у три батерије: 

 

 Инхалаторни алергени   

 У стандардну батерију инхалаторних алергена уврштени су следећи алергени: 

кућна прашина, гриње (Dermatophagoides pteronyssinus), перје, дуван, плесни, полен 

траве, полен корова, полен стабла, амброзија, длака пса, длака мачке, (или мешавина 

длака животиња). 

Нутритивни алергени 1 



 125 

 У стандардну батерију нутритивних алергена 1 уврштени су следећи 

алергени: кувано јаје, кравље млеко, какао, пшенично брашно, кукурузно брашно, 

мешано месо, морска риба, речна риба, соја, пчела и стршљен.  

Нутритивни алергени 2 + синтетика, вуна, памук, бактерије 

 У стандардну батерију нутритивних алергена 2 уврштени су следећи 

алергени: орах, јагода, поморанџа, бресква, банана, парадајз, грашак, спанаћ. Групи 

ових алергена придодати су и следећи алергени: синтетика, вуна, памук и бактерије. 

 Са сваком групом је даван и хистамин (позитивна контрола) и физиолошки 

раствор (негативна контрола) и реакције на њих су служиле као контроле за 

поређење са реакцијама које су изазивали алергени.  

Резултати 

Резултати алерголошког тестирања изнети су на графиконима 11, 12, 13, 14, 15. Код 

978 деце или 95,35 % од укупно 1 026 деце са уртикаријом/едема Квинке изазван је 

позитиван одговор на најмање један од испитиваних стандарних алергена.  Посматрајући 

укупан број свих тестова које смо урадили, негативну реакцију на апликовани 

алерген показало је 7 837 апликација алергена што је износило 69,18% у односу на 

укупно 11 328 тестних реакција са алергенима. Код 3 460 тестова (30,54%) реакција 

је била приближно једнака реакцији на хистамин, или нешто интензивнија, док је код 

30 (0,26%) реакција била јако бурна и до 4 пута већа од реакције на хистамин. Код 

једног детета смо имали анафилактоидну реакцију. Реакције овог типа и интензитета 

су описане у литератури (14-18). Системске реакције је изазвало укупно 8 алергена: 

дерматофагоидес, кућна прашина, перје, полен корова, полен трава, амброзија, 

кикирики, и кравље млеко.  

Највећи проценат позитивних реакција (514 тестираних) изазвали су следећи 

алергени: кућна прашина (74,32 %), дерматофагоидес (73,51%), полен траве 

(51,56%), дуван (49,03%), полен корова (43,97%) (Графикони 11,12). На полен стабла 

реаговало је 39,41%. на перје 31,71% а на плесни 30,94% тестиране деце [19, 20]. 
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Графикон 11. Резултати прик тестирања са стандарним алергенима код 1026 деце са 

уртикаријом/ангиоедемом 
 

 На амброзију је реаговало 41,45% од 193 тестираних, а веома бурну реакцију 

је имало 6 деце (3,11%). На мешавину бактерија је реаговало 41,97% од 498 укупно 

тестиране деце. На длаку пса и мачке реаговао је приближно једнак број деце, на 

мачку 40,76 % на пса 40,13% од 314 тестиране деце/ (Графикон12).  

 

Графикон 12. Резултати прик тестирања са стандарним алергенима код 1 026 деце са 

уртикаријом/ангиоедемом 
 

 При тестирању на кувано јаје од 556 укупно тестиране деце позитивно је 

реаговало 31,29%. Кравље млеко је изазвало позитивну реакцију код 16,73% од 496 
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укупно тестираних на овај алерген, при чему је њих је шесторо показивало и 

клинички јасне симптоме алергије на кравље млеко. Најбурнију реакцију, 

анафилактоидног типа на кравље млеко имало је једно дете. Позитивну реакцију на 

кикирики је имало 32,07% од 237 тестираних, а на  какао 9,24% од 238 тестираних. 

Јако позитивну реакцију јачине 4+ изазвао је кикирики код 4 детета (1,69%). Само је 

3,42% од 322 колико је укупно деце тестирано позитивно реаговало на пшенично 

брашно. На кукурузно брашно је реаговало 11,38% од 256 тестираних, али је зато на 

соју реаговало 46,67% од укупно 105 тестираних. На мешавину меса је реаговало 

3,36% од 298 тестираних. На речну рибу је реаговало нешто више деце нego на 

морску. Наиме од 219 тестираних на речну рубу позитивно је реаговало 10,05%, а на 

морску 8,88% од 169 колико je тестиранo. 

 

Графикон 13. Резултати прик тестирања са стандарним алергенима код 1026 деце са 

уртикаријом/ангиоедемом 
 

 Пчела је дала позитивну реакцију код 22,68%, а стршљен код 33,11% од 302 

тестираних/. Приликом тестирања на воће, од 287 укупно тестираних, највећи 

проценат од 20,56% позитивних реакција је добијен на јагоду, док је орах изазвао 

позитивну реакцију код 16,72% тестираних. 

 Приликом тестирања на поврће, на спанаћ је реаговало 7,53% деце од 186 

тестираних. 
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Графикон 14. Резултати прик тестирања са стандарним алергенима код 1026 деце са 

уртикаријом/ангиоедемом 
 

 Тестирање на вуну је дало резултате сличне онима на синтетику: вуна 9,01% 

позитивних од 222 тестираих, синтетика 10,22% позитивних реакција од 274 

тестиране деце. Позитиван тест на памук је био код само 2 детета што је износило 

0,96% од 222 тестираних (Графикон 15). 

 

Графикон 15. Резултати прик тестирања са стандарним алергенима код 1026 деце са 

уртикаријом/ангиоедемом 
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Дискусија 

Позитиван прик тест на најмање један стандардни алерген имало је 95.35 % од 

све тестиране деце са уртикаријом/едема Квинке. Трећина позитивних реакција је 

била приближно једнака реакцији на хистамин, 0.26% реакција је било интензивно, 

до 4 пута јаче од реакције на хистамин док је код једног детета дошло до развоја 

бурне анафилактичке реакције. Реакције овог типа и интензитета су описане у 

литератури [14-18].  

Највећи проценат позитивних реакција изазвали су кућна прашина (74,32 %), 

и дерматофагоидес (73,51%). 

Наши резултати прик тестирања на храну се не разликују од резултата који су 

приказали други аутори. У литератури постоје различити подаци о учесталости 

сензибилизације на поједине алергене код деце, тако да преваленција варира: на 

кравље млеко од 7 % до 77 %, према нашим резултатима она износи 16,73 %; на 

кикирики од 17 % до 51 %, према нашим резултатима износи 32,07 %; на јаје до 41%, 

према нашим резултатима је 31,29 %; на јагоде према литературним подацима 

износи око 23 %, према нашим резултатима 20,56 % [1, 2, 21, 35].  

Када упоредимо могући узрок алергијског обољења добијен кроз 

анамнестичке податке и резултате алерголошког тестирања, уочили смо да се највећа 

подударност среће код алергена пчеле, с обзиром да су и сензибилизација (потврђена 

позитивним тестом) и претходно постављена сумња на могући узрок уртикарије (на 

основу анамнезе и прегледа), били присутни истовремено код великог броја наше 

деце. Супротно од тога су показали резултати тестирања са алергеном куваног јајета, 

с обзиром да је значајно већи број деце показао стање сензибилисаности него што је 

јаје било окривљено за могући узрок алергије. Исто се дешавало и код тестирања са 

алергеном јагоде. У нама доступној литератури нисмо нашли податке који би били 

компарабилни како у позитивном тако и у негативном смислу. 

Код деце је често јако тешко доћи до правих и апсолутно тачних података о 

конзумираним намирницама или о контактима која остварују деца са околином. 

Хетероанамнеза је често непотпуна. Родитељи свесно или несвесно не дају потпуне 



 130 

податке. Искуство је показало да је потребно некад и више пута постављати иста 

питања. У исхрану детета је често укључено више особа, мајка, баба, ређе отац, тако 

да код понављаних атака уртикарије треба захтевати вођење дневника исхране у који 

треба редовно уносити све шта је дете конзумирало у току дана, без обзира ко му је 

то дао да једе. Нажалост, у појединм случајевима и то се показало недовољним 

(видети приказ случаја број 2).  

 Из свега изнетог, можемо закључити да после понављаних епизода урикарија, 

дете треба алерголошки испитати, тестирати на стандардне алергене и уколико 

постоји сензибилизација на одређени алерген, исти треба у највећој могућој мери 

елиминисати из дечије околине.  

 

Клинички прикази 

 

Приказ 1: Анафилаксијска реакција на млеко 

 

Приказ случаја: ББ, женско дете из прве уредне трудноће. Порођај је био у 

термину, природним путем, порођајна маса 3 380 g. а дужина на рођењу 51 cm. 

Исхрана је била на мајчиним грудима до 4. месеца живота без икаквих проблема. 

Дете је имало од рођења благ екцем на лицу, који је лечен у Дечијем диспанзеру где 

је редовно добијала законом предвиђене вакцине.  

Отац детета је као дете имао опструктивни бронхитис и "неке повремене" 

алергије, али није никад алерголошки испитиван. Мајка нема никакве тегобе, те 

конзумира храну без икаквих органичења. Конзумира свакодневно кравље млеко, 

разно поврће, а два до три пута недељно у исхрани има рибу. 

Када је дете напунило 4 месеца мајка је самоиницијативно дала детету пиринчане 

пахуљице, (комерцијални, фабрички заштићен препарат). Пола часа по давању ове 

кашице, по лицу детета јавило се црвенило и уртикаријалне промене изнад нивоа 

коже које су се брзо шириле и захватиле већи део тела. Мајка је одвела дете у 
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дежурну службу, где се амбулантно одређује терапија, промене нестају и дете и мајка 

одлазе кући. Мајка не даје другу храну, већ дете остаје искључиво на мајчином 

млеку.  

У узрасту детета од 5 месеци мајка поново самоиницијативно даје детету да пије 

адаптирану млечну формулу за здраву одојчад - НАН 1® млеко, јер је сама закључила 

да нема довољно млека. Кратко време по конзумирању адаптираног млека долази до 

црвенила лица, затим трупа, и екстремитета, појављују се појединачне несливене 

уртике. Дете је овог пута хоспитализовано, где се после терапије промене повлаче и 

нестају у року од неколико сати. Урађена је стандардна лабораторијска обрада: Е 

3,76 х 1012/l, HCT 33,3 %, Hb 113 g/l, MCH 30.1 pg, MCHC 339 g/l, MCV 88.6 fl, RDW 

11.1%, T 373х 109/l, урин: спец тежина 1009, жута боја, билирубин негативан, глукоза 

негативна, уробилиноген негативан, у седименту мало бактерија. 

 Осми дан хоспитализације урађен је прик тест на кравље млеко. Трећи минут 

по апликацији физиолошког раствора, млека и хистамина, на месту давања крављег 

млека се јавља еритем, који се брзо шири дуж руке ка рамену, да би током следећих 

минута захватио труп, врат и почео да се шири по другој руци и ногама детета. 

Истовремено су се јавиле и појединачне уртике, које су почеле да се сливају у плак. 

Детету је одмах укључена парентерална терапија: адреналин (субкутано), 

метилпреднизолон и инфузиони раствор 5% глукозе. Појава нових уртика је 

престала. После неколико сати промене на кожи су се у потпуности повукле и стање 

детета је било добро.  

 Код детета и мајке су комплетно искључено из исхране кравље млеко, све 

млечне прерађевине и пиринач. Започета је исхрана детета са специјализованом 

хидролизатном формулом за одојчад и децу преосетљиву на беланчевине крављег 

млека, и дете није имало даљих тегоба.  

 Месец дана касније дете је имало благу уртикарију после увођења карфиола у 

исхрану. Убрзо после тога мајка је престала да доји дете. Шест месеци касније, 

приликом купања, мајка је држала дете у наручју и јела млечни сладолед. Детету је 

капнула једна кап сладоледа на бутину, по изјави мајке и она је одмах ту ногу детета 
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добро испрала. Неочекивано, 15 мунута касније, код детета почиње да се јавља 

уртикаријална оспа, која је за двадесетак минута, колико је требало да стигну у 

болницу, постала генерализована. Осамнаест месеци касније код детета је урађен 

прик тест на млеко и реакција је била позитивна и једнака по интензитету са 

реакцијом на хистамин. 

 Дете сада има 3 године и 6 месеци, добија посебно за њега припремљену 

храну без млека, млечних производа, пиринча и карфиола, уредно напредује, и 

добија све вакцине редовно.  

 

Приказ 2: Urticaria e contactu post morsum insecti 

 

 Приказ случаја: ПП, мушко дете узраста 2 године и 10 месеци, прво је дете из 

прве трудноће, која је имала уредан ток. Порођај је обављен природним путем, без 

проблема: оцена на рођењу АС 9/9. Дете је било на мајчином млеку, а потом на 

двоврсној исхрани током 13 месеци, а потом је почело да конзумира сву храну.

 Анамнестички подаци су указивали на присуство атопичара међу сродницима: 

отац детета је као дете имао бронхитис до узраста од 7 година, деда по оцу има 

астму, тетка по оцу има екцем, друга тетка по оцу има алергијски ринитис и 

алергична је на полен траве и брашно. 

 У оквиру социјално-епидемиолошке анкете, сазнало се да дете живи у сувом 

стану, са централним грејањем, на другом спрату. Нема домаћих животиња у стану. 

Нико не пуши у стану. Дете чува бака по мајци у преподневним сатима, бака по оцу 

га изводи у шетњу у поподневним сатима и то булеваром до парка, где се љуља на 

металним љуљашкама. Код свих пријатеља код којих одлазе нема животиња у 

становима и сви станују у солитерима (мајчина изричита тврдња). 

 Три месеца пре првог прегледа у алерголошкој амбуланти, дете је први пут 

имало уртикаријске промене које су се јавиле прво на ногама, а затим по трупу, и око 

појаса. У последња три месеца имало је три атака уртикарије у неправилним 
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временским интервалима. Промене су увек почињале прво на подколеницама, а 

после се локализовале око појаса и на подлактицама. Постављена је сумња да је 

могућ узрок алергије јаје, те је неко време јаје искључено из исхране, али су се 

промене ипак јављале поново. Дете је наставило да конзумира јаја и није имало 

промена непосредно после конзумирања истих. Основни лабораторијски параметри 

су били у границама физиолошких вредности: седиментација еритроцита 4, Е 4,85 х 

1012/l, Hb 127 g/l, L 6,93 х 109/l, Eo 0,01 %, гликемија 4,80 mmol/l, уреа 4,3 mmol/l, 

креатинин 43,6 Umol/l, аспарат аминотрансфераза 40 U/l, аланин аминотрансфераза 

19 U/l, гама глутамил транспептидаза 9 U/l, урин у физиолошким границама, из 

бриса грла, носа, и уринокутуре искултивисана је уобичајена флора, 

оториноларинголошки преглед је био у границама физиолошког. 

 Прик тестирањем су добијени следећи позитивни одговори: хистамин 8 х 8 

mm, кућна прашина 5 х 5 mm, дерматофагоидес птеронисинус 6 х 6 mm, кикирики 5 

х 5 mm, амброзија 5 х 5 mm, јагода 15 х 10 mm, пчела 8 х 10 mm, длака мачке 15 х 10 

mm. 

 У наредна четири месеца дете је имало још две епизоде уртикаријe, које су се 

јављале у неправилним временским периодима. Промене су импоновале као да су 

проузроковане уједима инсекта (папуло-везикуло-крустозна ефлоресценција). 

Постављена је радна дијагноза: urticaria post morsum insecti е causa ignota. Мајка је 

децидирано тврдила да дете не може да дође у контакт ни са мравима, ни са бувама 

или другим инсектима, чак је била и помало увређена, што се уопште на то 

помишљало.  

 На један од следећих контролних прегледа дете је довела бака, која га је 

редовно водила у шетњу. По ко зна који пут је инсистирано на анамнези и на 

могућности контакта са мачкама или псима, који би могли пренети инсект 

(нпр.буву). Бака се на крају ипак сетила да они повремено одлазе код неке њене 

пријатељице, која додуше у стану нема ни пса ни мачку, али како станује у 

приземљу, она храни варошке мачке на тераси, оставља им храну, и дете понекад 

изађе на ту терасу и пуни чиније са храном, па понекад и седне на тепих који се 

налази на тераси. Договорено је да бака више не посећује са дететом ту пријатељицу. 
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Годину дана после те посете дете више није имало атаке уртикарије (било је на 

прегледу због упале фарингса). 

 

Приказ 3: Urticaria alimentaris generalisata cum oedema Quincke faciei 

 

 Приказ случаја: ММ женско дете узраста 9 година је друго дете из друге 

уредне трудноће. Девојчица је била на природној исхрани првих 16 месеци по 

рођењу и редовно је вакцинисана. Из хетероанамнезе се сазнало да је мајка алергична 

на Бактрим®, отац на "сунце", док старији брат нема алергије.  

 У оквиру социјално-епидемиолошке анкете, сазнало се да дете живи у 

породичној кући са централним грејањем и да у кући нема животиња.  

 Пре доласка у алерголошку амбуланту дете је имало 3 атака уртикарије, два са 

израженим отоком очију, те је било хоспитализовано у Дечијем одељењу под 

дијагнозом oedema quincke faciei et urticaria generalisata . 

 Родитељи као и сам лекар нису могли да повежу уртикарују са неком храном 

или контактом. Родитељи а и само дете су децидирано у више наврата негирали 

узимање било каквих лекова пре појаве уртикарије. Мајка је водила детаљан дневник 

исхране у који је уписивала чак и где је куповала намирнице или ко је произвођач 

(нпр. воћни сок).  

 Основни лабораторијски параметри су били у границама физиолошких 

вредности: Е 4,67х 1012/l, Hb 140 g/l, L 4,98 х 109/l, гликемија 4,56 mmol/l, уреа 3,5 

mmol/l, креатинин 50,6 Umol/l, CRP 0,5 mg/l, аспарат аминотрансфераза 32 U/l, 

аланин аминотрансфераза 17 U/l, гама глутамил транспептидаза 9 U/l, урин у 

физиолошким границама, из бриса грла, носа, копрокултуре и уринокултуре 

искултивисана је уобичајена флора, у столици нису нађени цревни паразити, 

оториноларинголошки преглед је био у границама физиолошког. 
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 Тестирање прик тестом, изазвало је слабо позитивну (јeднаку половини 

реакције на хистамин) реакцију на кућну прашину, дерматофагоидес птеронисинус, 

амброзију, полен корова. Остали тестови су били негативни.  

 У наредних 6 месеци било је још три атака уртикарије, на које су родитељи 

одмах самоиницијативно дали детету антихистаминик у облику сирупа, па није 

долазило до отока лица. Дете није мењало уобичајена средства за личну хигијену 

(шампон, пасту за зубе, сапун). Месец дана после последњег  атака дете је добило 

неколико афти у устима те је након прегледа предложено да девојчица почне да 

узима витамине. На мајчино питање који би то били витамини, девојчица се огласила 

тврдњом да она већ узима витамине. Тада започиње дијалог између мајке и кћерке, с 

обзиром да мајка изричито тврди да у кући нема никаквих витамина. Девојчица 

објашњава узимање витамина овим речима: "Има, у кухињи, међу зачинима. Прошле 

јесени смо ти и ја купиле оне витамине у гранулама, јер смо на телевизији слушали, 

да треба свака жена да има у кухињи витамине и да их повремено узима, и они стоје 

у ормарићу са зачинима". Из даљег разговора са девојчицом, лекар сазнаје да су то 

биле витаминске грануле које се растварају у води, при чему раствор постаје црвене 

боје. Лекар је тада забранио употребу тих "црвених витамина".  

 После извесног времена девојчица поново долази на преглед са отоком усана 

и генерализованом уртикаријом. Поучен ранијим искуством, лекар је усмерио 

анамнезу на витамине и боје и тако сазнао да је девојчица конзумирала желе бомбоне 

које су биле жуте и црвене боје. Следила је потпуна забрана употребе црвене 

индустријске боје. Од тада, у последње три године девојчица није имала никакве 

тегобе.  

 Понекад је до тачне хетеро и личне анамнезае веома тешко доћи. У исхрану 

детета је често укључено више особа, поред тога дете и самостално узима храну, тако 

да код понављаних уртикарија треба тражити да се води дневник исхране. У дневник 

исхране треба уносити све шта је дете конзумирало у току дана, без обзира ко му је 

то дао да једе, али и то се покаже понекад као недовољна или недовољно поуздана 

метода.  
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Дискусија 

Код деце је понекaд тешко доћи до правих и апсолутно тачних анамнестичких 

података. Хетероанамнеза о конзумираним намирницама или о контактима која 

остварују деца са околином је често непотпуна. Родитељи свесно или несвесно не 

дају потпуне податке. Искуство је показало да је потребно некад и више пута 

постављати иста питања. У исхрану и негу детета је често укључено више особа, 

мајка, баба, ређе отац, тако да код понављаних атака уртикарије треба захтевати 

вођење дневника исхране у који треба редовно уносити све шта је дете конзумирало 

у току дана, без обзира ко му је то дао да једе. Нажалост, у појединим случајевима и 

то се показало недовољним (приказ случаја број 2). 

После понављаних епизода урикарија, потребно је дете алерголошки 

испитати, тестирати на стандардне алергене и уколико постоји сензибилизација на 

одређни алерген, исти треба у највећој могућој мери елиминисати из дечије околине.  

У првом и другом случају који смо приказали, прекид експозиције на 

инкриминисани алерген је имао кључну улогу за даљи ток лечења. Тако су, исхрана 

без млека, млечних производа, пиринча и карфиола у првом, а престанак контакта са 

мачком у другом случају довели код оба детета до потпуног престанка уртикарије. 

У другом приказаном случају, дечак је испољио клинички сигнификантну 

реактивност на длаку мачке с обзиром да је с престанком експозиције престала и 

уртикарија, што је потврђено и позитивним прик тестом. После играња са мачком 

само двоје деце од укупно 1 033 (0,2 %) деце хоспитализоване под дијагнозом 

уртикарије/ангиоедема добило је уртикарију. Оно што чини овај случај 

интригантним јесте изглед промена на кожи. Поред класичних уртикаријских, 

постојале су и промене типа строфулуса што је указивало и на могућ убод инсекта 

нпр. бува, приликом игре детета са мачком. Иако се алерген епитела мачке моће наћи 

у просторијама и после шест месеци након удаљавања животиње, дете је у контакт са 

мачкама долазило акцидентално, ван стана у коме никада нису боравиле животиње. 

Познато је да инхалаторни алергени као што су полени трава, перут и длака 
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животиња могу имати улогу окидача за акутну или хроничну уртикарију, са или без 

респираторних тегоба (36). 

 Трећи случај је приказан с циљем да укажемо на то колико је тешко 

доћи до свих потребних података, да се подаци морају узимати пре свега од 

родитеља, али да се и са децом мора разговарати. Није никад сувишно поставити 

исто питање више пута! Потпуна забрана употребе црвене индустријске боје довела 

је до потпуног престанка уртикарије. У литератури је недавно описан случај 

девојчице која је имала уртикарију изазвану бојеним бомбонама (37). 
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PEDIATRIC URTICARIA: CLINICAL EXPERIENCES 
 

Dušan Rajić 
Pediatric Allergy Department, General Hospital ”Đorđe Joanović”, Zrenjanin, Republic of 

Serbia 
 

Abstract 
During the period between 1999 and 2009, 16.726 children were hospitalized at the 

Pediatric Department of the General Hospital in Zrenjanin. There were 1033 children 

(53.15% of boys and 46.85% of girls), or 6.18% of the total number of hospitalized 

children, dismissed with the diagnosis of urticara/Quincke's edema. Most of the 

hospitalized children were 0 to 6 months of age - 13.84%, while 41.63% were aged 0 to 3 

years. At discharge, 48.02% of patients were diagnosed with urticara/Quincke's edema. The 

remaining 51.98% were also diagnosed with some other diseases. Discharge diagnosis of 

urticaria was present in 917 (88.77%) children, and Quincke's edema in 239 (23.14%) 

children, regardless of whether they were diagnosed with other diseases or not. Respiratory 

tract infections were established in 317 children (59.03% of the tota number of children 

with infections, and 30.7% of the total number of children hospitalized with 

urticara/Quincke's edema). Atopic children associated with a clearly pronounced urticaria 

was found in five children (0.93%). Based on heteroanamnesis, causal agents of 

urticara/Quincke's edema in hospitalized children were: drugs (28.46%), foods (29.24%), 

medications and foods concumed together (3.19%), while other causes were found in 

9.87% of cildren. The most common causal agents were antibiotics in 243 children 

(23.52%), common penicillin preparations in 134 children (12.97%), antipyretics in 

14.91%, fruts in 10.26%, insect bites in 7.16% and peanuts in 5.32% of children 

hospitalized due to urticara/Quincke's edema. In 302 (29.24%) children, the cause of 

urticara/Quincke's edema remained unknown. It means that parents of these children denied 

that their children were taking drugs, foods and other agents, or that parents and doctors 

could not connect urticaria with any cause. In the same period, 6.639 children were 

examined at the Pediatric Allergy Department, and urticara/Quincke's edema was found in 

1.309 children (19.72%). A total of 11.328 tests were performed and in 95.53% they caused 

a posiive response to at least one of the test allergens. The highest percentage of positive 

reactions were caused by house dust (74.32%), dermatophagoides (73.51%), grass pollen 

(51.56%) and tobacco (49.03%), while the most common nutritional allergens were 

soybeans (46.67%, peanuts (32.07%), eggs (31.29%), and cow's milk (16.73%). Systemic 

reactions to prick tests were caused by: house dust mites, feathers, grass pollen, weed 

pollen, ragweed, peanuts, and cow's milk. The three case reports describe: a child with an 

anaphylactic allergy to cow's milk, and two children in whom history taking proved to be 

the main diagnostic method in search for the cause of urticaria. 
 

Key words: Child; Urticaria + diagnosis + etiology; Angioedema + diagnosis + therapy; 

Risk Factors; Skin Tests; Allergens 
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АДИТИВИ У ХРАНИ И УРТИКАРИЈА 

Мирослава Кристофоровић-Илић 

Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду, Србија 

 

Сажетак 

 

Адитив је свака супстанца која се без обзира на њену хранљиву вредност, не користи 

као намирница нити представља карактеристичан састојак намирнице.  

Из технолошких разлога додаје се намирници у току производње, прераде, припреме, 

обраде, паковања, транспорта, или чувања, и директно или индиректно преко својих 

међупроизвода постаје или може да постане њен састојак. Њихово присуство у 

намирницама мора бити наглашено на амбалажи у којој је намирница упакована, 

односно на декларацији. Ту се ради о прехрамбеним адитивима. 

Сви адитиви који су одобрени од стране америчке Агенције за храну и лекове (FDA), 

поседују GRAS (Genrally Regarded As Safe ) – статус, односно, препознати су као 

производи сигурни за здравље. Реакције на адитиве храни јављају се у око 1% деце и 

у 0,01-0,23% одраслих.  

Издвајамо дејства појединих: Алергијске реакције дају: Е 102, 120, 124; Изазивају 

кожне проблеме: Е 230-233; Боје - тартразин (Е 102, жута боја) и кармин (Е 120, 

црвена боја) могу да изазову алергијску реакцију код посебно осетљивих људи. 

Симптоми укључују осип на кожи, копривњачу, крварење из носа – процењује се да 

се реакција јавља на 1-2 особе на 10.000. Butilhidroksitoluen (BHT) и 

butilhidroksianizol (BHA) и антиоксиданси за масти и уља, изазивају алергијски осип 

у особа са већ установљеном хроничном уртикаријом. Mononatrijum glutaminat 

(MSG) може да изазове мучнину, повишен крвни притисак, свраб и остале алергијске 

реакције. Бензоева киселина може да изазове осип на кожи. Сулфити могу бити 

узрочници појачања симптома болести код астматичара осетљивих на сулфите а 

могу да доведу до појаве уртикарије, ангиоедема, итд. 

 

Кључне речи: Адитиви храни + нежељена дејства + хемија; Уртикарија + 

етиологија; Хиперсензитивност; Кожне манифестације 
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Увод 

 Адитив је свака супстанца која се без обзира на њену хранљиву вредност, не 

користи као намирница нити представља карактеристичан састојак намирнице.   

Из технолошких разлога додаје се намирници у току производње, прераде, припреме, 

обраде, паковања, транспорта, или чувања, и директно или индиректно преко својих 

међупроизвода постаје или може да постане њен састојак. Њихово присуство у 

намирницама мора бити наглашено на амбалажи у којој је намирница упакована, 

односно на декларацији. Ту се ради о прехрамбеним адитивима. На налепници са 

декларацијом налазе и подаци о додатим адитивима у облику ознака са Е - бројевима. 

Ти бројеви односе се на вештачке и природне адитиве чија је употреба одобрена у 

земљама Европске уније (EУ) 1-8. 

Сви адитиви који су одобрени од стране Америчке Агенције за храну и лекове (енг. 

Food and Drug Administration - FDA), поседују GRAS (енг. Genеrally Regarded As Safe) 

– статус, односно, препознати су као производи сигурни по здравље. Реакције на 

адитиве храни јављају се у око 1% деце и у 0,01-0,23% одраслих. Сматра се да је 

учесталост реакција на адитиве храни заправо већа, али се због недостатних и 

нестандардизованих тестова ређе доказују 3, 4, 9-11. 

 

 

О адитивима 

 

 Око 80 % хране уноси се у прерађеном облику, а индустрија  нуди брзу храну 

коју је тешко произвести без додатака и адитива. Адитиви не смеју представљати 

ризик за здравље потрошача. Не смеју заваравати потрошача и прикрити слабости 

квалитета сировине или начина прераде. Већина адитива је сигурна за људе, а неки 

се повезују са озбиљним повећањем обољевања од карцинома, астме и врло често 

променама на кожи.  



 144 

По дефиницији значење речи адитив подразумева “додатак”. Адитиви или додаци су 

материје које нису намирнице нити њихови нутријенти, али се додају намирницама 

за време производње, прераде, ускладиштења, пакирања или транспорта ради 

повећања квалитативних својстава (изгледа, укуса, мириса, боје, структуре, трајности 

намирнице/производа). То су ненутритивне материје које се додају намирницама 

наменски и у малим количинама како би се поправио њихов изглед, арома, текстура 

и одржљивост. Под адитивом се подразумева било која материја која се нормално 

конзумира као намирница, а нема карактеристике састојка хране и нема нутритивне 

вредности 10-15. 

 Данашњи потрошачи узимају приближно 80% намирница у индустријски 

прерађеном облику. Такве намирнице је тешко произвести и сачувати без додавања 

адитива. 

Истраживања у Великој Британији током 2007. г. показала су да: 

- већина потрошача подцењује колико адитива поједе; 

- просечан потрошач поједе дневно око 20 врста адитива (19 ако храну спрема код 

себе у стану);  

- већина потрошача не зна која храна садржи адитиве. 

Адитиви боје, згушњавају, омогућавају мешање воде и масти или уља, конзервирају, 

појачавају или мењају укус, заслађују (уместо шећера), штите од оксидације, 

омогућавају стварање желеа, киселости, глазирају, надимају... Намена великог броја 

адитива је такође, помоћ код технолошке обраде и припремања производа. Они, 

међутим, не смеју представљати ризик за здравље потрошача. Такође, не смеју 

заварати потрошача односно сакрити слаб квалитет или начин прераде. 16,17.  

 Европска комисија за безбедност хране је почела проучавати безбедност 

адитива. Од почетка до краја, регистрација адитива у ЕУ траје око 10 година. Пет 

година се тестира безбедност, па следе две године процене безбедности од Европског 

тела за безбедност хране (енг. The European Food Safety Authority - EFSA). Такође 

протекне још око 3 године за добијање локалне дозволе у одређеној држави. Пошто 
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процене трају овако дуго већину дозвола није издало ово тело, већ Научни комитет 

за храну који је њен претходник (енг. The Scientific Committee on Food - SCF). 

Комисија Codex Allimentarius доноси стандарде и препоруке за њихово коришћење, а 

Европска комисија прописе. Доношењем Закона о безбедности хране код нас, 

предвиђено је да Правилник дође под ингеренцију Министарства здравља 4, 5, 17-

19.  

 Адитиви се у Србији користе и контролишу у складу са Правилником о 

квалитету и условима употребе адитива у намирницама и другим захтевима за 

адитиве и њихове мешавине. Сматра се да је 540 група адитива сигурно безбедно, 

320 група адитива се могу сврстати као разумно безбедни, 70 њих може изазвати 

алергију или неки нежељан ефекат, а 39 група адитива може проузроковати значајан 

ризик за здравље при дужем узимању. Овде нису урачунате ароме 20, 21. 

 До 1989. године Комисија Codex Alimentarius је на основу евалуација од 

стране Здруженог Експертског комитета за адитиве хране, Организације за 

пољопривреду и храну при Уједињеним Нацијама и Светске Здравствене 

Организације (енг. The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives -  

JECFA) 22 и према здравственој безбедности адитиве сврстала у шест група: 

Група А1 – адитиви који су потпуно проверени за трајно безбедно коришћење у 

намирницама; 

Група А2 - адитиви који се дуго користе у технолошкој пракси и до сада нису 

показали штетне последице, али који за трајно безбедно коришћење у намирницама 

још нису потпуно проверени; 

Група Б1 - адитиви који се употребљавају у појединим земљама, али их није 

вредновала комисија Организације за пољопривреду и храну при Уједињеним 

Нацијама/Светска здравствена органзација (енг. Food and Agriculture Organization of 

the United Nation/ World Health Organization - FAO/WHO); 
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Група Б2 - адитиви који потенцијално могу да буду коришћени и представљају 

предмет проучавања, а тек треба да буду вредновани од старане комисије FAO/WHO; 

Група Ц1 - адитиви за које комисија FAO/WHO сматра, на основу проверавања 

њихове токсичности, да нису без опасности за коришћење у храни; 

Група Ц2 - супстанце које комисија FAO/WHO сматра токсичним и које треба 

забранити као адитиве у храни.  

Сваки адитив има статус: 

- ДОЗВОЉЕН - ако се хемикалија сматра за сада безбедном; 

- ЗАБРАЊЕН - је статус ако је засигурно, без сумње доказано да изазива болест;  

- НЕДОЗВОЉЕН - ако тестови за ову хемикалију још нису готови, или трају или 

никада нису спроведени; 

- ОПАСАН - опасан за људе са хроничним болестима. 

 

 Адитиви који се употребљавају у Европи означени су Е бројем. То је број који 

означава одобрење за одређени адитив. Да би се добио Е број, адитив мора да прође 

провере Европске управе за безбедност хране. Систем Е бројева, такође, служи као 

једноставан начин да се означи одређени адитив 23. 

 Установљен је и прихватљив дневни унос (енг. acceptable daily intake - ADI), 

који се дефинише као процењена количина адитива у храни која може да се узима 

целог живота без икаквог ризика по здравље. ADI се обично изражава у милиграмима 

по килограму телесне тежине дневно. Прихватљив дневни унос служи да заштити 

здравље потрошача и да олакша међународну трговину храном. Он одређује 

сигурност адитива у храни. ADI се одређује тестовима. Токсиколошки тестови се 

раде да би се одредило колико адитива током живота може да прими организам без 

икаквих штетних ефеката 5, 23. 
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 Уобичајено је да се адитиви тестирају на две врсте животиња. Затим се 

посматра њихов утицај на DNK, њихова веза са настанком рака, оштећења виталних 

органа итд. Ако се појави било који знак поменутих ефеката при великим дозама, 

онда се дозе смањују док се код животиња не утврди да нема «приметних ефеката» 

погубних по здравље. Ове смањене дозе се сматрају «сигурним нивоом» за људе. 

Концепт сигурних доза је заснован на просечном уносу одрасле особе 24, 25. 

Сигурносни праг би тебао бити 1% од количина које су штетне по здравље када могу 

изазвати алергије, тироидне туморе, дерматитис, астму, копривњачу 26. 

Адитиви у храни су груписани у следеће групе: Е100–Е199 (боје), Е200–Е299 

(конзерванси), Е300–Е399 (антиоксидант, регулатор киселости), Е400–Е499 

(згушњиваци, стабилизатори, емулгатори), Е500–Е599 (регулатор киселости, и др.), 

Е600–Е699 (појачивачи укуса), Е700–Е799 (антибиотици), Е900–Е999 (разно), 

Е1000–Е1999 (додатне хемикалије) 3,14,23,25,27. 

 

Појашњење о појединим:  

• Боје- додају се како би се повратила природна боја изгубљена у процесу 

прераде и складиштења.  

• Средства против згрудњавања.  

• Појачивачи укуса- служе за појачање изгубљеног укуса који се изгуби током 

прераде и складиштења.  

• Овлаживачи- спречавају сушење хране.  

• Антиоксиданти- спречавају да се храна ужегне и да изгуби боју.  

• Минерали- служе да би се допунио укус дијететског производа.  

• Избељивачи- служе за избељивање брашна.   

• Минералне соли- користе се за побољшање текстуре хране које је можда 

изгубила   

• Биљне гуме- побољшавају конзистенцију.  

• Конзерванси- продужавају рок трајања производа.  

http://www.well.org.rs/index.php/aditivi-u-hrani?start=1
http://www.well.org.rs/index.php/aditivi-u-hrani?start=2
http://www.well.org.rs/index.php/aditivi-u-hrani?start=2
http://www.well.org.rs/index.php/aditivi-u-hrani?start=3
http://www.well.org.rs/index.php/aditivi-u-hrani?start=4
http://www.well.org.rs/index.php/aditivi-u-hrani?start=4
http://www.well.org.rs/index.php/aditivi-u-hrani?start=5
http://www.well.org.rs/index.php/aditivi-u-hrani?start=6
http://www.well.org.rs/index.php/aditivi-u-hrani?start=7
http://www.well.org.rs/index.php/aditivi-u-hrani?start=8
http://www.well.org.rs/index.php/aditivi-u-hrani?start=9
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• Ензими- служе за спречавање кварења хране.    

• Киселине- ниво киселине се мења услед разних нивоа киселости различитих 

састојака. Помажу да се одржи константан ниво киселости.  

• Емулгатори- онемогућавају мешање воде и њихово раздвајање по слојевима.  

• Витамини- током прераде и складиштења, неке врсте хране губе своју 

нутритивну вредност. Витамини се додају храни да би надокнадили овај  

губитак.  

• Вештачки заслађивачи- додају се да засладе дијеталне напитке и храну.  

• Агенси за третирање брашна- користе се у припремању хлеба да би 

побољшали квалитет брашна.  

• Средства за згушњавање- служе за одржавање конзистенције хране.  

• Појачивачи укуса- истичу или побољшавају укус хране која нема сопствени 

укус који доминира… 18, 27 

Боје су додаци који надокнађују природну боју која се изгубила током прераде или 

које се додају да би производ био атрактивнији. Понекад се додају и како би појачали 

утисак тј. послали поруку да је у неком производу који је одговарајуће боје нпр. да у 

сладоледу који је ружичаст има много јагода. Уз ову категорију постоје и материје 

које задржавају боју тј. чувају постојећу боју током прераде. Боје могу бити 

природне и за то се користе екстракти из кожице црног грожђа, карамел (растопљени 

шећер без воде) или боје из воћних сокова, такве боје не пролазе посебне тестове. 

Постоји неколико синтетских боја које су се током времена показале штетним те су 

забрањене или недозвољене, али се ипак могу пронаћи у различитим производима, а 

најпознатија је лимун жута број 5 тартразин или Е102, која може изазвати уртикарију 

или напад астме код осетљивих особа.  

Конзерванси су материје које спречавају кварење услед деловања бактерија, 

гљивица, квасаца и других микроорганизама. Омогућавају дужи рок трајања и 

сигурнији транспорт без обзира на температурне промене. У домаћинствима се и 

данас користе неки природни конзерванси као што су сирће за кисељење, мед, шећер 

или лимунска киселина који су уједно и на листама адитива за индустријску 

производњу. Конзерванси су подељени у неколико група према хемијском саставу, а 
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неколико их је и недозвољено тј. забрањено (нпр. Е240, Е216, Е217) или опасно. 

Интересантни су сулфити који служе углавном за санитацију боца и остале амбалаже 

а будући да могу изазвати нападе астме код осетљивих особа FDA (eng. Food and 

Drug Administration) је одредилa да сва амбалажа која има више од 10 ppm (делова на 

милион) сулфита то мора јасно означити. Данас се на тржишту могу пронаћи вина 

која су означена као без сулфата и сулфита, што је посебно цењено код врсних 

енолога. 

Антиоксиданси и регулатори киселости су материје које инхибирају деловање 

кисеоника на намирнице те тако чувају деловање нпр. витамина или задржавају 

арому. Регулатори киселости су материје које контролишу пожељну киселост или 

базност намирнице. У овој категорији су недозвољена само два адитива: Е388 и 

Е389. 

Адитиви за згушњавање, стабилизатори и емулгатори; материје за згушњавање 

су додаци који повећавају вискозност производа без да мењају друга својства тог 

производа. То се најчешће користи за супе, умаке, сладоледе, креме, а то су  

углавном модификовани скроб или пектин.  

 Стабилизатори су супстанце које производу дају чвршћу структуру. Иако у 

правом смислу речи нису емулгатори и они стабилизују емулзије. То су такође 

пектин Е440, агар Е406 које још називамо и материјама за желирање.  

 Емулгатори су материје које омогућавају мешање воде и уља у стабилне смесе 

(без раздвајања) а највише се користе за мајонезе, сладоледе и хомогенизовано 

млеко. Посебну групу чине емулгаторске соли које у смесама  воде, уља и протеина 

распршују протеине око њих и задржавају конзистенцију (Е450, Е451, Е452). 

Емулгатори штетни за кожу су Е230, Е231 и Е232, док Е311 и Е312 изазивају осипе. 

У овој групи су два недозвољена адитива (Е424, Е425). Такође, постоје емулгатори 

који изазивају астму. Следећи адитиви: Е102, Е104 и  Е211 могу да изазову 

астматични напад. Посебно треба чувати децу и не излагати их овим алергенима. 

Супстанце за спречавање згрудњавања су адитиви који се додају прашкастим 

(нпр. млеко у праху) и зрнастим материјама и у њиховом процесу рехидратације 

http://www.ukfoodguide.net/e102.htm
http://www.ukfoodguide.net/e104.htm
http://www.ukfoodguide.net/e211.htm
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спречавају стварање грудвица и лепљење. Овде се налазе и адитиви са својством 

побољшања дизања теста, затим зачини, антиоксиданси, емулгатори, учвршћивачи 

секвестранти, али су због свог хемијског састава и вишеструког деловања сврстани у 

ову групу. 

Појачивачи укуса су материје које појачавају постојећи укус хране. Могу бити 

екстраховани из природних материја или синтетизовани. Најпознатији је MSG – 

monosodium glutamat, који се повезује с тзв. синдромом кинеског ресторана. Наиме, 

превише хране из типичног америчког кинеског ресторана може изазвати главобољу, 

муку, пролив, знојење, стезање у грудном кошу, што се  приписује великим 

количинама MSG. Међутим MSG је присутан у много намирница нпр. коцке за супу, 

супе из кесице, мешавине зачина и сл. па је изложеност веома  велика. Дозвољени 

дневни унос је 120 mg/kg који се врло лако премаши.  

Антибиотици су фармацеутици који спречавају раст микроорганизама и статус им 

није у потпуности регулисан у индустријској производњи хране.  

Адитиви за задржавање влаге везивањем воде задржавају конзистентност 

производа. 

Адитиви за третирање брашна  побољшавају реолошка својства теста и крајњег 

производа. У пекарској индустрији је дозвољена највећа употреба и комбинација 

адитива. 

Адитиви за спречавање пењења и адитиви за одржавање пене су два супротна 

адитива, први се више користе у процесу производње, а други код готових 

намирница. 

Адитиви за повећање волумена углавном су скробови и они повећавају волумен а 

да при томе не мењају нутритивну вредност намирнице. 

Секвестранти су материје које у намирницама инактивирају одређене метале 

везивањем њихових јона, на тај начин појачавају и деловање антиоксиданса. 

Сматрамо их и конзервансима јер спречавају кварење, посебно масти и уља.  

Потисни гасови служе за истискивање намирница из посуда под притиском, у 

Америци је најпознатији производ сир у спреју, а код нас шлаг. 
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Гасови за пакирање су такви који се додају при пакирању производа најчешће  

сирових ради што дуже трајности. Користе се инертни гасови као што су хелијум или 

аргон. Код нас се у супермаркетима месо пакира на тај начин у пластичне кутије 

поклопљене фолијом. 

Ароме или укуси су материје из природних извора или синтетизоване које дају 

познати укус намирницама. Најпознатије и најбоље вештачке ароме су ароме 

лешника, крушке и другог воћа. Једино није дозвољено употребљавати вештачку 

арому чоколаде.  

Додатни хемијски спојеви или индиректни адитиви су материје које улазе као 

помоћне у процесе производње, пакирања, транспорта или чувања, а да том 

приликом не ступају у никакву хемијску реакцију са храном тј. самом намирницом. 

FDA је регистровала више од 300 таквих супстанци-адитива и сврстала их у 

категорију „food contact substances“27. 

 

Значајно је и ово знати 29: 

 

Азо боје 

 Око 1/5 болесника с уртикаријом алергичних на салицилате (претежно жене 

средњих година) алергично је и на азо боје. Особе које такође реагују на азо боје су 

астматичари и они са алергијским конјунктивитисом. Азо боје су: Tartrazin (E 102), 

Sanset Yellow (E 110 ), Carmoisine (E 122), Amarth (E 123), Ponceau 4R (E 124), 

Erythrosine (E 127), Benzoeva kiselina (E 210), Natrijev benzoat (E 211 ), Kalijev benzoat 

(E 212).  

 

 Адитиви се налазе у разним обојеним и газираним пићима, те као додаци и 

надокнада у нормалној исхрани. Стога се забрањује конзумирање хране и пића са 

ознакама: Tartrazin E 102, Quinoline Yellow E 104, Sunset Yellow E 110 (обојени 
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лекови), Carmoisine Е 122 (дражеје и бојене зубне пасте); Аmaranth Е 123 (у бомбоне 

и гуме за жвакање); Indigo carmine E 132; Green S E 142; Annatto E 160 (B); Benzoati E 

210-219; BHA E 320 i BHA E 321.    

 

 

 

Адитиви и здравље 

 

 Није могуће доказати апсолутну нешкодљивост адитива. Може се говорити о 

степену њихове шкодљивости. Реакције на адитиве у храни јављају се у око 1% деце 

и у 0,01-0,23% одраслих. Сматра се да је учесталост реакција на адитиве хране 

заправо већа, али се због недостатних и нестандардизованих тестова ређе доказују. 

Неке супстанце могу се тестирати: конзерванс натријум бензоат, боја тартразин 

(жуто обојени напитци, слаткиши и сл.), заслађивач аспартам итд. 30. 

 Испитивања научника су показала да је мање од један на 1000 људи 

алергичано или осетљиво на боје или конзервансе. Понекад се осетљивост јавља као 

псеудоалергија на бензоате и парахидрокси бензојеве естере (Е210 - Е219 ), затим на 

синтетска органска боје Е102, Е110, Е122, Е123, Е124, Е129 и Е151 те антиоксидансе 

Е320 и Е321. Научници у ЕУ, утврдили су да се инциденција осетљивости која 

изазива реакцију на природне или синтетске адитиве креће у границама 0.01-0.26% 

на број становника 31. 

 У Великој Британији Агенција за стандарде у храни (енг. Food Standards 

Agency), пронашла је неколико стотина производа у којима су забрањени адитиви. 

Међутим осим забрањених адитива и ригорозно тестирани адитиви у ЕУ који имају 

дозволе, показали су озбиљан утицај на понашање и здравље деце 21.  

 У Табели 1. приказани су поједини адитиви, утицај на здравље људи и имена 

земаља у свету где је њихова употреба забрањена. 
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Храна и алергије 

 

 Уртикарија (копривњача) је алергијско обољење коже, које може настати 

услед деловања великог броја фактора. Узроци обичних уртикарија могу бити 

лекови, козметика, разне врсте хране, адитиви у храни, гљивице, бактерије, цревни 

паразити, неки вируси, ређе прашина, полен, длаке, перје. Физикалне уртикарије 

могу изазвати различити физички фактори, гребање по кожи и слично 32.  

 Алергодерматозе представљају групу болести у чијем настанку имају важну 

улогу алергијски механизми. Као последица деловања медијатора (материје које се у 

највећој мери ослобађају из маст ћелија које представљају примарне ефекторске 

ћелије у уртикарији и ангиоедему) и лимфокина (биолошки активне супстанце које 

стварају стимулисани лимфоцити који представљају примарне ефекторске ћелије у 

реакцијама касне или целуларне преосетљивости) долази до оштећења ткива, и 

зидова крвних судова које се манифестују и на кожи и/или видљивим слузницама 

31.  

 Према класичној подели уртикарије се деле на акутне и хроничне. Хронична 

уртикарија представља дијагностички и терапијски проблем. Од 0.1 до 3% целокупне 

популације добије хроничну уртикарију. 25% болесника с акутном уртикаријом 

развије хронични облик болести. Просек трајања болести је 3-5 година, а у 20% 

болесника с хроничном уртикаријом болест перзистира кроз 20 година. У 50% 

случајева хроничне уртикарије присутан је и ангиоедем. У 20 до 30% случајева 

докаже се узрок болести: лекови (ацетилсалицилна киселина и остали лекови из 

групе нестероидних антиинфламаторних лекова и антиреуматика, инхибитори 

ангиотензин конвертазе), храна (2%), адитиви (1%), инфекције (2-5%) (хепатитис Б и 

Ц, Helicobacter pylori, паразити, хронични синузитис и сл.), малигноми унутрашњих 

органа, физички агенси (топлота, хладноћа, сунчево светло, притисак, вибрација, 

вода). У 70-80 %  случајева хронична уртикарија је непознатог узрока.31, 33 
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 Претпоставља се да је пораст броја особа са алергијским и псеудоалергијским 

реакцијама на прехрамбене намирнице данак различитим адитивима који се све више 

додају намирницама - салицилати, натријум-бензоат, нитрити, нитрати и др. Због 

тога се препоручује, нарочито бебама и малој деци, давати храну познатог порекла, 

са што мање додатих адитива. 

 

 

Закључак 

 

 Индустријска производња хране без адитива и осталих помоћних супстанци у 

процесу производње није могућа. И еколошки произведена храна садржи адитиве. 

Инциденција осетљивости која изазива реакцију на природне или синтетске адитиве 

креће се у границама 0.01-0.26% на број становника. Према литературним подацима, 

15-25% целокупне популације једном у животу добије уртикарију. Хронична 

уртикарија представља дијагностички и терапијски проблем. Од 0.1 до 3% целокупне 

популације добије хроничну уртикарију. 25% болесника с акутном уртикаријом 

развије хронични облик болести. У 70-80 % случајева хронична уртикарија је 

непознатог узрока. Храна је узрок ових појава у 2% , а адитиви у 1% случајева. 

Строга применљивост Акционог плана за животну средину и здравље деце (у оквиру 

хране и исхране) код нас, допринеће да се појаве уртикарије у дечијем добу 

минимизирају, уколико се не могу отклонити.  

 

 

 

 

http://hr.wikipedia.org/wiki/Ekologija
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Табела 1. Адитиви забрањени у појединим страним државама (24). 

Број Назив Објашњење Забрана 

Е102 Tartrazine Жутa бр. 5; познaто дa изaзивa нaпaде 

aстме и копривњaчу код деце; повезaн 

је сa тироидним туморимa, оштећењем 

хромозомa и хиперaктивношћу; 

користи се зa бојење пићa, слaткишa, 

џемовa, цереaлијa, грицкaлицa, 

конзервирaне рибе, пaковaних супa  

Норвешкa, 

Аустријa  

Е104 Quinoline 

Yellow 

Жутa бр.10; користи се зa ружеве, боју 

зa косу, мирисе, лекове; узрокује 

алергијски контактни дермaтитис 

Аустрaлијa, 

САД и 

Норвешкa 

Е107 Yеllоw 7G Жута боја; препоручљиво да га 

избегавају хиперактивна деца; људи са 

астмом могу да покажу алергичне 

реакције на њега; типично се користи 

у благим пићима 

Аустралија и 

САД 

E110PR Sunset Yellow 

FCF, Orange 

Yellow S 

Жута бр. 6; синтетички; користи се 

код цереалија, пецива, слаткиша, 

грицкалица, сладоледа, пића и 

конзервиране рибе; такође у многим 

лековима; нежељени ефекти су 

алергијска стања, уртикарија, ринитис, 

крварење носа, хиперактивност, тумор 

бубрега, оштећење хромозома, болови 

абдомена, мучнине и повраћање, 

гађење на храну  

Норвешка  

E122 Аzorubine, 

Carmoisine 

Црвена боја; дериват угљеног катрана; 

узрокује лоше реакције код 

астматичара и људи алергичних на 

аспирин; типично се налази у 

сластичарским производима, 

марципану, желатину 

Шведска, САД, 

Аустралија, 

Норвешка 

E123 Аmaranth Црвена бр. 2; изведен из мале 

влакнасте биљке истог имена; користи 

се у колачима, воћним пуњењима, 

желатину; узрокује астму, екцеме и 

хиперактивност; проузрокује 

аномалије код птица и феталну смрт 

код неких тестова на 

експерименталним животињама, 

вероватно је канцероген 

САД, Русија, 

Аустрија, 

Норвешка и 

неке друге 

земље 

E124 Ponceau 4R, 

Cochineal Red 

Црвена бр. 4; синтетичка боја из 

угљеног катрана; канцероген код 

САД и 

Норвешка 
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А животиња, узрокује лоше реакције код 

астматичара и људи алергичних на 

аспирин 

E127 Erythrosine Црвена бр. 3; користи се за 

конзервирано воће, креме, слаткише, 

пецива, грицкалице; може 

проузроковати осетљивост на 

светлост; може повећати ниво 

тироидних хормона и довести до 

хипертиреоидизма, доказано да 

узрокује тироидни рак код пацова  

САД и 

Норвешка 

E129 Аllura red АC Црвена бр. 40; оранж-црвена 

синтетичка боја; користи се код 

слаткиша, пића, лекова и козметике; 

представљен раних осамдесетих као 

замена за амарантх који је био 

проглашен несигурним; повезан је са 

раком код мишева 

Данска, 

Белгија, 

Француска, 

Њемачка, 

Швицарска, 

Шведска, 

Аустрија, 

Норвешка 

E132PR Indigotine, 

Indigo 

carmine 

Плава бр. 2; синтетичка боја из 

угљеног катрана; углавном се додаје 

таблетама и капсулама, користи се код 

сладоледа, слаткиша, кекса; изазива 

гађење, повраћање, висок крвни 

притисак, осип, дисајне проблеме и 

друге алергичне реакције 

Норвешка 

E133 Brilliant blue 

FCF 

Плава бр. 1; синтетички се појављује 

као алуминијумски раствор или 

амонијумска сол; користи се у 

слаткишима и пићима 

Белгија, 

Француска, 

Немачка, 

Швajцарска, 

Шведска, 

Аустрија, 

Норвешка 

E142 Green S Зелена боја; синтетичка боја из 

угљеног катрана; користи се код 

конзервираног грашка, желеа и умака 

од менте, колача  

Шведска, САД, 

Норвешка  

E151 Brilliant Бlack 

БN, Black PN 

Црна боја; дериват угљеног катрана; 

користи се у смеђим умацима, 

колачима од рибизли 

Данска, 

Аустралија, 

Белгија, 

Француска, 

Немачка, 

Швajцарска, 

Шведска, 

Аустрија, САД, 

Норвешка 
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E153PR Vegetable 

carbon 

Црна боја; угљени пигмент; користи се 

код џемова, желатина, ликера 

САД, 

E155 Brown HT 

(Chocolate) 

Смеђа боја; користи се у чоколадним 

колачима; може проузроковати 

реакције код астматичара и људи 

преосетљивих на аспирин; познато да 

изазива осетљивост коже 

Данска, 

Белгија, 

Француска, 

Немачка, 

Швajцарска, 

Шведска, 

Аустрија, САД, 

Норвешка 

E230 Biphenyl-, 

Diphenyl- 

phenol 

Употребљава се за пољопривредне 

потребе; типични производи су јужно 

воће 

У многим 

земљама 

E231 Orthophenyl 

phenol 

Употребљава се за пољопривредне 

потребе; типични производи су 

крушка, мрква, бресква, шљива, 

сладак крумпир, јужно воће, ананас, 

парадајз, паприка, трешња, нектарине 

У многим 

земљама 

E233 Thiabendazole Употребљава се за пољопривредне 

потребе; типични производи су јужно 

воће, јабука, крушка, кромпир, банана, 

печурке, месо, млеко 

У многим 

земљама 

E250 Sodium nitrite Може узроковати хиперактивност и 

друге неповољне реакције, 

потенцијално канцероген; избегавати 

У многим 

земљама 

E252PR Potassium 

nitrate 

може се извести из одбачених 

животињских и биљних материја; 

Користи се за барут, експлозиве и 

ђубриво и за заштиту меса; може 

узроковати хиперактивност и друге 

неповољне реакције, потенцијално 

канцероген   

У многим 

земљама 

E320 Butylated 

hydroxy-

anisole (BHA) 

Дериват петролеја, успорава кварење 

услед оксидације; користи се за 

јестива уља, жвакаће гуме, у мастима, 

маргарину, инстант производима 

кромпира;  дозвољен у храни за младе, 

може изазвати алергичне реакције, 

хиперактивност и друге проблеме, у 

великим дозама изазвао је рак код 

лабораторијских животиња 

Јапан 

E635PR Disodium 5'-

ribonucleotide 

Може изазвати свраб коже 30 сати 

после узимања; осип може варирати 

од благог до драматичног; реакција 

зависи од дозе и кумулативна је, 

зависи од степена осетљивости људи; 

у неким 

земљама 
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типични производи су чипс, инстант 

кнедле, пите; избегавати 

  

 

Скраћенице 

 

FDA – Food and Drug Administration - Америчка Агенција за храну и лекове 

GRAS - Genrally Regarded As Safe - Сигуран по здравље 

EFSA - European Food Safety Authority - Европско тело за безбедност хране 

JECFA – The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives - Здружени 

Експертски комитет за адитиве хране Организације за пољопривреду и храну при 

Уједињеним Нацијама и Светске Здравствене Организације 

SCF - Scientific Committee on Food - Научни комитет за храну 

UN – United Nation – Уједињене нације 

FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nation - Организација за 

пољопривреду и храну при Уједињеним Нацијама 

WHO -  World Health Organization - Светска здравствена организација 

ADI – acceptable daily intake - Прихватљив дневни унос 

MSG – monosodium glutamate 

FSA - Food Standards Agency  Aгенција - Агенција за стандарде у храни 
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FOOD ADDITIVES AND URTICARIA 

Miroslava Kristoforovic-Ilic 

Faculty of Medicine, University of  Novi Sad, Republic of Serbia 

 

Abstract 

Food additive is any substance which is added to food, but regardless of its nutritive value, 

it is not used as a food or food ingredient. 

For technological reasons, food additives are added to food during production, processing, 

preparation, treatment, packaging, transport or storage, and directly or indirectly may 

become its ingredients. Declarations of their presence has to be highlighted on the lable. 

All additives approved by the U.S. Food and Drug Administration, are genrally regarded as 

safe. Reactions to food additives occur in about 1% of children and from 0.01 to 0.23% of 

adults. 

Some of the adverse reactions include: allergic reactions : E 102, 120, 124; skin problems: 

E 230-233; food colorings - tartrazine (E 102, yellow) and carmine (E 120, red) may cause 

allergic reactions in particularly sensitive persons. Symptoms include skin rash, hives, nose 

bleeding (it is estimated that it occurs in 1-2 persons per 10,000). Butil hidroxy toluene 

(BHT) and butyl hidroxyanisole (BHA), and antioxidants for fats and oils, cause allergic 

rashes in people with already established chronic urticaria. Monosodium glutamate may 

cause nausea, high blood pressure, itching and other allergic reactions. Benzoic acid may 

cause skin rashes. Sulfites may amplify symptoms in asthmatics sensitive to sulfites and 

may lead to urticaria and angioedema. 

 

Key words: Food Additives + adverse effects + chemistry; Urticaria + etiology; 

Hypersensitivity; Skin Manifestations 
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HELICOBACTER PYLORI И ХРОНИЧНА УРТИКАРИЈА 

Ђорђије Карадаглић  

Медицински факултет, Универзитет у Подгорици, Црна Гора  

 

Сажетак 

Хронична идиопатска уртикарија се дефинише скоро свакодневном појавом уртика у 

трајању од најмање 6 недеља, при чему узрок остаје неоткривен. Европска Академија 

за Алергологију и Клиничку Имунологију не одваја хроничну идиопатску од 

хроничне уртикарије с обзиром на постојање великог броја различитих узрока који 

могу изазвати хроничну уртикарију. Хроничне актуелне али и латентне инфекције се 

наводе као један од најчешћих фактора који покрећу хроничну уртикарију. У око 

70% случајева, санацијом инфекције долази до нестанка хроничне уртикарије. У 

литератури су подаци доста шаролики, чак контроверзни, када је узрочник инфекције 

у питању. Објављена је студија у којој је инфекција изазвана са Helicobacter pylori у 

облику гастритиса била присутна код 60% особа са хроничном уртикаријом које су 

имале инфекцију. Инфекција изазвана Грам-негативном бактеријом Helicobacter 

pylori је једна од најчешћих инфекција и сматра се да је више од половине укупне 

светске популације инфицирано. Клиничке манифестације су различите и зависе како 

од особина узрочника тако и од генетске предиспозиције инфициране особе. Иако се 

преваленција Helicobacter pylori инфицираних међу оболелим од хроничне 

уртикарије (24-70,58%) значајно не разликује од преваленције међу инфицираним без 

хроничне уртикарије, доказано је да она може изазвати хроничну уртикарију код око 

трећине предиспонираних особа. Да Helicobacter pylori инфекција није окултна 

инфекција у хроничној уртикарији говори податак да је у једној серији оболелих од 

хроничне уртикарије изазвала симптоме гастритиса код свих инфицираних. 

Препорука о потреби ерадикације Helicobacter pylori инфекције код оболели од 

хроничне уртикарије мора бити заснована на чињеницама. Утврђено је да су шансе за 

излечење ХУ статистички значајно веће код оних особа код којих је Helicobacter 

pylori инфекција успешно санирана. Лечење ових особа антибиотицима треба да се 

спроведе, али при томе треба трагати и лечити и друге узроке који могу бити 

истовремено присутни. Треба знати да ће лечење само активне инфекције довести у 

око трећине лечених до нестајања хроничне уртикарије. Рецидиве инфекције треба 

правовремено открити и лечити. Може се закључити да инфекција изазвана са 

Helicobacter pylori може покренути хроничну уртикарију и да сваку особу код које је 

утврђена активна инфекција треба упутити гастроентерологу. У даљем тимском раду 

благовремено откривање и лечење рецидива инфекције представља постулат. 

 

Кључне речи: Хеликобактер пилори; Хеликобактер инфекције + компликације; 

Уртикарија + компликације; Коморбидитет 
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Хронична уртикарија 

 Уртикарија представља хетерогену групу обољења/поремећаја/стања коју 

карактерише пролазна васкуларна реакција у кожи са појавом уртикаријелних лезија 

и/или ангиоедема. Хронична уртикарија (ХУ), се дефинише учесталом или 

свакодневном појавом уртика у току најмање 6 недеља (1). У већини случајева, узрок 

остаје недовољно дефинисан. У том случају говоримо о хроничној обичној или 

спонтаној уртикарији (енг. chronic ordinary or spontanous urticaria), од које треба 

разликовати уртикарију индуковану физичким стимулусима, контактом или упалом 

малих крвних судова [2-6]. 

 Хронична уртикарија се одликује учесталим или свакодневним јављањем 

нових лезија у континуитету од најмање 6 недеља, а да при томе свака појединачна 

лезија не траје дуже од 24 часа. Дефинише се као “идиопатска“ уколико није 

индукована физичким стимулусима, нити узрокована алергијским механизмом, 

инфекцијом, лековима или упалом крвних судова [6, 7]. Хронична идиопатска 

уртикарија (енг. chronic idiopathic urticaria) одликује скоро свакодневна појава 

краткотрајних уртика праћених сврабом непознатог узрока. 

 Аутоимунска хронична уртикарија представља доминантни узрок хроничне 

уртикарије (ХУ) чиме се у преко 60% може објаснити појава оних случајева 

уртикарије који су раније сматрани идиопатским. Уколико се при томе елиминише 

физичка уртикарија и уртикаријски васкулитис хронична уртикарија (ХУ) је у 45% 

случајева аутоимунска а у 55% идиопатска (ХИУ) [8]. Хронична уртикарија значајно 

нарушава квалитет живота, резултати студије новијег датума показују да је степен 

смањења личне, социјалне и професионалне способности једнак оном који се среће 

код особа које услед постојања тешке коронарне артеријске болести очекује 

хируршки захват. 

 Око 1-25% припадника опште популације ће током свог живота имати бар 

једну епизоду уртикарије, а при томе једна четвртина међу њима хроничну 

уртикарију [9]. Хронична идиопатска уртикарија (ХИУ) је присутна код 0.1% до 3% 

Европске и популације Сједињених Америчких Држава. ХИУ карактерише спонтана 
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генерализована појава едематозних приритичних сукулентних пликова окружених 

светло ружичастим халоом: стање траје најманје 6 недеља и често рецидивира. 

 Хроничну уртикарију Champion дефинише као рекурентну, пролазну, појаву 

пруритичних пликова, која се дешава дневно или скоро свакодневно (два до три пута 

недељно) током најмање 3 месеца. Код једне половине пацијената она траје дуже од 

6 месеци, али код једне петине перзистираи после 10 година, значајно нарушавајући 

квалитет живота (10). У случајевима у којима је ХУ удружена са ангиоедемом, 75% 

пацијената ће имати ХУ током више од 5 година. ХУ представља једно од најчешћих 

обољења које изазива висок степен фрустрација како код пацијената тако и код 

лекара [6]. 

 Уртикарија се дефинише у новом водичу за дерматологију Европске 

академије за алергологију и клиничку имунологију (енг. The European Academy of 

Allergy and Clinical Immunology - EAACI) и Глобалне европске мреже за алергију и 

астму (енг. The Global Allergy and Asthma European Network - GA2LEN) као рапидна 

појава пликова тј. уртика, која у случају трајања дужег од 6 недеља прераста у 

хроничну. Патохистилошки уртику одликује едем у горњем и средњем дермису, 

повишена експресија васкуларних адхезивних молекула и мешовити инфламаторни 

периваскуларни инфилтрат различитог степена [1, 2]. 

 EAACI/ GA2LEN водич не прави разлику између ХУ и ХИУ, с обзиром да се за 

значајан број случајева који су раније убрајани у ХИУ утврђено присуство 

аутоантитела против имуноглобулина класе Е - IgE и/или алфа ланца рецептора 

високог афинитета за везивање ових имуноглобулина (FcεRIα) [9]. 

 

Физиопатологија хроничне уртикарије 

 

 Физиопатологија ХУ је базирана на ослобађању медијатора, углавном 

хистамина, из мастоцита. Аутоимунски процес је одговоран за око 50% свих 

случајева ХИУ с обзиром да је интрадермалним иницирањем аутологног серума 

изазван уртикаријски одговор са ослобађањем хистамина путем активације 

нормалних маст ћелија и базофила [5]. У већини случајева, ovaj аутологни серумски 

кожни тест (енг. autologous serum skin test - ASST) који је довољно сензитиван и 
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специфичан маркер хистамин-ослобађајуће активности базофила, постаје позитиван 

захваљујући присуству циркулишућих аутоантитела против IgE рецептора на маст 

ћелијама и базофилима или/и против самих IgE. Иако је патомеханизам одговоран за 

преостале случајеве позитивног ASST још увек непознат, преовладава став да 

дегранулацијом маст ћелија започиње каскада инфламаторног одговора у ХУ [11]. 

 Ипак, не смеју се запоставити две значајне ствари. Као прво, природни ток ХУ 

показује у првих 6 месеци високу стопу од око 50% спонтане санације [10, 12]. Као 

друго, имајући у виду постојање различитих преципитирајућих фактора у ХУ, 

различити резултати добијени од различиих аутора могу одражавати разлике које 

постоје између испитиваних популација. Чак шта више, када је аутоимунски процес у 

питању, позитиван ASST нема дијагностички, већ само сугестиван значај [1]. Из тог 

разлога, сасвим је јасно да се на овај начин само отварају могућности даљег 

испитивања патомеханизама укључених у аутоимунски процес [13]. 

 

Преципитирајући фактори у хроничмој уртикарији 

 Постоји читав низ различитих потенцијално узрочних фактора који у 

појединим, индивидуалним случајевима могу имати значајну етиопатогенетску 

улогу: инфекције, адитиви у храни, лекови, малигне болести, физички фактори и 

аутоимуне болести. Подаци доступни у светској литератури указују на различитост 

добијених резултата (Табеле 1-3) [14-17]. 

Taбела 1. Преципитирајући фактори у хроничној уртикарији (n=79)* 

Хронична 

 уртикарија 

Физичка 

n=10 

(13.7%) 

Mедикаментна 

n=35 

(47.9%) 

Контактна 

n=11 

(15.1%) 

Идиопатска 

n=17 

(23.0%) 

Укупно 

n=73 

(100.0%) 

    n        %  n           %   n           %   n           %   n           % 

Атопија   1 10.0   0  0.0  0 0.0  3 17.6   4 5.5 

Aнгиоедем  0 0.0  15 42.9    7 63.6    9 52.9    31 42.5 

Фокалне инфекције  1 10.0  12 34.3    0 0.0    2 11.8    15 20.5 

Емоционални стрес  4 40.0  3 8.6    0 0.0    1   5.8    8 11.0 

Кандидоза (цревна)  1 10.0  1 2.9    0 0.0    2 11.8    4   5.5 

Паразити (јаја у 

столици) 

 0 0.0  1 2.9    0 0.0    0  0.0    1   1.4 

*, Jovanović M. Contact urticaria syndrome within contact sensitization [dissertation]. Novi 

Sad, SR: Novi Sad Univ.;1996. 
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Taбела 2. Преципитирајући фактори код пацијената са хроничном идиопатском 

хроничном уртикаријом (n=17)** 

Пацијенти са хроничном идиопатском уртикаријом n AE 

Пацијенти без преципитирајућих фактора 7 1+1* 

Пацијенти Aтопија 3 2 

са Aероалергени 3 3 

преципи- Аутоимунске болести:  Системски еритемски лупус 2 1 

тирајућим  Полигландуларни аутоимунски синдром 1 1 

факторима Малигне болести:            Карцином плућа 1 0 

Укупно 17 9 

n, број пацијента; AE, ангиоедем; *хередитарни ангиоедем. 

**, Jovanović M. Contact urticaria syndrome within contact sensitization [dissertation]. Novi Sad, 

SR: Novi Sad Univ.;1996. 

  

 Тако су Wedi и сарадници утврдили веома високу преваленцију фокалних 

инфекција. У њиховој студији, 43% особа са ХУ је имало значајне фокалне 

инфекције (Табела 3) [15]. 

 

Табела 3. Могући преципитирајући фактори на основу анамнезе и детаљног 

дијагностичког поступка код пацијената са хроничном уртикаријом  (n=100)* 

 

Преципитирајући фактори 

 

 

% 

Фокалне инфекције  43.0 

Псеудоалергијске реакцијје  15.0 

Антитиреоидна антитела   5.0 

Малигне болести   2.0 

Непознати  35.0 

Укупно 100.0 
*,Wedi B, et al. Int Arch Allergy Immunology 1998;6:288-94. 

 

Инфекције 

 

 Иако је могућност покретања уртикаријског процеса инфекцијом годинама 

уназад разматрана у релевантним светским круговима, тачан патофизиолошки 
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механизам којим инфекција покреће дегранулацију мастоцита није довољно 

разјашњен. При томе се не сме заборавити да је каузална улога инфекције у спонтано 

насталој акутној уртикарији несумљива, а свака хронична уртикарија почиње као 

акутна [16] 

 Манифестне и окултне бактеријске, вирусне, гљивичне и протозоама изазване 

инфекције су међу најчешће инкриминисаним тригер факторима одговорним за 

развој хроничне уртикарије (Табела 4) [12, 14, 15, 18, 19]. Интересантни, су резултати 

до којих је дошао Wedi са сарадницима. Наведена група аутора је међу свим 

фокалним инфекцијама присутним код пацијената са хроничном уртикаријом 

утврдила високу преваленцију Helicobacter pylori изазваног гастритиса од 60%, 

(Табела 4) [15]. Насупрот томе, остале фокалне инфекције су биле ређе заступљене, а 

у 70% случајева након њихове ерадикације, нестајала је ХУ [15]. 

 

Табела 4. Фокалне инфекције као могући преципитирајући фактори у хроничној 

уртикарији 

Фокалне инфекције % 

Helicobacter pylori гастритис 60.0 

Ухо-нос-грло 21.0 

Epstein-Barr; Cytomegalovirus  9.0 

Денталне 5.0 

Јерсиниоза 5.0 

Укупно 100.0 
*,Wedi B, et. Int Arch Allergy Immunology 1998;6:288-94. 

 

Helicobacter pylori инфекција 

 У садашњем тренутку, Helicobacter pylori (Hp) инфекција представља 

најчешћу хроничну бактеријску инфекцију код људи, присутну код око половине 

читаве светске популације. Представља главни узрок гастродуоденалног улкуса, има 

једну од водећих етиолошких улога у развоју активног хроничног гастритиса, 

гастричној карциногенези, и у развоју ниско инвазивног гастричног лимфома. 

Преваленција је виша у земљама у развоју [20, 21].  

 Хетерогена клиничка презентација Hp која настаје као резултат интеракције 

између различитих Hp сојева и постојећих генетски условљених разлика домаћина, 
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инфекције, као и резултати савремених истраживања указују на патофизиолошку 

повезаност између Hp инфекције и екстраинтестиналних обољења првенствено коже, 

и то ширoкoг дијапазoнa, од розацее, преко атопијског дерматитиса и псоријазе до 

склеродермије [22-25]. Иако улога коју Hp инфекција може имати у настанку ХУ 

представља предмет бројних истраживања током последњих 18 година, тек недавно 

је патофизиолошка улога Hp инфекције у настанку хроничне идиопатске уртикарије 

(ХИУ) постала реалност [26-32]. 

 Изазивањем инфламације у гастроинтестиналном тракту, Hp поспешује 

абсорпцију антигена и демаскира претходно скривене (ауто)антигене [33]. Као 

одговор на ова збивања, једном започета продукција IgE антитела, која је одговорна 

за настанак уртикарије, може се наставити и након ерадикације уртикаријских 

манифестација [33]. На тај начин HP инфекција затвара “зачарани круг“ код 

инфицираних особа што води у хроницитет уртикаријски одговор. 

 

Колонизација и инфламација слузнице 

 Helicobacter pylori, Gram-негативна спирална бактерија, напада гастричну 

слузницу. Утврђено је токсично дејство Hp на мукозне ћелије, на којима Hp изазива 

повишену експресију интерлеукина 8 (IL-8) mRNA. Сам Hp секретује уреазу и 

липополисахарид који поред IL-8 такође привлаче неутрофилне гранулоците, што 

путем оксидативног стреса и ослобођених протеолитичких ензима доводи до 

деструкције мукозне баријере. Токсично оштећење мукозних ћелија само по себи 

олакшава продирање алергена/псеудоалергена из хране. Ова хипотеза је поткрепљена 

чињеницом да Hp не изазива окултну инфекцију код особа са ХУ, у једној студији Hp 

инфекција је изазвала симптоме хроничног гастритиса код свих пацијената са ХУ 

[19]. 

 

Патогени ефекат у кожи 

 Имајући у виду структурну грађу Hp (флагеле, способност адхезије, 

мембрански липополисахариди) и секреторну способност Hp (уреазе, протеазе, 

фосфолипазе, цитотоксини), улога Hp колонизације у развоју мукозне инфламације је 

вишеструка. Генерално, Hp изазива имуномодулацију у инфицираној особи која се 
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може одразити и на кожу. Различите врсте Hp изазивају рзличите патогенетеске 

механизме, који не зависе само од различитог степена њихове вируленције (нпр. тип 

I бактерија који показује високу вирулентност и изазива висок степен инфламације, 

продукује вакуолизирајући цитотоксин Vac A и експримује одговарајући ген Cag A, 

него и од индивидуалних особина самог домаћина и фактора спољашње средине који 

га окружују [34-36]. Недавно је доказано ин витро имуномодулаторно деловање Hp 

на ослобађање хистамина из маст ћелија и базофилниг гранулоцита [37]. 

  Друга могућност се односи на изазивање недовољно разјашњених IgE-

зависних и IgE-независних имунских механизама који изазивају уртикарију: 

експериментално је у серуму и на базофилним гранулоцитима утврђено присуство 

специфичних IgE против Hp [38]. 

 Испитивањем IgA-, IgG-, и IgE- зависног имунско одговора против Hp 

антигена, код особа са ХУ доказана је имунореактивност према појединим 

бактеријским протеинима [22]. 

 Имуно-блот анализама идентификован је код Hp-позитивних пацијената, 

специфични IgG и IgA одговор на 19-kDa спољашњи мембрански протеин и Hp- 

липопротеин 20 (lpp20) [22]. Преваленција анти Hp-lpp20 антитела се показала 

статистички значајно вишом код Hp-позитивних пацијената са уртикаријом од 

преваленције ових антитела код пацијената са тешким Hp-удруженим гастритисом 

који нису имали уртикарију [29]. Овај феномен се може објаснити заштитном улогом 

анти Hp-lpp20 антитела с обзиром да 19-kDa lpp20 може имати улогу протективног 

антигена. Протективни хуморални имунски одговор може имати функционалну 

улогу у превенцији или слабљењу гастритиса удруженог са Hp инфекцијом. Степен 

заштите зависи од количине антитела али и од припадности појединим класама 

односно субкаласама имуноглобулина. Моноклонална антитела која припадају IgG1 

субкласи и усмерена су против Hp lpp20 могу редуковати или превенирати Hp 

колонизацију [39]. Особе са ХУ и са високим титром анти-lpp 20 антитела нису 

имале диспептичке тегобе већ само знаке благог гастритиса приликом ендоскопског 

прегледа [29]. Насупрот томе, особе са ниским титром или без анти-lpp20 антитела 

могу развити тежак облик гастритиса са манифестним диспептичким симптомима 

[29]. Осим гастропротективне улоге против Hp lpp20, IgG а делимично и IgA 
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антитела могу покренути и аутоимунски процес заснован на укрштеној реактивности 

између бактеријског lpp20 и појединих антигена у кожи [29]. Анти-FcεRIα антитела у 

хроничној уртикарији припадају подтиповима IgG1 and IgG3 и фиксирају 

комплемент. У том контексту расте број чињеница које иду у прилог претпоставци да 

феномен мимикрије на релацији паразит-домаћин ињицира и/или одржава 

аутоимунски процес. Значајан број (ауто)антитела може унакрсно реаговати са 

неоантигенима створеним током гастричних и дуоденалних алтерација изазваних са 

Hp инфекцијом. 

 Једна трећина пацијената са ХУ поседује функционална антитела уперена 

против FcεRI, односно рецептора високог афинитета за везивање IgE и/или против 

самих IgE, што чини основу за позитиван аутологни серумски кожни тест (енг. 

autologous serum skin test – ASST). Преваленција позитивног ASST код пацијената са 

ХУ и Hp инфекцијом је значајно виша у односу на преваленцију код пацијената са 

ХУ али без Hp инфекције [13], што подржава хипотезу да Hp инфекција представља 

фактор који повећава предиспозицију за развој удружених аутоимуних процеса [9]. 

Многа лековима изазазвана аутоимуна стања/обољења прогредирају и после 

престанка узимања инкриминисаног лека (нпр. пемфигус). Обољење једном изазвано 

и/или покренуто леком може попримти биолошки ток и прогнозу који се не морају 

ни по чему разликовати од тока идиопатски настале болести [13]. 

 Аутоимунски процеси у штитној жлезди се могу сматрати врло значајним 

патогенетским факторима за развој ХУ код Hp-инфицираних особа. Тако је утврђено 

постојање значајне разлике у преваленцији Hp инфекције између групе оболелих од 

ХУ који имају тироидни аутоимуни процес и групе особа са ХУ које не поседују 

тироидну аутоимунску активност. Утврђена је повезаност аутоимунског тироидног 

процеса са CagA (+) Hp типовима [35]. Такође је утврђена виша преваленција 

присуства антитиреоидних антитела код пацијената са ХУ и позитивним ASST, од 

пацијената са ХУ али са негативним ASST. Поставља се питање патогенетске улоге 

антитиреоидних антитела у развоју ХУ код Hp-инфицираних особа, с обзиром да 

антитиреоидна антитела често перзистирају и после престанка уртикарије [40,41]. 

Истовремено, утврђена је виша преваленција Hp-специфичних антитела код особа са 

ХУ које су имале позитиван ASST, у односу на оне особе са ХУ које су имале 



 172 

негативан ASST [13]. Ипак, Magen је са сарадницима показао да ерадикација Hp 

инфекције значајно једнако побољшава ХУ како код оних са позитивним тако и код 

оних особа које нису имале позитиван ASST [41]. Позитиван ASST одговор не 

представља поуздан предиктор доброг клиничког одговора на примењену терапију 

антихистаминицима код особа са ХУ [42]. За сада, резултати ових студија не 

поткрепљују хипотезу да код особа са ХУ клинички препознатљив аутоимунски 

процес (позитиван ASST и/или антитиреоидна антитела у серуму), представља фактор 

који може модификовати Hp-изазвану имуномодулацију, већ за сада довољно 

неразјашњен механизам којим Hp доводи до имунске девијације у ХУ [12, 41]. Чак 

шта више, јако пуно радова и истраживања је потребно извести пре него што се 

позитиван кожни тест изазван аутологним серумом - ASST прихвати као пуновредни 

критеријум за класификацију аутоимунске уртикарије [43, 44] 

 

Преваленција Helicobacter pylory гастритиса у хроничној уртикарији 

 

 На основу резултата досадашњих студија, а на основу сазнања којима данас 

располажемо, преваленција Hp infection код пацијената са ХУ (24%-70,58%) не 

разликује се значајно он преваленције код пацијената без (25-84%) [18-20, 36, 45-47]. 

Тако су Dauden и сарадници утврдили високу преваленцију од 68% код пацијената са 

ХУ, која се није значајно разликовала од 84% колико је износила преваленција у 

општој популацији у датој географској регији [45]. У дуплој слепој, плацебо-

контролисаној, унакрсној студији, само је 24% пацијената са ХИУ имало активну Hp 

infection, што није значајно одступало од преваленције утврђене у популацији 

компарабилне старосне доби али без уртикарије (19% здравих, 39% са диспепсијом) 

у Швајцарској [18]. У једном истраживању рађеном у Финској, 25% пацијената са 

ХУ је имало Hp. Преваленција Hp инфекције није била значајно виша међу особама 

са уртикаријом, у односу на припаднике опште популације у Финској, и то по свим 

испитиваним старосним категоријама. Преваленција је са старошћу расла једнако у 

обе групе [48]. Висока преваленција Hp инфекције је утврђена у Индији. Међу 

особама са ХУ она је износила 70.58% и није се значајно разликовала од 67.64 % 

колико је износила преваленција у контролној групи без ХУ [20].  
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 Насупрот активној Hp инфекцији, Hp серолошка испитивања готово увек 

откривају значајно вишу преваленцију код пацијената са ХУ него код оних без ХУ 

[12, 13, 19]. У једној студији рађеној у Немачкој, циркулишућа специфична IgG-

антитела против Hp откривена су код свих пацијената који су имали ХУ, и код 78% 

пацијената без ХУ [19]. У Европској Медитеранској популационој студији, анти Hp 

антитела су нађена код 51% испитиване популације [49]. 

 Ипак, детекција Hp-specific IgG и IgA антитела (сензитивност и специфичност 

ензимског имуносорбентног теста - ELISA за IgA је 88.9% и 97.1%, док је за IgG 

96.7% односно 95.5%) не представља поуздан метод за доказивање Hp инфекције. С 

обзиром да су ова антитела удружена са активним гастритисом код само појединих 

пацијената, присуство антитела не доказује активни гастритис, а титар може остати 

повишен чак и после успешне ерадикационе терапије. Из тог разлога, за потврду 

постојања Hp инфекције пацијента треба прегледати активно, помоћу уреа 

издисајног теста (13C-UBT) и/или помоћу гастродуоденоскопије са узимањем 

антралне биопсије у циљу спровођења уреаза теста и хистопатолошке потврде 

присуства Hp. Уколико се докаже да је особа инфицирана са Hp (на основу 13C-UBT, 

и/или ендоскопије са брзим уреаза тестом и/или хистолошки), потребно је спровести 

ерадикационо лечење. Терапијски одговор треба евалуирати помоћу 13C-UBT или са 

монклоналним фекалним антигенским тестом чија је сензитивност 94% а 

специфичност oд 100% (50). Хистолошка анализа за постављање дијагнозе Hp 

инфекције показује сензитивност и специфичност које се крећу између 53-90%; 

специфичност брзог уреаза теста се креће у опсегу од 95-100%, а сензитивност од 85-

95%. Степен сензитивности 13 C-UBT се креће у опсегу од 95-97% [51].  

Није утврђена никаква разлика у дужини трајања ХУ, полној и старосној 

дистрибуцији, преваленцији ангиоедема, осталих фокалних инфекција и атопије 

имеђу Hp-инфицираних и неинфицираних особа са ХУ [12, 19, 21, 28]. Код Hp-

инфицираних пацијената са ХУ Abdou и сарадници су утврдили зависност тежине 

клиничких симптома ХУ од дубине бактеријске инфекције и интензитета 

инфламаторног инфилтрата у биоптираном делу гастричне слузнице [52]. 

 Познато је да сви пацијенти са ХУ подлежу детаљним испитивањима почев од 

анамнестичких, клиничких, лабораторијских до конзилијарних [12, 29]. Инвазивна 
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испитивања у циљу откривања и доказивања фокалних инфекција индикована су у 

оним случајевима где то анамнестички подаци налажу [36, 42]. При томе се не сме 

занемарити податак да само 27% пацијената са Hp гастритисом и ХУ наводи у 

анамнези гастричне тегобе [15, 21]. Ова преваленција се не разликује значајно од 

28% колико је износила у групи контролних особа без ХУ [21]. Ипак, испитивања су 

показала да само 37% асимптоматских одраслих особа има Hp-удружен гастритис 

[53], а да је Hp доказан код 96% пацијената са ХУ који су били гастроскопирани [15]. 

Чак шта више, Hp инфекција није увек окултна код пацијената са ХУ; у једној 

испитиваној серији, она је изазвала симптоме хроничног гастритиса код свих 

испитаника [19]. Тако су, код пацијенти са ХУ и високим нивоом антитела против 

Hp-lpp-20 липопротеина који нису у својој анамнези имали диспепсијске симптоме, 

приликом гастроскопског прегледа откривени знаци благог гастритиса [29]. Начин 

селектовања пацијената је вероватно главни догађај у коме треба тражити разлог за 

наведене разлике. 

 Генерално, Hp инфекција је честа, али не треба заборавити да ће без обзира на 

високу преваленцију, само код одређеног броја, на неки начин предиспонираних 

особа, покренути уртикарију 

 

Ефикасност антибиотске ерадикационе терапије код Helicobacter pylory - 

инфицираних особа са хроничном уртикаријом 

 

 Започињање ерадикационе антибиотске терапије код Hp инфицираних особа 

са ХУ морамо засновати на чињеницама (доказима). Наведена удруженост Hp са ХУ 

је несумљива, при чему Hp може покренути уртикаријски процес, али не постоји 

поуздан доказ да Hp-гастритис изазива ХУ. Резултати који се односе на ефекте Hp 

ерадикационе терапије на ток идиопатске хроничне уртикарије ИХУ су 

контрадикторни. Ерадикација Hp инфекције је постигнута у 27-96% [18, 20] а у 8-

81.2% случајева она је била удружена са санацијом уртикарије [20, 26, 45]. Постојећи 

резултати се толико разликују да онемогућују коректну мета-анализу. У нама 

доступној литератури, постоји само један систематични преглед (публикован на 

енглеском), о утицају антибиотске ерадикације Hp, на уртикарију [31]. 
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Табела 5. Ефекат антибиотске терапије код пацијената са хроничном уртикаријом 

и Helicobacter pylori- инфекцијом 

Пацијенти са хроничном 

уртикаријом 

Пацијенти у ремисији 

n Старост 

(године) 

Праћење 

(месеци) 

HP (+)  

Лечен 

Ерадициран 

HP(+) 

Лечен 

Неерадициран 

HP(+)  

Не/Плацебо 

лечен 

 Сви HP(+) 

Неерадицирани 

 

HP(-) 

Контрола 

 

266 

 

10-82 

 

1.5-9 

 

59/191   

 (30.9%) 

 

7/38 

(18.42) 

 

11/45 

(24.4 %) 

 

18/83 

(21.7%) 

 

10/74 

(13.5%) 
HP, Helicobacter pylori; n, број лечених Helicobacter pylori инфицираних пацијената са 

хроничном уртикаријом  

*, Federman DG, et al. J Am Acad Dermatol 2003;49:891-4. 

 

 Испитивања укључена у ову прегледну студију испуњавала су следеће 

критеријуме: 1) уртикарија у трајању од најмање 6 недеља; 2) искључење свих 

могућих познатих узрока; 3) Hp infection дијагностикована или помоћу серолошког и 

уреа издисајног теста, или помоћу гастроскопије; 4) лечење у току прихватљивог 

временског трајања са антибиотицима за које је познато да делују против Hp. 

Терапија је варирала од испитивања до испитивања. Антибиотици (amoxicillin, 

clarithromycin или tetracycline) и metronidazole су давани 7-14 дана, а истовремено су 

давани иинхибитори протонске пумпе (omeprazole, lansoprazole) у току 7-28 дана. 

Постојале су велике варијације у дужини временског праћења постигнутих резултата 

(Tабела 5) [29]. Две анализе су урађене: ерадикација насупрот неуспешној 

ерадикацији или плацебо лечењу и ерадикација насупрот контролним особама које 

нису биле Hp-инфициране. Утврђено је да је ерадикација Hp била статистички 

значајно повезана са ремисијом уртикарије [odds ratio-ОR 2.9 (95% confidence 

interval-CI 1.4-6.8; P=0.005]. Када су пацијенти са ерадицираним Hp компарирани са 

контролним особама које нису биле Hp-инфициране, OR за ремисију уртикарије je 

бio 4.7 (95% confidence interval 2.6-17.6), p<0.001) [29].). 
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 Код особа са ХУ и Hp инфекцијом треба спровести ерадикациону терапију 

против Hp, али истовремено треба трагати и отклонити и остале могуће етиолошке 

факторе, уколико су присутни. Тако је нпр. код 45% Hp-инфицираних и код 68% 

неинфицираних пацијената са ХУ откривена још најмање једна фокална инфекција, 

наведена разлика између процената није била статистички значајна (19). Тако су у 

студији новијег датума, Helmig и сарадници утврдили постојање још најмање једног 

истовремено присутног фокуса код 81% Hp-инфицираних пацијената са ХУ (Tабела 

6) [12]. У једној контролисаној студији пацијенти који нису били Hp–инфицирани, 

достигли су стопу излечења ХУ која је била компарабилна са оном коју су постигли 

Hp-инфицирани пацијенти, уколико је антимикробна терапија против нпр. цревне 

кандидозе или синузитиса била успешно спроведена, или ако је испоштован 

дијететски режим без нутритивних и/или медикаментозних провокативних фактора 

[19].  

Taбела 6. Фокалне инфекције код Helicobacter pylori инфицираних пацијената са 

хроничном уртикаријом (n=74)* 

Пацијенти са фокалним инфекцијама n % 

Ухо-нос-грло-зуби 25 33.8 

Вирусни хепатитис 11 14.8 

Yersiniosis 31  4 1. 9. 

Остале регије 20 27.0 

Укупно  60  81.1 
ХУ, хронична уртикарија; HP, Helicobacter pylori; n,број пацијената 

*, Helmig S, et al. Helicobacter 2008;13:341-5. 

 Имајући у виду све раније наведено, мора се имати у виду следеће: 1) после 

успешне антибиотске ерадикације инфекције, само ће једна трећина пацијената са 

Hp-удруженом ХУ ући у ремисију. 2) само ће код пацијената који су имали активну 

инфекцију доћи до резолуције уртикарије; 3) већина пацијената са активном 

инфекцијом може имати истовремено неки други узрок независно од Hp. Одлука о 

наставку терапије зависиће од процењеног односа корист/штетност који одређује 

лекар и оцене и жеље пацијента [54]. 
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Закључак 

 

 Инфекција изазвана са Helicobacter pylori несумљиво је повезана са 

хроничном уртикаријом, и може да је покрене. Сваку особу са хроничном 

идиопатском уртикаријом треба упутити на преглед код гастроентеролога. Рецидиви 

уртикарије настали убрзо после успешне терапије могу бити главни разлог за 

рецидив уртикарије.  
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HELICOBACTER PYLORI AND CHRONIC URTICARIA 
 
Đorđije Karadaglić 

Faculty of Medicine, University of Podgorica, Montenegro 

 

Abstract 
Chronic idiopathic urticaria is defined by the daily occurrence of urticaria lasting for at least 6 

weeks, without an apparent cause. The European Academy of Allergy and Clinical Immunology 

and the Global Allergy and Asthma European Network Guidelines do not differentiate chronic 

urticaria from chronic idiopathic urticaria, since multiple causes of chronic urticaria exist. Overt or 

hidden bacterial, viral, fungal or protozoan infections have been reported as the most frequently 

recognized triggering factors. A strikingly high prevalence of Helicobacter pylori gastritis accounts 

for 60% of all focal infections. Of patients with focal infections other than Helicobacter pylori, 

70% exhibit improvement of chronic urticaria after treatment of focal infection. 

Helicobacter pylori infection affects more than a half of the world population. Heterogeneous 

clinical presentation, which depends on different interactions between Helicobacter pylori strains 

and host genetic differences, suggests an association with some extraintestinal diseases ranging 

from rosacea to scleroderma. Most recently, the possible role of Helicobacter pylori as a triggering 

factor for at least some cases of chronic idiopathic urticaria has become proven. It seems that the 

prevalence of Helicobacter pylori infection in patients with chronic urticaria (24-70.58%) does not 

significantly differ from that in patients without chronic urticaria (25-84%). Generally, 

Helicobacter pylori infection is frequent, but regardless to its prevalence, it probably triggers 

urticaria only in some (somehow predisposed) infected patients. Helicobacter pylori infection has 

not always been an occult infection in patients with chronic urticaria. However, it led to symptoms 

of chronic gastritis in all patients in one series. Recommendations to administrate antibiotic 

treatment for Helicobacter pylori infection in patients with chronic urticaria should be evidence-

based. It was found that resolution of urticaria was more likely when antibiotic therapy was 

successful in eradication of Helicobacter pylori. Patients with chronic urticaria and Helicobacter 

pylori infection should receive the therapy for eradication of Helicobacter pylori however, other 

possible causes of the disease should be sought and treated. After successful eradication of 

infection, only one third of patients with Helicobacter pylori associated chronic urticaria are in 

remission; only patients with an active infection experience resolution of urticaria; the majority of 

patients with an active infection have causes unrelated to Helicobacter pylori. At present, it can be 

concluded that the reported association between Helicobacter pylori and chronic urticaria is 

consistent with the triggering role of Helicobacter pylori. Every patient with chronic idiopathic 

urticaria should visit a gastroenterologist. It should be kept in mind that recurrence of Helicobacter 

pylori infection, shortly after successful therapy, may be the main reason for recurrence of urticaria. 

 

Key words: Helicobacter Pylori; Helicobacter Infections + complications; Urticaria + 

complications; Comorbidity 
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СИНДРОМ КОНТАКТНЕ УРТИКАРИЈЕ 

Марина Јовановић1 и Силвија Бркић2 

1Клиника за кожно-венеричне болести, Клинички центар Војводине, Србија 

2Медицински Факултет, Универзитет у Новом Саду 

Сажетак 

 Током последње две деценије, главни предмет истраживања у Алерголошком 

кабинету Клинике за кожно-венеричне болести у Новом Саду били су дијагностика и 

лечење особа оболелих од контактног дерматитиса, атопијског дерматитиса или 

хроничне уртикарије, код којих се сумњом на постојање контактне сензибилизације и 

које су упућиване на алерголошко тестирање. Пошло се од чињенице да испитивање 

контактне сензибилизације више не може бити ограничено искључиво и само на 

контактни дерматитис, већ мора да обухвати читав спектар различитих клиничких 

ентитета међу којима екцем и контактна уртикарија представљају два крајња 

екстрема. Циљ је био изналажење одговора на следећа питања: да ли контактна 

уртикарија може да поприми хронични ток; који агенси најчешће изазивају 

неимунску а који имунску контактну уртикарију; да ли је хистамин одговоран за 

настанак неимунских контактуртикаријских реакција. Добијени резултати су 

показали да особе са идиопатском хроничном уртикаријом развијају 

контактуртикаријски одговор на добро познате контактуртикаријске агенсе значајно 

чешће него здраве особе и особе оболеле од хроничних неалергијских запаљенских 

дерматоза. Синдром контактне уртикарије је дијагностикован код 15% особа са 

хроничном или 39,28% особа са хроничном идиопатском уртикаријом. У групи од 73 

оболелих од хроничне уртикарије која је трајала дуже од 3 месеца, синдром 

контактне уртикарије је дијагностикован код 11 (15%) особа. Професионална 

етиологија синдрома је утврђена код 7 од укупно 11 особа. Етиолошки фактори су 

били пшенично брашно и никл-сулфат код по 3 особе, латекс у саставу хируршких 

рукавица, риба, киви и антиоксиданс у саставу пластичне вреће, код по једне особе. 

Амонијум-персулфат и флуоресцеин у саставу папирне новчанице изазвали су 

уртикарију код једне женске особе, по занимању поштанске службенице. Поједини 

агенси могу изазвати неимунску контакну уртикарију независно од хистамина. 

 

 

Кључне речи: Уртикарија + дијагноза + класификација; Алгоритми; Ангиоедем + 

дијагноза + класификација 
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Уводна разматрања 

 

 

 Под контактном уртикаријом (КУ) подразумевамо пролазни еритем и оток, 

односно ангиоедем, који су изазвани уобичајеним контактом коже или видљивих 

слузница са неком супстанцијом, јављају се унутар првих 30-60 минута, а нестају 

унутар 24 часа. Везикуле и некроза нису присутни [1-5]. 

 

 Као феномен раних контактних реакција, у последњих тридесет година 

година КУ привлачи све веће интересовање (3), те су сазнања о њеној етиологији, 

патомеханизму, патохистолошкој и имунохистохемијској динамици проширена до те 

мере, да се сада под називом КУ више не подразумева само постојање еритема и 

едема већ и других типова раних контактних реакција укључујући и оне најтеже 

анафилаксијске [3, 4, 5]. 

 Све чешће се у оквиру КУ сусрећемо са терминима као што су: а) рана 

контактна реакција; б) контактна уртикарија; ц) протеински контактни 

дерматитис; д) атопијски контактни дерматитис; е) синдром контактне 

уртикарије. Заједничка и главна особина ових реакција је појава симптома и знака 

унутар првих 30 до 60 минута од контакта здраве или оштећене коже са 

супстанцијама које се лако ресорбују [3, 4]. 

 Чињеница је да ова, на први поглед мала, конфузија у терминологији 

представља последицу релативно кратког периода изучавања ових феномена, тако да 

у многим случајевима сазнања о патофизиолошким механизмима остају недовољна. 

Имајући у виду сва досадашња испитивања и резултате којима располажемо, с 

правом можемо претпоставити да у основи настајања сваког од пет наведених 

ентитета стоји исти механизам [4,]. 
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Потребна су даља испитивања мултисциплинарног карактера, до тада, листа термина 

остаје релативно дуга [5]. 

 Материје које изазивају КУ називамо контактним уртикариогенима. 

 Протеински контактни дерматитис (ПКД) је специфични тип комбинације КУ 

и дерматитиса. Јавља се као рана егзацербација хроничног, најчешће на рукама 

локализованог екцема, којој претходи непосредни контакт коже са протеинима. 

Клинички га карактерише непосредна појава отока, везикула и свраба, ређе 

класичних уртика. Време настајања симптома и знакова јасно одваја овај ентитет од 

хроничног екцема, у коме до појаве везикула као последице иритације или 

егзацербације алергијског контактног дерматитиса (АКД), долази знатно касније [6, 

7]. 

 И дерматитис присутан на другим деловима тела, може показати 

егзацербацију, као последицу на дерматитис суперпониране КУ. Hjorth и Roed-

Petersen [8] први су описали и дали назив ПКД, проучавајући професионални 

дерматитис особа запослених на припреми хране, и истакли контакт с протеинима 

хране као високо ризичан за настајање професионалних алергијских дерматоза. 

Резултати њихових истраживања указали су на могућност истовременог постојања I 

и IV типа контактне сензибилизације (КС) на један исти контактни алерген. С 

обзиром да се поред постојања ове комбинације, у неким случајевима појава промена 

могла објаснити само постојањем искључиво I типа алергијске преосетљивости, те су 

случајеве назвали ПКД. Истичући искључиву улогу хаптенских молекула у 

настајању класичног АКД, они узрок за настанка ПКД налазе у протеинима хране [8]. 

Анализирајући постојање атопијске конституције и атопијског дерматитиса (АД) 

међу својим испитаницима, Hjorth и Roed-Petersen су увели термин атопијског 

контактног дерматитиса, позивајући се на запажања Maltena, који је још 1967. 

године увео термин хибридног екцема [9]. Под овим називом, он је подразумевао 

истовремено постојање атопијске и контактне сензибилизације. Агравацију 

контактног дерматитиса код атопичара објашњавао је контактом коже са протеинима 

чија је пенетрација кроз епидерм била убрзана постојећим променама ендогеног 

екцема [9]. Hjorth и Roed-Petersen [8] су још тада истицали да се код атопичара ПКД 
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може јавити и на претходно здравој кожи. Касније се показало да у појединим 

случајевима иританси могу убрзати његово настајање олакшавајући продирање 

протеина кроз оштећену епидермну баријеру [3], али да у другим, искључиво контакт 

здраве коже атопичара с протеинима може директно изазвати примарну васкуларну 

рекацију, која опет са своје стране може убрзати настајање АКД или промена типа 

атопијског дерматитиса. 

 Из свега наведеног намеће се закључак да протеин у контакту са кожом може 

изазвати: а) примарни алергијски дерматитис; б) погоршање алергијског или 

иритацијског контактног дерматитиса; или ц) клиничко испољавање постојећег 

атопијског дерматитиса. 

 Синдром контакнте уртикарије (СКУ) представља спектар раних контактних 

реакција како типа КУ, тако и ПКД. Клиничка слика и пратећи симптоми варирају од 

искључиво локалних, до тешких, по живот опасних генерализованих системских 

манифестација. Системски знаци и симптоми укључују генерализовану уртикарију, 

ринитис, коњунктивитис, астму, гастроинтестиналне симптоме, муку, повраћање, 

дијареју, цефалеу, генерализовани пруритус, ангиоедем, спазам ларингса, и, у 

најтежим случајевима анафилаксијски шок [3-6]. 

 

Епидемиологија 

 

 Контактна уртикарија се може уврстити у једну од следећих категорија: 1) 

имунска контактна уртикарија (ИКУ); 2) неимунска КУ (НИКУ); и 3) контактна 

уртикарија изазвана непознатим механизмом, која обједињује особине претходне 

две. 

 Најчешћи тип КУ је НИКУ [1], и њена учесталост је највећа код оболелих од 

хроничне идиопатске уртикарије (ХИУ) и статистички је значајно виша него код 

здравих особа [10, 5]. 
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 ИКУ је далеко ређа, и када је храна инкриминисани уртикариоген, ИКУ је 

чешћа код атопичара. Атопичари који показују преосетљивост на полен брезе, у 36% 

случајева реагују контактуртикаријски на воће и поврће, што је значајно чешће од 

4% колика је учесталост овог реаговања код атопичара који нису преосетљиви на 

полен брезе [4 ] 

 Учесталост синдрома контактне уртикарије (СКУ) у општој популацији је 

непозната [11]. У светској литератури постоји оскудан број епидемиолошких 

података који у највећем броју случајева представљају резултате истраживања која 

су спроведена међу припадницима одређених професија, те првенствено пружају 

нова сазнања о етиологији СКУ [3]. Контакт коже и слузнице респираторног тракта 

(инхалација) са алергенима и иритансима представљају два најзначајнија облика 

експозиције инкриминисаним материјама у радној средини. Тако је професионална 

астма најчешће професионално респираторно обољење, а професионалне дерматозе 

заузимају друго место на листи учесталости свих професионалних обољења у 

Европској заједници [12, 13]. Контактни дерматитис је износио 73%, а контактна 

уртикарија 1-8% (регионалне разлике), од укупно 2 180 случајева професионалних 

обољења коже колико су у оквиру Европске заједнице у 2008. години пријавили 

лекари специјалисте медицине рада и дерматолози (енг. The Health and Occupation 

Reporting network) [12, 14]. Новоформирана Британска фондација која се бави 

истраживањима у оквиру очувања здравља у професионалној (радној) средини (енг. 

Тhe British Occupational Health Research Foundation - BOHRF), има задатак да 

унапреди систем правовременог откривања, лечења и превенције три обољења: 

професионалног иритацијског контактног дерматитиса, професионалног алергијског 

контактног дерматитиса и професионалне контактне уртикарије [13, 15]. Резултати 

досадашњег испитивања иду у прилог ставу да је атопија независан фактор ризика за 

настанак професионалне контактне уртикарије а да атопијски дерматитис представља 

фактор ризика за добијање професионалног контактног дерматитиса [13] 

 Подаци који се односе на учесталост професионалне имунске контактне 

уртикарије показују разлике не само у односу на различите професије него показују и 

географске варијације. На Клиници за професионална обољења коже у Мелбурну 
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(Аустралија) у периоду 1994-2002. године, професионална контактна уртикарија је 

дијагностикована код 143 особе односно 9,9% свих пацијената са професионалним 

обољењима коже. Просечна старост је износила 31 годину (15-79 година). Најчешћи 

изазивачи професионалне контактне уртикарије били су протеини латекса из 

природне гуме (52%) и храна (35%), док су најугроженији били медицинске сестре, 

кувари и фризери [3]. Резултати ове студије су дакле поред повишеног ризика од 

алергије на латекс који постоји код здравствених радника, утврдили и повишен ризик 

од добијања професионалне контактне уртикарије код запослених у припреми хране 

и у фризерским/козметичким салонима код којих инкриминисани алергени нису 

били протеини латекса [3]. 

 У Великој Британији је у току шестогодишњег периода професионална 

имунска контактна уртикарија регистрована код 36 особа, односно 0,16% од свих 

пацијената с професионалним обољењима коже [16]. Најчешћи изазивачи 

професионалне имунске контактне уртикарије су биле хемикалије укључене у 

процесе производње гуме и храна, укључујући брашно [17]. Припадност женском 

полу и атопија су представљали факторе ризика за настанак обољења [3, 17]. Већа 

учесталост како професионалног тако и непрофесионалног синдрома контактне 

уртикарије међу особама женског пола највероватније одражава постојеће разлике у 

експозији између особа женског и мушког пола [11]. 

 Познато је да престанак експозиције на инкриминисану материју значи први 

терапијски постулат у лечењу алергијских обољења и да временом може резултирати 

снижењем инциденције и преваленције одговоарајућег алергијског обољења [18]. 

Ово се првенствено односи на оне алергене и на државе у којима је то законска 

обавеза, као што је то случај у Немачкој када је сензибилизација на латекс у питању, 

[19]. Тако је замена рукавица на бази латекса које имају у свом саставу висок садржај 

протеина из латекса који потиче из природне гуме и чија је унутрашња површина 

прекривена скробним прахом (везивање латекса и дисперзија честица у ваздуху), 

рукавицама које нису посуте прахом, а у себи садрже мање количине протеина 

латекса, у периоду од 1998. до 2002. године значајно снизила (за 80%) инциденцију и 

преваленцију професионалне контактне уртикарије изазване латексом у Немачкој. У 

javascript:showrefcontent('refrenceslayer');
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наведеном периоду је и инциденција контактне уртикарије (професионалне и 

непрофесионалне заједно) изазване латексом снижена за 70%, што значи да је са 0,35 

на 1.000 експонираних особа колико је износила у 1998. години, опала на 0,07 у 2002. 

години. У истом периоду је у Немачкој инциденција професионалне астме изазване 

латексом смањена за 87,8% [19]. Насупрот томе, Suneja и Belsito истичу да је међу 

здравственим радницима у САД, инциденција имунске контактне уртикарије 

изазване латексом и даље висока, и да достиже 13% [20]. Истраживање спроведено у 

Сингапору није показало разлику у стопи сензибилизације на латекс (8-9%) између 

особља запосленог у хируршим одељењима и осталих здравствених радника. 

Интересантан је податак да је стопа сензибилизације међу здравственим радницима 

који нису били професионално експонирани на латекс, износила чак 3% [21]. 

 Иако постоје индиције да атопија и/или постојање алергијског контактног 

дерматитиса код здравствених радника могу повећати пријемчивост за КУР изазвану 

латексом, највероватније је у основи повишене предиспозиције у многим 

случајевима иритативни дерматитис, који је веома често присутан код здравствених 

радника [11]. 

 Код деце, КУ чини 8% свих облика уртикарије. Деца која имају спину бифиду 

налазе се под повишеним ризиком за добијање контактне алергије на латекс. Према 

резултатима испитивања спроведеног код 80 деце у Италији, код 40% је у серуму 

утврђен повишен ниво специфичних IgE на латекс, иако је само једна трећина од њих 

имала клиничке манифестације [22]. Експозиција на латекс је високо ризична и код 

одраслих особа које су претрпеле већи број хируршких интервенција због директног 

контакта њихових органа са латексним рукавицама хирурга. На основу резултата 

једног истраживања које је спроведено на трудницама, за време порођаја царским 

резом, инциденција системских анафилаксијских реакција изазваних латексом (по 

правилу у току првих 30 минута) износи 1:310 (4 од 1240 порођаја) [23]. 

 Припадници црне расе показују мању реактивност према неимунским тзв. 

примарним контактуртикариогенима од белаца. Особе беле пути и плавих очију нису 

пријемчивије према НИКУ, иако је утврђена њихова смањена отпорност према 

иритансима. Код особа старијих од 65 година, НИКУ је ређа, што се може објаснити 
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њиховом смањеном способношћу за испољавање упалних реакција уопште. 

Резултати испитивања учесталости контактуртикаријског реаговања (КУР) на 

поједине алергене из батерије алергена за КУ (батерија састављена из алергена за 

које се сматра да најчешће изазивају НИКУ, ИКУ, и КУ изазвану непознатим 

механизмом) које је спроведено у Алерголошком кабинету Клинике за кожно-

венеричне болести у Новом Саду [5], показали су да је највећа учесталост КУР код 

особа старих између 35 и 44 године. Знатније разлике у односу на пол нису утврђене, 

а најчешће КУР је утврђено код особа са идиопатском хроничном уртикаријом 

(ИХУ), и оно је било значајно (t тест) чешће од здравих особа и од особа оболелих од 

неалергијских дерматоза (p <0.05) [5]. У односу на оболеле атопичаре, особе оболеле 

од алергијског контактног дерматитиса и оне са осталим облицима хроничне 

уртикаријe, ова разлика се није показала статистички значајном [5]. 

 

Етиологија и патофизиологија 

 

 

 Агенси који изазивај КУ могу бити метали (никл, родијум, платина изазивају 

ИКУ а кобалт НИКУ), храна, парфеми, мирисне материјe, медикаменти и 

рубефацијенси, презервативи и гермициди, биљне материје, животињски организми, 

њихова ткива, течности и секрети, као и различити физички фактори. Ваља истаћи да 

поједини контактуртикариогени показују амбивалентност. Као примарни 

контактуртикариогени, они су способни да изазову НИКУ код већине особа, али ће у 

само код малог броја (претходно сензибилисане особе), реакција бити алергијска, 

раног контактног типа (Перу балзам, циметна и бензојева киселина, формалдехид). 

Агенси који најчешће изазивају НИКУ дати су у Табели1. 
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Табела 1. Агенси који најчешће изазивају неимунску контактну уртикарију 

Група Агенс 

Метали Кобалт 

Храна Риба,  

 Зачини: кајенски бибер, мајчина душица 

Парфеми и мириси Перу балзам, бензалдехид, циметно уље, циметна  

киселина, циметни алдехид, ментол, ванилин 

Медикаменти и рубефацијенси Алкохол (етил, бензил), бензокаин,камфор,  

капсаицин, хлороформ, диметилсулфоксид, метил 

салицилат, црна слачица, естри никотинске 

киселине, катрански екстракти, бензојева тинктура,  

уље мајчине душице 

Презервативи и гермициди Бензојева киселина, формалдехид, натријум 

бензоат, сорбична киселина 

Биљне супстанције Корал,коприва,морска саса 

Организми, ткива, течности, секрети Артроподе, гусенице,мољци, инсекти са жаоком, 

медуза 

Разно Сирћетна киселина, маслачна киселина, уље бора, 

резорцинол, терпентин 

Физички агенси Локализована топлота 

 Полазећи од чињенице да је један од фундаменталних задатака 

дерматотоксикологије одређивање потенцијалног ризика од иритативног и/или 

алергијског-хиперсензитивног ефекта који одређени агенс можe да изазове приликом 

експозиције у одређеној популацији, у Алерголошком кабинету Клинике за кожно-

венеричне болести у Новом Саду се током последње три деценије испитивање 

контактне реактивности како екцемског типа, тако и уртикаријске [5, 10, 24, 25], 

спроводи на оболелима од контактног алергијског дерматитиса паралелно са 

оболелима од атопијског дерматитиса, хроничне уртикарије, хроничних 

неалергијских инфламаторних дерматоза и у групи здравих контролних особа [26, 

27]. У оквиру контактуртикаријског реаговања у свим испитиваним групама првих 

пет места по висини релативних инциденција (број реактивних на 100 тестираних), 

заузели су исти примарни контактуртикариогени: бензоин (бензојева тинктура), 

циметна киселина, бензојева киселина, Перу балзам (у једном случају изазвао 

системску реакцију) и бензоил пероксид [5]. С обзиром да су разлике у релативним 

инциденцијама реаговања на један исти агенс између појединих група достизале 

статистички значај само у односима појединих контролних група (хроничне 
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неалергијске инфламаторне дерматозе и здраве особе), с појединим групама 

оболелих, а да разлике између сваке поједине групе оболелих од алергодерматоза 

(алергијски контактни дерматитис, атопијски дерматитис, хронична уртикарија) нису 

показале статистички значај ни за један испитивани примарни контактуртикариоген, 

наметнула су се два хипотетична става: 1) постојање већег броја различитих 

патомеханизама у зависности од природе испитиваног агенса; настанак неимунске 

контактне уртикарије независно од хистамина (5). Ови ставови су нашли чврсто 

упориште на основу резултата добијених у испитивањима која су уследила [28, 29]. 

 У великој мери нерасветљен, патомеханизам НИКУ искључује могућност 

директног учешћа како хуморалних тако и целуларних имунских процеса у 

ослобађању хистамина (H) и осталих вазоактивних односно инфламацијских 

медијатора (ИМ) [10]. Као прво, агенси који изазивају НИКУ, а које називамо 

примарним контактуртикариогенима, испољавају своју уртикариогену способност 

приликом првог контакта с кожом или видљивим слузницама, што значи без 

претходног постизања неопходног степена сензибилизације [10]. Јачина реакције 

зависи од концентрације уртикариогена, али оно што одваја способност неког агенса 

да изазове КУ од простог иритацијског, лежи у чињеници да та концентрација мора 

бити далеко испод иритацијске. Gollhausen je поставио критеријуме које у 

стандардизованом тесту мора да испуни одрeђени агенс, да би доказао своје 

примарно контактуртикариогено својство [30]. 

 Претпоставка је да примарни контактуртикариоген (ПКУ) своје дејство 

испољава било директним дејством на ендотел крвних судова било неимунским 

ослобађањем ИМ као што су: хистамин (H), спорореагујућа супстанција (eng. slow 

reacting substance) која представља смесу леукотријена (LTC4, LTD4, LTE4), 

простагландини (PGE2, PGD2), кинини, компоненте комплемента (C3b, C6a C3a, 

C4a), плазмини, сустанција P, ацетилглицерол фосфорилхолин (PAF-ecether), фактор 

хемотаксије еозинофила (ECF-A), фактор хемотаксије неутрофила (енг. high 

molecular weight neutrophil chemotactic factor - HMW-NCF) и инфламацијски 

цитокини TNF-α, (енг. tumor necrosis factor-α) i IL-1 (енг. interleukine-1), путем 

дегранулације примарних ефекторских ћелија (маст ћелије и базофили). [28, 29]. 
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Схема 1. Патогенетски механизми у неимунској контактној утикарији* 
*, Јовановић М [5]. 

 Поред познатог дејства на маст ћелије, базофиле и зидове крвних судова, 

поједини ПКУ показују директан токсичан ефекат и активишу кератиноците на 

продукцију TNF-α, док неки од њих директно промовишу експресију 

интерцелуларног адхезивног молекула (енг. intercellular adhesive molecule-1 - ICAM-

1) на површини ових ћелија. Неки од ПКУ (кобалт хлорид), могу директно 

активисати васкулне ендотелне ћелије експресијом на њиховој површини адхезивних 

молекула ICAM-1, ELAM-1 (енг. endothelial leukocyte adhesion molecule-1 or E- 

selektin) и VCAM-1 (енг. vascular cell adhesion molecule-1), што кроз повећану 

адхезију леукоцита, резултује повећањем васкуларне пропустљивости. Овако створен 

TNF-α изазива даљу дегранулацију мастоцита а ослобођен H стимулише васкуларне 

ендотелне ћелије да у току неколико минута синтетишу Е-selektin, P- selektin i PAF и 

на тај начин промовише њихово учешће у инфламацији (Схема 1). У зависности од 

природе агенса (нпр. бензојева киселина) који изазива неимунску контактну 

уртикарију, у патогенетском механизму уместо хистамина могу имати 

простагландини [28, 29]. 
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 Агенси који најчешће изазивају имунску контактну уртикарију је изнети су у 

Табел 2. Испитујући удео синдрома контактне уртикарије у хроничној идиопаткој 

уртикарији у трајању дужем од 3 месеца, у Алерголошком кабинету Клинике за 

Кожно-венеричне болести је тај удео износио 39.28%. Етиолошки фактори су били 

пшенично брашно, речна риба, киви, латекс у хируршким рукавицама, никл- сулфат, 

антиоксиданс у PVC врећи, амонијум-персулфат и флуоресцеинска боја [Fluorescein; 

Acid Yellow 73 (CTFA); DC&Yellow no. 7 CTFA)] [5, 10]. 

Табела 2. Агенси који најчешће изазивају имунску контактну уртикарију 
Група Агенс 

Храна Млечни производи (сир, млеко), јаја риба  

 Морска храна (риба, ракови, шкољке) 

 Воће (јабука, кајсија, банана, киви, манго, поморанџа, бресква, 

шљива) 

 Житарице (брашно, пшеничне мекиње, пиво, семе сунцокрета, 

сусамово уље) 

Мед, ораси, кикирики 

 Месо (говедина, пилетина, овчетина, телећа џигерица, ћуретина 

Зачини 

 Поврће (пасљ, купус, мрква, целер, лук, крставац, зелена салата, 

бели лук, першун, паштрнак, кромпир, соја, парадајз 

Парфеми и мириси Перу балзам, бензојева киселина, ментол 

Медикаменти Антибиотици (ампицилин, бацитрацин, хлорамфеникол, 

цефалоспорини, гентамицин, јодохлор-хидроксиквин, неомицин, 

пеницилин, стрептомицин)  

 Мехлоретамин, лидокаин 

 Фенотијазини (хлорпромазин, прометазин) 

 Пиразолони (аминофеназон, метамизол, пропилфеназон) 

Метали Никл, платина, родијум 

Организми, течности, 

секрети 

Крв (кравља, гвинеја прасића), буба шваба, длака краве и пацова, 

перут краве, црева прасета, јетра миа, плацента, амнионска течност, 

салива пса, сперма хумана, свила 

Биљне супстанције алге, лишаји, бреза, кана, махагони, тиковина,гума-латекс,  

Презервативи и  

гермициди 

Бензил алкохол, бутилхидрокси толуен, хлорамин, формалдехид, 

парабени, фенилмеркурик пропионат, полисорбати, натријум 

хипохлорит, сорбитан монолаурат, линдан 

Разно Алкохол (амил, бутил, етил, изопропил), п-аминодифениламин, 

бензофенон, копир-папир (без угљеника), цитраконични анхидрид, 

диетилтолуамид, епоксидна смола, ланолин алкохол, перлон, 

фосфор сесквисулфид, полиетилен гликол, калијум ферицијанид, 

натријум силикат, терпентил ацетат, винил пиридин, цинк 

диетилдитиокарбамат, олеиламид, бутилхидрокситолуен, бензоил 

пероксид, амонијак 

Физички агенси Контактна хладноћа 
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 Најчешћи имунски механизам укључен у настанак ИКУ је онај који за 

настанак активацијског сигнала захтева присуство специфичних IgE [31]. ИKУ може 

бити изазвана и алергијским механизмом независним од IgE (Схема 2).  

 

Схема 1. Патогенетски механизми у имунској контактној утикарији* 
*, Јовановић М [5]. 

 

 Специфични IgG, а претпоставља се и IgM, могу бити одговорни за 

активацију комплемента класичним путем. Хумани IgG нису често повезани са 

анафиласијом и ИКУ. IgG4 нису анафилаксијска антитела (ослобађају хистамин 

искључиво везивањем с анти IgG, а не са антигеном). Насупрот томе, један мали део 

од укупних IgG, непознате субкласе, може анафилаксијски сензибилисати маст 

ћелије и базофиле у кратком временском року (енг. short time sensitizing - IgG S-TS) 

који износи 4 часа, и изазвати ИКУ (нпр. цитраконски алдехид). Ваља истаћи да у 

ИКУ изазваној специфичним IgE, количине истих у серуму не показују увек прави 

степен сензибилизације, јер IgE могу сензибилисати ткиво и без ексцеса у 

циркулацији, што има велики практични значај у постављању дијагнозе ИКУ. 

 Након везивања алергена за IgE на маст ћелијама, базофилима, Langerhans 

ћелијама и еозинофилима, долази до ослобађања инфламаторних медијатора, нпр. 
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хистамина, леутријена, простагландина. Као директна последица дејства 

инфламаторних медијатора, долази у респираторном тракту до појачане мукозне 

секреције, контракције глатке мускулатуре и едема слузнице што представља 

клиничке знаке и симптоме у раној, а потом у тзв. касној фази раног алергијског 

одговора (енг. late phase reaction - LPR) [29]. Стимулацијом FceRI рецептора високог 

афинитета за везивање IgE на маст ћелијама, наставља се даље повећана синтеза и 

секреција инфламаторних медијатора, у првом реду медијатора анафилаксије, 

хистамина. Зависна у највећој мери од ослобођеног хистамина, имунска контактна 

уртикарија из локализованог облика може у условима високе сензитивности, из 

почетног стадијума локализоване уртикарије прогредирати у генерализовану 

екстракутану и анафилаксијску реакцију. 

 У протеин контактном дерматитису (ПКД), инкриминисани протеин (воће, 

поврће, биљке, животињски органи, секрети и ткива, житарице, ензими) у scratch-или 

prick-patch testu (SPT, PPT), изазива уртикаријску реакцију унутар 20 минута. У 

већини случајева екцемски одговор у 48-часовном patch тесту (PT) остаје негативан, 

али то не искључује могући истовремени развој и IV типа алергијске преосетљивости 

[32]. 

 Протеини велике молекулске масе отежано пролазе кроз епидермну баријеру 

уколико она није оштећена [6]. Претпоставља се да је дозно-зависни праг 

реактивности коже у IV типу алергијске преосетљивости виши него у I типу 

алергијске преосетљивости (концентрација антигена и степен оштећења баријере 

коже), и да је то једно од могућих објашњења за изостанак реактивности у SPT са 48-

часовном оклузијом [7]. 

 У оштећеној кожи ослобођени ИМ укључујући и ослобођене цитокине (TNF-α 

из кератиноцита), изазивају експресију адхезивних молекула ICAM-1, VCAM-1, 

ELAM-1, LFA-3 (енг. lymphocyte function associated antigen-3) на васкуларном 

ендотелу посткапиларних венула, и на тај начин започињу IgЕ-зависан касни тип 

алергијске реактивности. Значајна је улога кератиноцита у конверзији егзогених 

стимулуса путем добро коордисаног система контроле одбране и хомеостатског 

одговора домаћина, и у способности ових ћелија да путем својих цитокина 
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(кератиноцити синтетишу IL-1, IL-3, IL-6, IL-7,IL-8, IL10, GM-CSF, TNF-α, TGF-α, 

TGF-β) повећавају пропустљивост крвних судова било директно (синтеза PG и LT) 

вазодилатацијом [28, 29], било индиректно, путем активације маст ћелија (TNF-α 

изазива дегранулацију маст ћелија). Дегранулацијом маст ћелија поред хистамина, 

ослобађају се и остале хемотаксијске и вазоактивне супстанције, као и цитокини (IL-

1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, GM-CSF, TNF-β,α, TNF-β, IFN-γ и хемокини, 

и долази до експресије адхезивног молеука ELAM-1 на васкуларном ендотелу чиме 

започиње касна фаза анафилаксије, односно раног алергијског одговора (енг. late 

phase reaction - LPR). LPR представља основни патомеханизам одговоран за настанак 

ПКД. Након IgЕ-зависне активације маст ћелија коју прати пораст плазматског 

хистамина (H), долази од стране базофила и маст ћелија и до повећаног ”спонтаног 

ослобађања” H, услед присуства фактора који ослобађају хистамин HRFs (eng. 

histamine releasing factorс), а које синтетишу мононуклеарне ћелије. Ови фактори 

изазивај даљу дегранулацију маст ћелија и базофила, путем везивања за IgЕ и 

антиглобулинске рецепторе на њима. Повећана експресија адхезивних молекула 

(АМ) на васкуларном ендотелу, којом започиње LPR доводи до последичног 

накупљања еофинофилних гранулоцита (Ео), неутрофилних гранулоцита (N) и 

базофилних гранулоцита (Bа) у дермису. Након 24-48 часова присутни су моноцити 

(Мо), Тh-2 лимфоцити и еозинофилни главни базни протеин EMBP (енг. eosinophile 

major basic protein). Претпоставља се да HRFs доводе до ослобађања цитокина и из 

базофила.  

 Целуларни механизам инфламаторног одговора започет везивањем IgЕ за 

мембранске рецепторе у суштини зависи од природе ћелија на којима се ови 

рецептори налазе. Иако патомеханизам протеин контактног дерматитиса (ПКД) 

захтева даља испитивања, кључна улога у његовом настанку се приписује 

специфичним IgЕ који се налазе везани на површини Langerhans ћелија (LC). 

Повезивањем IgЕ молекула, који су преко рецептора високог афинитета FcєR-I 

везани за маст ћелије, долази до ослобађања H и осталих инфламаторних медијатора 

анафилаксије. Повезивањем FcєR-I на Langerhans ćelijama (LC) не долази до 

ослобађања медијатора анафилаксије јер LC не синтетишу ове медијаторе. За разлику 

од маст ћелија и базофила, повезивањем FcєR-I на LC ослобађају се из ових ћелија 



 199 

проинфламацијских цитокина IL-1β и IL-6, нпр. TNF-α и хемоатрактаната за 

мононуклеарне и/или Т-лимфоците [33].С друге стране, присуство специфичних 

молекула IgЕ везаних за LC путем FcєR-I, омогућује овим ћелијама прихватање 

антигена релативно велике мекулске тежине ( 

 

Схема 3. Патомеханизам протеин контактног дерматитиса* 

 

К, кератиноцит; М, маст ћелија; L, Langerhans ћелија; LPR, енг. late phase reaction; PG, 

простагландини; LT, леукотријени; ICAM, интерцелуларни адхезивни молекул; TNF, енг. tumor 

necrosis factor; H, хистамин; IM, инфламацијски медијатори, VCAM, енг. vascular cell adhesion 

molecule; LFA, енг. lymphocyte function associated antigen; ELAM, енг. endothelial leukocyte adhesion 

molecule, Eo, eoзинофил; N, неутрофил; B, базофил; Mo, моноцит; Ly, лимфоцит; EMBP, енг. 

eosinophile major basic protein; HRFs, eng.histamine releasing factors; IL, интерлеукин. MIP, мембрански 

инфламацијски протеин; IgE, имуноглобулин Е 

*, M. Jovanović [5] 

 Кожа особа са протеин контактним дерматитисом (ПКД) показује неке 

хистолошке и имунохистохемијске промене чак и ако је клинички неизмењена: висок 
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број CD1a+CD4+LC, мононуклеарни инфилтрат састављен из периферних Т-

лимфоцита, и однос Тh/Ts 5-6:1. Најмање 20% ових ћелија је активисано (IL-2R 

маркер). Ране контактне реакције у таквој кожи започињу спонгиозом. повећана 

пермеабилност коже која је предуслов за настанак ПКД, утиче на пролазак неких 

материја из хране, чија идентификација тек предстоји, а претпоставља се да 

представљају директне медијаторе процеса спонгиозе [34]. 

 

 

Схема 4. Инфламацијска каскада: улога деслоратадина* 

D, деслоратадин; К, кератиноцит; М, маст ћелија; L, Langerhans ћелија; LPR, енг. late phase reaction; 

PG, простагландини; LT, леукотријени; ICAM, интерцелуларни адхезивни молекул; TNF, енг. tumor 

necrosis factor; H, хистамин; IM, инфламацијски медијатори, VCAM, енг. vascular cell adhesion 

molecule; LFA, енг. lymphocyte function associated antigen; ELAM, енг. endothelial leukocyte adhesion 

molecule, Eo, eoзинофил; N, неутрофил; B, базофил; Mo, моноцит; Ly, лимфоцит; EMBP, енг. 

eosinophile major basic protein; HRFs, енг. histamine releasing factors; IL, интерлеукин. MIP, мембрански 

инфламацијски протеин; IgE, имуноглобулин Е 

*, M. Jovanović [5] 
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 Иако је атопија присутна само код 50% оболелих, она свакако представља 

један од фактора предиспозиције за ПКД (повишен ниво специфичних IgE на 

убиквитарне алергене у кожи, оштећена корнеумска баријера и хронично стање 

инфламације). Протеински контактни дерматитис је код атопичара чешћи на местима 

актуелног или раније постојећег атопијског дерматитиса [25]. Бифазни имунски 

одговор започиње IgЕ-зависном дегранулацијом маст ћелија а наставља се касном 

фазом, у којој CD4+T-лимфоцити и Ео имају кључну улогу, аналогно бифазном 

одговору у ПКД.  

 

Клиничке манифестације 

 

Контактна уртикарија 

 

 Иако представља најчешћи облик контактне уртикарије, неимунска контактна 

уртикарија (НИКУ) у већини случајева изазива благе, пролазне тегобе, те најчешће 

остаје недијагностикована. Уртике остају локализоване на месту контакта, без 

системских манифестација. Јачина реакције у многоме зависи од концентрације 

контактног уртикариогена као и од места контакта. Најреактивније регије за 

изазивање НИКУ су кожа лица, дорзалних страна надлактицаи и леђа. Локализоване 

уртике су праћене осећајем свраба, печења или жарења. 

 Неупоредиво ређа од претходне, имунска контактна уртикарија (ИКУ) има 

способност генерализације и захватања других органа уз појаву системских знакова 

који се код неких особа могу развити у анафилаксијски шок. Описују се 4 стадијума : 

 

 I. Уртикарија локализована на месту контакта 

 II. Уртикарија праћена ангиоедемом  
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 III. Уртикарија праћена астмом, ринокоњунктивитисом,  

 гастроинтестиналним или орофарингеалним знацима 

 IV. Уртикарија праћена анафилаксијом 

 

Протеин контактни дерматитис 

 

 Контактна уртикарија (КУ) може изазвати рану егзацербацију хроничног, 

најчешће на шакама локализованог екцема, којој претходи непосредни контакт коже 

са протеинима, најчешће из хране. Клинички су присутни ерите, едем, везикуле и 

свраб који настају непосредно унутар првих 30 минута. Иако је протеин контактни 

дерматитис чешћи код атопичара и то на местима актуелног, или раније постојећег 

екцема, протеини хране могу изазвати КУ и на потпуно здравој кожи особа са или 

без атопије [35]. 

Синдром контактне уртикарије 

 

 Способност генерализације и појава системских манифестација у ИКУ води 

ка синдрому КУ, који преставља широк спектар раних контактних реакција како тпа 

имунске контактне уртикарије, тако и протеин контактног дерматитиса [4, 35]. 

 

 

Дијагноза и диференцијална дијагноза 
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 Дијагноза се поставља на основу анамнезе, клиничких манифестација, и 

алерголошког in vivo тестирања, а потврђује in vitro, детекцијом специфичних IgE у 

серуму.  

 За тестирање in vitro, користи се епикутани тест класични, а то значи са 

оклузијом, у трајању од 20 минута. Могу се користити и све условно речено 

стандардне модификације овог теста: отворени епикутани тест без оклузије; 

понављани отворени епикутани тест на једном истом месту; затворени епикутани 

тест у комбинацији са убодом или скарификацијом [35]. 

Резултат теста се очитава у периоду 10-60 минута након скидања оклузива на 

следећи начин: 

 

• нема реакције (0) 

• локализовани еритем (+) = степен 1 

• јасно формирана уртика на месту тестирања(++) = степен 2 

• генерализована уртикарија (или уртике и ван места тестирања) са 

ангиоедемом или нападом бронхијалне астме (+++) = степен 3 

• генерализована уртикарија са анафилаксијском реакцијом (++++) = степен 4 

 

 Позитивним тестом се сматра реакција чији степен ≥ 2. Треба истаћи да се 

модификације класичног епикутаног теста изводе у циљу смањења процента лажно 

негативних реакција [1, 35]. 

 У циљу лабораторијске потврде имунске природе контактне уртикаријске 

реакције, треба in vitro методом помоћу CAP система (компјутеризовани 

радиоалергосорбентни тест - CAP) утврдити присуство или одуство специфичних 

IgE. Ово је могуће изводити рутински само уколико за наведени агенс постоји 

стандардизовани, комерцијално доступан кит. 
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 У диференцијалној дијагнози потребно је разликовати контактну уртикарију 

од: стеченог и хередитарног ангиоедема, контактног дерматитиса, акутне, 

холинергијске, хроничне, соларне и уртикарије изазване притиском [11]. 

 

 

Терапија 

 

 Основни терапијски постулат у лечењу синдрома контактне уртикарије јесте 

превенција, и из тог разлога је откривање инкриминисаног агенса од кључног 

значаја. 

 С обзиром да је хистамин главни медијатор у имунској контактној уртикарији, 

лекови који своје дејство остварују компетитивном инхибицијом хистамина на нивоу 

H1 рецептора, представљају основ и прву линију избора у симптоматској терапији 

синдрома контактне уртикарије: дифенхидрамин  

Купира симптоме узроковане хистамином); хидроксизин (антагонизује H1 рецепторе 

на периферији, супримира дејсто хистамина у субкортикалној регији CNS; 

лоратадин, селективно инхибише H1 рецепторе; деслоратадин, дугоделујући 

трициклични хистамински антагониста, селективно деелује на H1 рецепторе, главни 

метаболит лоратадина, који се после ингестије метаболише у активни метаболит 3-

хидроксидеслоратадин [11]. 

 У тешким и оним најтежим случајевима, а то значи у анафилаксији, потребно 

је применити парентералну терапију која подразумева употребу кортикостериоде али 

у појединим случајевима и епинефрин (адреналин) који својим α адренергичким 

дејством купира периферну вазодилатацију, а β-адренергијски агонизам испољава 

бронходилатацијом, и позитивним хронотропним и инотропно дејством на срце. 
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Слика 1. Хидроксизин (Атаракс®) није превенирао оконтактну уртикаријску реакцију 

(степен 2) изазвану циметном скиселином* 

*, M. Jovanović [5] 

 

 Насупрот имунској контактној уртикарији, у неимунској контактној 

уртикарији хистамин није главни медијатор. Претпоставља се да простагландини 

имају кључну улогу медијатора у неимунским контактним уртикаријским реакцијама 

које изазива бензојева киселина (адитив у храни и козметици) [28]. 

Резултати до којих се дошло у Алерголошком кабинету клинике за кожно-венеричне 

болести у Новом Саду показују да антихистаминици и антиинфламаторни агенси 

нису једнако ефикасни у смањењу реактивности на поједине примарне 

контактуртикариогене. Статистичка значајност утицаја појединих антихистаминика 

и нестероидног антиинфламаторног агенса ибупрофена на степен раниј контактних 
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реакција одређивана је применом t – теста уз анализу варијансе RV. I Реактивност је 

зависила од врсте антихистаминика и природе агенса којима је изазвана: терфенадин 

и хидроксизин нису показали статистички значајно смањење раних контактних 

реакција изазваних бензојовом киселином; терфенадин је статистички значајно 

смањио степен реаговања на Перу балзам, бензојеву тинктуру и на циметну 

киселину; хидроксизин није статистички значајно смањио реактивност ни на један од 

ових примарних контктуртикариогена (Слика 1) [5, 10]. 

 Ибупрофен (нестероидни антиинфламаторни лек) је статистички значајно 

смањио контактуртикаријско реаговање на Перу балзам, бензојеву тинктуру и на 

бензојеву киселину, али не и на циметну киселину [5, 10]. 

 

 

 Испитивања новијег датума потврђују претпоставку да хистамин није главни 

медијатор у неимунској контактној уртикарији: неефикасност терфенадина и 

хидроксизина у инхибицији неимунских контактуртикаријских реакција изазваним 

бензојевом киселином, циметном киселином, и циметним алдехидом; ефикасност 

нестероидног антиинфламаторног агенса (ацетилсалицилна киселина) у купирању 

раних контактних уртикаријских реакција изазваних бензојевом киселином [29]. 

 

Превенција 

 

 Једном откривен узрок алергијског реаговања захтева обавезну едукацију 

пацијента. Пружање информација о супстанцијама и производима који садрже 

инкриминисани алерген даје могућност максимално могућег прекида експозиције.  
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CONTACT URTICARIA SYNDROME 
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1Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Clinic of Dermatovenereology Diseases, Clinical 
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Abstract 

 During the past two decades, the Allergy Department of the Clinic of 

Dermatovenereology Diseases in Novi Sad, has examined patients who were referred with 

a suspicion of contact sensitivity and one of the following diagnoses: contact dermatitis; 

atopic dermatitis; chronic urticaria; and chronic non-allergic inflammatory skin disease. 

Our starting point was that research of contact sensitivity should not be limited only to 

contact dermatitis, but must also include a whole spectrum of various clinical entities, 

where eczema and contact urticaria are two extremes. The aims were to determine: whether 

contact urticaria takes a chronic course, the roles which certain agents play in the 

development of non-immune and immune contact urticaria, and if oral antihistamines are 

effective in such reactions. Our results have shown that patients with idiopathic chronic 

urticaria get non-immune reactions from well-known-contact urticariogenic substances 

significantly more frequently than patients with non-allergic skin diseases, or healthy 

persons. Contact urticaria was diagnosed in 15%, and idiopathic in 23% of patients with 

chronic urticaria. Immune contact urticaria reactions were elicited in 39.28% of patients 

with idiopathic chronic urticaria. Among 73 patients with chronic urticaria there were 11 

(15%) cases of immune contact urticaria cased by: wheat flower in 3, nickel sulphate in 3, 

latex surgical gloves in 1, fish in 1, kiwi fruit in 1, antioxidants in plastic materials in 1, and 

paper banknote containing ammonium persulphate and fluorescein in 1 patient. Non-

immune contact urticaria from certain agents is probably mediated by substances other than 

histamine. 
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ДИЈАГНОСТИЧКИ АЛГОРИТАМ ЗА УРТИКАРИЈУ И 

АНГИОЕДЕМ  

Ивана Бинић1 и Александар Јанковић2 

1 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Клинички центар Ниш, Клиника за кожне и 

полне болести  

2 Клинички центар Ниш, Клиника за кожне и полне болести 

 

Сажетак 

 
Уртикарије/ангиоедем су хетерогена група болести/поремећаја/стања са заједничком 

клиничком сликом која укључује развој уртикаријелних кожних лезија. Велики број 

до сада идентификованих различитих субтипова уртикарије, рефлектују бар 

делимично пораст разумевања различитих узрока и провокативних фактора који 

изазивају ове промене, као и упознавање нових молекуларних и ћелијских 

механизама који су укључени у патогенезу ове болести. Уртикарије/ангиоедем се 

могу класификовати у односу на њихове етиопатогенетске механизме, а постоји и 

класификација у односу на различитост клиничких манифестација. Отежавајућа 

околност је то што се код истог пацијента може јавити, у исто време више 

различитих подтипова уртикарије. 

Дијагнозу уртикарије/ангиоедема је лако поставити клиничким прегледом, а 

спровођење различитих дијагностичких процедура зависи од врсте уртикарије. 

Свакако, на почетку испитивања пацијената који болују од уртикарије/ангиоедема 

важно је узети исцрпну анамнезу, са посебним освртом на породичну анамнезу, 

врсту посла којим се баве, времену појаве промена на кожи, њиховом трајању, 

учесталости итд. Додатна испитивања би била резервисана само за изабране 

пацијенте. 

Тренутно, тешко је поредити различите податке који се објављују из различитих 

центара који се баве уртикаријом, због недовољно прецизно дефинисане популације 

пацијената. За развој консензуса о потребним и неопходним дијагностичким 

процедурама за различите подтипове уртикарија потребно је узети у обзир различите 

и многобројне етиопатогенетске механизме њиховог настанка, и у односу на то 

развити дијагностичке алгоритме који би се могли користити у свакодневној 

дерматолошкој пракси.  

 

Кључне речи: Уртикарија+ дијагноза + класификација; Алгоритми; Ангиоедем + 

дијагноза + класификација 
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Уртикарије/ангиоедем су хетерогена група болести/поремећаја/стања са заједничком 

клиничком сликом која укључује развој уртикаријелних кожних лезија. Велики број 

до сада идентификованих различитих субтипова уртикарије, рефлектују бар 

делимично пораст разумевања различитих узрока и провокативних фактора који 

изазивају ове промене, као и упознавање нових молекуларних и ћелијских 

механизама који су укључени у патогенезу ове болести.[1] Неке студије су показале 

да 0,1% становништва има уртикарију, а кумулативна преваленца је између 15 и 

20%.[2] Од пацијената са уртикаријом, 50% ће је имати и након годину дана од прве 

посете лекару, а 20% ће имати повремене епизоде болести и преко 20 година.[1-3] 

Уртикарија се карактерише брзом појавом уртика и/или ангиоедема.  

 

Табела 1. Класификација уртикарија  

Уртикарије 

I Спонтана уртикарија 

Типови Трајање 

  Акутна Мање од 6 недеља 

  Хронична уртикарија Више од 6 недеља  

    Kонтинуирана  Скоро свакодневно у току 

недеље 

    Рекурентна  Периоди без симптома 

различити 

II Физичке уртикарије 

Типови Провокативни фактори 

  Дермографизам Механичка сила 

  Касна уртикарија на притисак Вертикални притисак 

  Контактна уртикарија на хладно Хладан ваздух или вода 

  Контактна уртикарија на топло Локализована топлота 

  Соларна утрикарија УВ и/или видљиви зраци  

  Вибраторна уртикарија Вибрирајуће силе 

III Посебне уртикарије 

Холинергијска  

Адренергијска  

Контактна  

Аквагенијска  
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Уртике имају 3 типичне карактеристике: (I) Централни оток различите 

величине, скоро увек окружен еритемом; (II) свраб, некада осећај печења; (III) 

пролазни карактер промена, када се кожа враћа у првобитно стање унутар 1 до 24 

часа. [1, 2] Ангиоедем се карактерише: (I) изненадним, израженим отицањем доњег 

дела дерма и субкутиса; (II) више је изражен бол, него свраб; (III) Често су захваћене 

мукозне мембране; (IV) Промене се повлаче спорије него код уртикарије и могу 

трајати и до 72 часа [1]. 

Уртикарија/ангиоедем се могу класификовати у односу на њихове 

етиопатогенетске механизме, а постоји и класификација у односу на различитост 

клиничких манифестација [4, 5]. Отежавајућа околност је то што се код истог 

пацијента може јавити, у исто време више различитих подтипова уртикарије. У 

табели 1 приказана је класификација погодна за клиничку употребу. На њој постоје 

одређене нејасноће, јер су на пример физичке уртикарије у исто време и хроничне, 

али су у табели подељене због специјалне природе уртикарија које су изазване 

физичким стимулусима, за разлику од спонтаних уртикарија, када такав стимулус не 

постоји. 

На почетку испитивања пацијента са уртикаријом, најважније је преко 

детаљно узете анамнезе утврдити све могуће факторе који би могли изазвати ове 

промене, тако да би требало поставити следећа питања [1, 6]:  

 

1. време када је болест почела; 

2. учесталост и трајање лезија; 

3. варијације у току дана/ноћи; 

4. појављивање у односу на викенде, одморе и путовања; 

5. облик, величина и дистрибуција лезија; 

6. удружени и/или ангиоедем;  

7. постојање субјективних симптома, као што су свраб и/или бол;  

8. породична анамнеза у односу на уртикарију, атопију; 

9. претходне или тренутне алергије, инфекције, интернистичке болести и 

друго;  
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10. психосоматске и психијатријске болести; 

11. присуство имплантаната и догађања током хируршких интервенција; 

12. желудачни / цревни проблем (столица, гасови); 

13. појава промена у току физичког напора; 

14. употреба лекова (нестероидни антиинфламаторини лековиNSAIL, ињекције, 

имунизације, хормони, лаксативи, капи за очи и уши, алтернативни лекови); 

15. примећена или не веза са одређеном храном; 

16. повезаност са менструалним циклусом; 

17. пушење; 

18. врста посла; 

19. хобији; 

20. стрес;  

21. квалитет живота и емоционални утицај уртикарије; 

22. претходна терапија и одговор на терапију. 

Табела 2. Најчешћи узроци акутне уртикарије 

 

 

 

Клиничка слика 

Узрок  

Храна Воће (нпр. јагоде кестење), , , , ,  

 Морски плодови 

 Зачини и адитиви 

 Чоколада, 

 Чај 

 Млечни производи 

Лекови: Антибиотици (нпр. пеницилин, цефалоспорини)  

 Сулфонамиди 

 НСАИЛ (салицилати) 

 Морфин и кодеин 

 Крвни деривати 

 Радиолошки контрасти 

Инфекције  Вирусне грознице 

Уједи  Инсекти (нпр.пчела, оса,стршљен) 

Идиопатски Непознат 
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Акутна уртикарија 

Лезије су велики, пруригинозни, еритемни и едематозни плакови, нагло се 

појављују и кратко трају. Епизода акутне уртикарије може перзистирати сатима, а 

некада и данима. Покретачки фактори који изазивају акутну уртикарију се некада 

могу лако открити и приказани су на табели 2. [7] Уопштено говорећи, ова врста 

уртикарије не захтева детаљно испитивање, изузев ако се у анамнези не добије 

податак који сугерише етиолошки фактор, па га је онда потребно доказати [8, 9]. 

Уколико се сумња на IgE посредовану акутну или контактну уртикарију на алергене 

из околине (латекс, риба или коштуњави плодови), може се урадити кожни прик тест 

[10, 11] или радиоалергосорбентни тест из крви. Ипак, мора се назначити да су 

резултати ових тестова валидни само ако су у корелацији са клиничком сликом.[7] 

 

Обична хронична уртикарија 

 

Уртикарија се сматра хроничном уколико траје више од 6 недеља. Око 30% 

пацијената са уртикаријом спада у ову групу. [12] Може трајати годинама, стално се 

понављати, а некада може постојати и тенденција спонтаног излечења. Етиологија 

најчешће остаје неразјашњена и поред прописног испитивања. Према водичу који је 

написала Британска асоцијација дерматолога 2001.године, а ревидирала 2007. код 

пацијената који имају благу форму хроничне уртикарије, а која повољно реагује на 

антихистаминике, не спроводе се никаква испитивања. [4, 5]. За оне који имају тежу 

клиничку слику која се не може контролисати употребом конвенционалне терапије, 

корисно је затражити комплетну крвну слику и леукоцитарну формула (помаже 

откривању хематолошких болести или цревних паразита), седиментацију (која је 

нормална код идиопатских уртикарија, а обично увећана код уртикаријског 

васкулитиса ) [4, 5]. 

Уколико се сумња на поремећај штитасте жлезде, индиковано је урадити 

тироидна аутоантитела и испитати функцију штитасте жлезде. (табела 3) Тренутно 

не постоји стандардизовани лабораторијски тест који би утврдио присуство 

хистамин ослобађајућих аутоантитела, али у неким добро опремљеним установама се 
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интрадермалним тестом са аутологним серумом може добити разумна сензитивност 

и специфичност [13]. 

 

Табела 3. Испитивања код уртикарија 

Тип КС СЕ Anti TR 

At/TSH 

C4 PH Challenge 

тестови 

Аутна - - - - - - 

Хронична + + + - - - 

Физичка - - - - - + 

Ангиоедем - - - + - + 

Контактна - - - - - + 

Васкулитис + + - + + - 

Легенда: КС-крвна слика са леукоцитарном формулом, СЕ-седиментација, PH-

патохистолошко испитивање, (-) нема индикација за извођење теста, (+) тест се 

изводи. 

 

Хронична уртикарија или уртикаријски васкулитис могу бити удружени са 

великим бројем системских имуних болести или ретким синдромима, [14] поред 

уобичајене и чешће удружености с аутоимуним болестима везивног ткива (Tабела 4). 

 

Табела 4.  Хронична уртикарија и уртикаријске лезије као кожна манифестација 

системских болести и ретких синдрома 

Системске болести и синдроми 

 

I. Генетске болести 
Muckle-Wells синдром 
Фамилијарни ауртоимуни хладни синдром  
Фамилијарна медитеранска грозница 
Хипер-IgD синдром 
Хронични инфантилни неуролошки, кутани и артикуларни – CINCA – или 
неонаталне мултисистемске инфламаторне болести  
Prier и Gricelli синдром  
 

II. Имунолошке болести 
Системски еритемски лупус 
Sjögren-ов синдром 
Still-oва болест одраслих 
Јувенилни реуматоидни артритис (Still-ова болест) 
Серумска болест 
Криоглобулинемија (као претходница палпабилне пурпуре) 
Присуство антитиреоидних антитела 

 
III. Хематолошке болести 

Пароксизмална хемоглобулинурија 
Polycythemia vera  
Хипереозинофилије синдром 
Епизодични ангиоедем са еозинофилијом 
Schnitzler-ов синдром 
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Физичке уртикарије 

 

Физичке уртикарије представљају хетерогену групу болести због 

различитости фактора који их могу покренути и различитости клиничке слике, као и 

због удружености са другим подтиповима уртикарија [15]. 

Ово указује на то да у настанку традиционалних форми уртикарија учествују 

неспецифични механизми, као што је нижи праг активације маст ћелија или већа 

реактивност циљних ћелија. Ово је запажено код пацијената са дермографизмом, 

који такође могу имати и бронхијалну хиперреактивност на хистамине или 

метахолин [15]. На другој страни, у соларној уртикарији или уртикарији на топлоту, 

улогу имају други, специфичнији механизми. Свакако, патогенетски механизми који 

учествују у настанку различитих форми физичке уртикарије су и даље већином 

нејасни. 

Интернационална стандардизација [16] за испитивања код физичких 

уртикарија је дата укратко: 

Непосредни симптоматски дермографизам (лат. urticaria facticia): апликација 

притиска мањег од 36 g/mm². Тест се изводи на леђима, помоћу инструмента који се 

зове дермографометар . 

Стечена контактна уртикарија на хладно: Апликација коцки леда у пластичној 

кести у трајању од 5 минута. Одговор се јавља после 10 минута. Ако је овај тест 

негативан, може се рука потопити у хладну воду (5 до 10° C) у трајању од 10 минута. 

Рефлексна уртикарија на хладно: Промене се јављају само уколико се тело 

изложи хладноћи, и проба ледом је негативна. Уртике се могу јавити хлађењем тела у 

просторији где је 4° С, 30 минута. 

Уртикарија на хладно је посебан клинички ентитет, који се карактерише 

еритемом, сврабом и уртикама када се кожа изложи хладноћи. Промене се могу 

јављати само на местима контакта са хладноћом, или се могу генерализовати, са 

појавом системских манифестација (главобоља, грозница, убрзани рад срца и 

пролив). Може бити захваћена и слузокожа усне дупље. Описано је много клиничких 

манифестација ове врсте уртикарије, укључујући дермографизам изазван хладноћом, 

локализована уртикарија на хладно, перифоликуларна уртикарија на хладно, 
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холинергијска уртикарија на хладно и одложена фамилијарна аутозомно доминантна 

уртикарија на хладно. Касна уртикарија на хладно има латентни период од 3 до 24 

часа, након излагања хладноћи и траје око 24 часа. У системској фамилијарној форми 

постоји макулопапулозна ерупција, која се разликује од класичне уртикарије. 

Дијагноза се поставља извођењем пробе ледом или у хладној води (15минута, 8° С) 

[17]. Уртикарија на хладно може претходити криоглобулинемији или мултиплом 

мијелому до неколико година, и нестати са редукцијом криоглобулина. Приказни су 

случајеви удружености ове врсте уртикарије са инфективном мононуклеозом, 

хепатитисом, морбилама, борелиозом, ХИВ инфекцијом, сифилисом и бактеријским 

инфекцијама.[17]. Тестови које је потребно радити код овог подтипа уртикарије су 

крвна слика, серолошке реакције за сифилис, хепатитис, ХИВ, Епштајн Баров вирус, 

тестови на криоглобулине, хладне аглутинине и криофибриноген [17]. 

Касна уртикарија на притисак: тег од 1,5 cм у пречнику, тежак од 2,5 до 4,5 kg 

се поставља управно на леђа или бедро пацијента, где стоји 15 до 20 минута. 

Позитиван резултат је појава уртика у подручју тестирања унутар 6 сати. 

Соларна уртикарија: може се тестирати природним сунчевим светлом или 

вештачим изворима сунчеве светлости, 10 минута, након чега се очекује појава 

уртика. 

Аквагенијска уртикарија: на кожу пацијента се апликује газа потопљена у 

воду температуре 37° С и оставља се 20 минута, или се пацијент потапа у воду која је 

температуре тела. 

Стечена контактна уртикарија на топлоту: пљосната боца напуњена водом 

температуре 38-50° С се апликује на кожу 1 до 5 минута. Уколико је тест позитиван, 

уртике се појављују унутар неколико минута на месту апликације. 

Вибраторни ангиоедем: вибраторни стимулус се апликује на пацијентову 

подлактицу у трајању од 15 минута, а уртике се појављују унутар 10 минута након 

теста. 

Холинергијска уртикарија: пацијент се шаље на физичку вежбу (нпр. трчање), 

до почетка знојења, или се делимично потапа у загрејану воду температуре 42° С, 10 

минута. Тест изазива брзу појаву уртика. Уколико је негативан, требало би га 

поновити и следећег дана, ради потврде. 
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Свакако, кораци у дијагностици уртикарија се разликују у односу на 

подтипове и алгоритам за дијагностику је сажет на схеми 1, а најчешће коришћени 

тестови у дијагностици уртикарија су приказани у табели 5. Сва додатна испитивања 

би била резервисана само за изабране пацијенте. Тип I преосетљивости је ретко узрок 

хроничне континуиране уртикарије, али га је потребно испитати код интермитентне 

хроничне уртикарије. Учесталост инфективних болести варира код различитих група 

пацијената и у различитим регијама планете [1]. На пример, хепатитис B и C вирусне 

инфекције су чест узрок хроничних уртикарија у југоисточној Европи, а редак узрок 

у северним подручјима истог континента. Такође потреба за испитивањем цревних 

инфестација варира између различитих група пацијената у односу на ендемичност 

тих болести [1]. Тренутно, једини тест који је доступан и који би утврдио постојање 

ауто антитела против IgE рецептора је аутологни серум кожни тест (енг. autologous 

serum scin test - АSSТ). [1]. 
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Схема 1. Дијагностички алгоритам за уртикарију 

 

Едематозна кожна лезија 

 
Дубока 

 

Површна 

 

Са уртикаријом 

 

>од 24h 

 

<од 24h 

 

Лекови (на пр 

ACE 

инхибитори) 

 

Без уртикарије 

 

Уртикарија/Ангиоедем 

 

Хистопатолошки преглед 

 

Васкулитис 

 

Специфични тестови 

Тест на 

притисак 

+ 

 

Касна 

уртикарија 

на притисак 

 

Нема 

специјалног 

разлога за 

ангиоедем 

 

Специфични тестови 
Хередитарни 

ангиоедем 

Стечен 

дефицит 

инхибитора 

С1 естеразе 

Ограничене 

специфичне Дг 

процедуре, 

симптоматска 

терапија 

Абнормални 

нивои или 

функција 

инхибитора 

C1 естеразе 

Хронична 

уртикарија 

Физичка и 

холинергијска 

уртикариа 

Комплементарни тестови  за 

искључивање аутоимуних 

болести 

Траје >од 6 

недеља 

Траје < од 

6 недеља 

Анамнеза, тест        

дермографизам Акутна уртикарија 

Нема 

васкулитиса 

Уртикарија 

васкулитис 
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Табела 5. Табела 6. Дијагностичка евалуација честих типова уртикарија 

Тип Евалуација 

 
I. Спонтана уртикарија 
 

 

Акутна Нема рутинских дијагностичких тестова (изузев 
анамнеза 

Хронична  Крвна слика; Седиментација; Евалуирати 
изостављење употребе сумњивих лекова  

 Можда: аутологни серум кожни тест 
 

 Тест на H. pylori и ендоскопија желуца, ако има 
симптома диспепсије; Паразити у столици 

 Тироидни хормони и антитереоидна антитела, 
(ако је позитивна породична анамнеза) 

 Кожни тестови и специфични IgE (ако постоји 
веза у анамнези) 

 Исхрана без псеудоалергена 3 недеље (процена 
навика у исхрани) 

II. Физичке уртикарије  Фактори који активирају 
 

I Дермографизам Специфични физички тестови 
 

II Касна уртикарија на притисак  
 

III Контактна уртикарија на хладно Проба ледом или водом, Крвна слика;Седимен-
тација; Криоглобулини  

IV Контактна уртикарија на топло 
 

 

V Соларна уртикарија 
 

 

VI Вибраторорна  
уртикарија/ангиоедем 

 

III. Специални типови уртикарија  

I Холинергијска уртикарија   
 

Вежбе или потапање у воду (према анамнези) 

II Аквагенијска уртикарија 
 

Вежбе или потапање у воду ( према анамнези) 

III Адренергијска уртикарија 
 

 

IV Контaктна уртикарија (алергијска  
или псеудоалергијска) 

 

IV. Друге болести 
 

 

Уртикаријски васкулитис Хистолошка светлосна, и имунофлуоресцентна 
анализа; Крвна слика, седиментација, комплемент 
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Диференцијална дијагноза уртикарије 

 

Иако није тешко клинички поставити дијагнозу уртикарије, ипак постоје нека 

стања када на кожи постоје промене морфолошки сличне уртикама, па може доћи до 

конфузије. То су: строфулус, еритемски лупус, мастоцитоза, различите форме 

васкулитиса, булозни пемфигоид, морбилиформне кожне ерупције, полиморфни 

еритем [18]. 

 

 

Ангиоедем 

 

Уртикарија се често појављује удружена са ангиоедемом. Када се то деси, 

прогноза је гора, са 75% пацијената који имају поновљене епизоде болести више од 5 

година. [2, 3].  

Приступ пацијентима са ангиоедемом је сличан као и код пацијената са 

уртикаријом. Међутим, треба размотрити различите дијагностичке могућности и 

треба размишљати и о хередитарном ангиоедему који је изазаван дефицитом 

инхибитора C1 естеразе. На схеми. 2 је приказан алгоритам дијагностичких 

процедура за испитивање ангиоедема. 

Први корак је пажљиво узета анамнеза са посебним освртом на фамилијарну 

анамнезу, као и детаљан клинички преглед. Ако су нивои четврте компоненте 

комплемента нормални (C4), даља дијагностика и терапија ангиоедема је као код 

уртикарије. Ако су нивои C4 смањени, потребно је урадити нивое инхибитора 

протеин C1 естеразе (C1-INH). Ако је колична овог протеина номална, а нивои C4 и 

даље ниски, потребно је урадити функционани тест за инхибитор C1 естеразе, јер 

постоји подгрупа пацијената са хередитарним ангиоедемом, која продукује нормалне 

нивое C1-INH, али са абнормалном функцијом. Ако је резултат у физиолошким 

границама, може се закључити да не постоји хередитарни ангиоедем. Смањени нивои 

компоненти комплемента C2 i C4, a нормални нивои C1-INH могу се јавити услед 

излагања радиолошким контрастима, као и због синдрома у којима се формирају 

имунокомплекси. Ако резултати функционалних тестова или серумски нивои C1-
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INH показују смењене вредности, потребно је измерити серумски C1q, да би се 

диференцирао хередитарни ангиоедем, који је лакши за терапију од ретке 

асоцијације стеченог ангиоедема са неоплазмама (обично Б ћелијски лимфоми). 

Редуковани нивои C1q могу се јавити код паранеопластичних синдрома где се он 

троши, што секундарно утиче на нивое C1-INH [13]. Због тога ниски C1q указује на 

потребу трагања за неоплазмама унутрашњих органа. Дијагноза хередитарног 

ангиоедема може се поставити уколико су нивои C1q нормални, а смањени су C2 

и/или C4 и C1-INH [2,14]. 

Схема 2. : Алгоритам испитивања код ангиоедема 

 

Анамнеза 

Породична анамнеза 

Нивои   C4 Смањени Нормални 

 
Водич за уртикарије 

Дефинисана етиологија 

Не Да 

Идиопатски 

ангиоедем 

Лечење 

C1-INH нивои 

 

Нормални 

Функционални 

C1-INH нивои 

 

Нормални Редуковани C1q нивои 

Нормални 

 

Редуковани Употреба 

радиоконтраста? 

Не 

 

Да 

Тражити 

имунокомплексе 

биосија коже? 

 

Смањена C1-

INH функција. ↓  

C1 антиген 

  

↓ C1 antigen 

Смањена C1-

INH функција. 

Нормални или ↓ 

C1 антиген 

 

Хередитарни 

ангиоедем 

Стечени 

ангиоедем 

Смањена C1-

INH функција. 

Антиген C1 

редукован или 

нормалан 

Хередитарни 

ангиоедем тип I.  

↓нормална 

синтеза C1-INH 

 

Хередитарни 

ангиоедем тип II 

Синтеза 

нефункционалног 

C1-INH 

Стечени ангиоедем тип I:        

Лимфопролиферативне болести 

 
Стечени ангиоедем тип II: 

аутоантитела 
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Изузев по времену настанка и породичној анамнези, хередитарни и стечени 

ангиоедем се клинички не могу разликовати [19], а поставити праву дијагнозу је 

неопходно ради правовременог и исправног терапијског приступа. 

 

Диференцијална дијагноза ангиоедема 

 

Типични случајеви ангиоедема се лако дијагностикују. Најважније је акутни 

едем дубоких ткива одвојити од анафилаксijе, и могућности опструкције дисајних 

путева. Болести које треба диференцијално дијагностички разликовати од 

ангиoедема поред анафилаксijе су: Мелкерсон-Розенталов синдром, еризипел, 

целулитис, неке форме контактног дерматитиса, фотодерматитис и лимфедем [18].  

 

Контроверзна испитивања 
 
 

Потребно је напоменути да постоји велики број студија који се бави 

испитивањем могућих разлога за настанак уртикарије, па се у етиопатогенези 

појављују психолошки фактори, паразити, алергије на храну и адитиве из хране, 

интолеранција на храну итд. Ова испитивања још увек немају довољно научне 

потпоре да би била уврштена у рутинску дијагностику уртикарија, а ни довољно 

истинских доказа да заиста учествују у настанку уртикарије. [20]. Наведене су неке 

студије које се баве оваквим испитивањима. 

 

Хронична уртикарија. Утиче на свакоднени живот, ограничава и утиче на 

физичко и емоционално функционисање и има велики утицај на квалитет живота 

[21].Нека психолошка испитивања су показала већу преваленцу алекситимије и 

депресије код пацијената са хроничном уртикаријом него у контролној групи [22]. Да 

ли психолошки поремећај претходи или прати ову болест још увек није познато, али 

су потребна даља истраживања пре него што би се могао препоручити психолошки 

приступ у рутинској евалуацији ових пацијената [23]. 
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Паразити. У одсуству еозинофилије у периферном размазу, непотребно је 

радити преглед столице на паразите. Мада постоје неки случајеви повезаности 

уртикарије са паразитима у столици [24], ова повезаност је прилично ретка.  

 

Алергија на храну. Мада за сада нема доказа да би IgE посредована алергија 

на храну била узрок хроничне уртикарије, многи пацијенти са овом болешћу су 

убеђени да је храна узрок њихових проблема. Негативни кожни прик тест на храну ће 

помоћи лекарима да убеде своје пацијенте да није тако [23].  

Адитиви у храни. Нема потребе за рестриктивним дијетама, уколико не 

постоји јасна веза између одређене фабрички обрађене хране и појаве уртика. У 

оваквим ретким случајевима, било би потребно урадити дупло слепу, плацебо 

контролисану оралну пробу да би потврдили интолеранцију на адитиве у храни [23]. 

Исхрана без хистамина и салицилата. Овакве дијете су непотребне, уколико 

нема чврстих доказа да је уртикарија изазвана храном која садржи салицилате или 

хистамине [25]. 

Инфекција Helicobacter pylori. Неке студије су показале улогу ове бактерије 

у настанку и одржавању хроничне уртикарије [26], али нека друга истраживања нису 

показала узрочно-последичну везу и сугеришу да се повезаност јавила случајно [27]. 
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Abstract 

Urticaria/angioedema are heterogeneous conditions with common clinical manifestations 

with the development of urticarial skin lesions. A large number of so far identified subtypes 

of urticaria partly reflect increased understanding of different causes and risk factors that 

cause these conditions, as well as introduction of new molecular and cellular mechanisms 

involved in the pathogenesis of this disease. 

Urticaria angioedema may be classified in relation to their pathogenetic mechanisms, and 

the diversity of clinical manifestations. The aggravating circumstance is that two or more 

different subtypes of urticaria may occur in one patient at the same time. 

Diagnosing urticaria or angioedema is not difficult, but use of different diagnostic 

procedures depends on the type of urticaria. Taking a detailed patient history and full 

physical examination are fundamental for etiologic diagnosis of urticarias. Medical history 

should include reference to family history, type of work, time of occurrence of skin 

changes, their duration, frequency, etc. Additional tests are reserved only for selected 

patients. 

Currently it is sometimes difficult to compare divergent data reported by different centers 

researching urticaria due to a lack of precisely described patient populations. A consensus 

definition and classification of the disease and its subtypes, taking into account new 

developments, are therefore needed, in order to develop new diagnostic algorithms that 

might be used in daily dermatologic practice. 

 

Key words: Urticaria + diagnosis + classification; Algorithms; Angioedema + diagnosis 

+ classification 
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Сажетак 

Уртикарија је хетерогени скуп клиничко-морфолошких синдрома које 

карактеришу кутани поремећаји узроковани дегранулацијом маст ћелија у кожи 

односно видљивим слузницама, као резултат имунских, неимунских и непознатих 

узрока. Будући да уртикарија има дубок утицај на квалитет живота пацијента, 

неопходан је промптан и ефикасан третман. Савремени принципи терапије 

уртикарије се заснивају на адекватној евалуацији клиничке слике и идентификацији 

узрока. Од есенцијалног значаја је избегавање етиолошких фактора и лечење 

придружених болести. Код већине пацијената се симптоматско побољшање постиже 

применом нове генерације Н1 антихистамника који имају добар безбедносни профил. 

С обзиром на индивидуалне варијације у току болести и одговору на терапију, за 

различите подтипове уртикарије се препоручују нови терапијски приступи.  

 

Кључне речи: Уртикарија + фармакотерапија; Антагонисти хистамина; 

Кортикостероиди; Квалитет живота 
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Увод 

Уртикарија је хетерогена група обољења која се на кожи манифестују појавом 

уртика - пруригинозних, едематозних, ексудативних папула окружених еритемом. 

Уртикаријалне промене најчешће настају брзо, унутар 30 мин до 1 h, и повлаче се 

најкасније након 24-36 h. Акутна уртикарија траје до шест недеља, а уколико 

промене на кожи перзистирају дуже од шест недеља, обољење се сматра хроничним. 

Хронична уртикарија која настаје спонтано (за разлику од индукованих уртикарија, 

нпр. физичке, аквагенијске, холинергијске) дели се у две велике подгрупе: хроничну 

аутоимуну (45%) и хроничну идиопатску уртикарију (55%) [1]. Ангиоедем, који 

може бити придружен уртикарији, има исте патогенетске механизме. Главна 

манифестација је едем ретикуларног дермиса и хиподермиса, а често захвата 

слузнице. Осим едема јавља се бол, док пруритус није присутан због мање количине 

Ц влакана у дубљим слојевима дермиса и поткожном ткиву. Регресија је знатно 

спорија и траје до 72 сата [2]. 

Према European Academy of Allergology and Clinical Immunology/Global Allergy 

and Asthma European Network/European Dermatology Forum (EAACI/GALEN/EDF) 

смерницама, уртикарије су подељене на три основне групе: спонтане уртикарије 

(акутне и хроничне), физичке уртикарије (уртикарија на хладноћу и топлоту, 

одложена уртикарија услед притиска, соларна уртикарија, уртикаријални 

дермографизам и вибраторна уртикарија) и на остале уртикарије (аквагенијска, 

контактна, холинергијска и уртикарија узрокована вежбањем). Urticaria pigmentosa, 

уртикаријални васкулитис, фамилијарна уртикарија на хладноћу и 

нехистаминергијски ангиоедем (нпр. ангиоедем у склопу наследног и стеченог 

дефицита инхибитора C1 естеразе) се не сврставају више у подтипове уртикарије 

због разлике у патогенетским механизмима [2]. 

Уртикарија настаје као последица ослобађња хистамина, брадикинина, 

леукотријена C4, простагландина D2 и других вазоактивних супстанци из базофила и 

маст ћелија у дермису. Ове супстанце доводе до вазодилатације и повећане 

екстравазације течности у дермис при чему настају катактеристичне промене на 
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кожи. Пруритус настаје као последица ослобађања хистамина у дермис. Хистамин је 

лиганд за два основна мембранска рецептора, H1 и H2 рецепторе, који су присутни 

на различитим типовима ћелија. Активација H1 рецептора на едотелним и глатким 

мишићним ћелијама крвних судова доводи до повећане пермеабилности капилара, 

док активација H2 рецептора доводи до артериоларне и венуларне дилатације [3, 4]. 

Имунске уртикарије су најчешће узроковане хиперсензитивном реакцијом тип 1. 

Најчешће настају као последица алергијске реакције на лекове (нпр. пеницилински 

антибиотици, триметоприм-сулфаметоксазол, антиконвулзиви, препарати 

сулфонилуреје итд), одређене врсте хране и адитиве у храни, а у ређе узроке спадају 

инхалаторни алергени и др. Код особа атопијске конституције се при првом контакту 

са одређеним антигеном (Аg) стварају имуноглобулини класе Е (IgЕ) који се својим 

Fc доменима везују за специфичне рецепторе на површини базофила и маст ћелија. 

При поновном контакту са специфичним Аg који је индуковао синтезу IgЕ долази до 

антиген-антитело реакције и последичног укрштања рецептора за Fc фрагмент IgЕ 

антитела, што изазива дегранулацију ових ћелија и ослобађање медијатора. У ређим 

случајевима у основи уртикаријалних промена је тип 3 преосетљивости, кога 

карактерише стварање имунских комплекса и њихово депоновање у зидове крвних 

судова, уз активацију система комплемента. Ова имунска реакција је повезана са 

аутоимунским болестима које узрокују уртикарију [4]. Уртикарије посредоване 

комплементом се јављају у склопу вирусних и бактеријских инфекција, серумске 

болести и посттрансфузијских реакција. Неимунске уртикарије настају као 

последица ослобађања хистамина без активације IgЕ рецептора. Поједини лекови 

(опиоидни аналгетци, ванкомицин, полимиксин Б, векуронијум, сукцинилхолин итд.) 

као и радиоконтрастна стредства узрокују уртикарију услед IgЕ-независне 

дегранулације мастоцита. АЦЕ инхибитори узрокују ангиоедем/уртикарију услед 

инхибиције метаболизма кинина [5]. Уртикарија узрокована нестероидним 

антиинфламаторним лековима и аспирином је вероватно последица поремећеног 

метаболизма арахидонске киселине, са честом унакрсом преосетљивошћу [6]. За 

поједине облике уртикарије, нарочито хроничне, није могуће идентификовати 

узрочника, па се ове уртикарије називају идиопатске. 
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Уртикарија је дакле синдром или скуп синдрома, стање које значајно смањује 

квалитет живота пацијената па је неопходна примена адекватне терапије. Услед 

високе варијабилности етиолошких фактора, клиничких манифестација и одговора 

на терапију, неопходна је индивидуализација терапије за сваког пацијента посебно. С 

обзиром на високу инциденцију уртикарије у општој популацији (15-25%), значајан 

број пацијената узима лекове без контроле лекара. Због раширеног феномена 

самоиницијативне употребе лекова, саветовање и едукација пацијената од стране 

лекара и фармацеута је изузетно значајна ради успостављања одговорне 

самомедикације [7]. 

 

Лекови који се користе у терапији уртикарије 

 

Н1 антихистаминици 

Готово сви ефекти уртикарије проузроковани су деловањем хистамина на H1 

рецепторе који су локализовани на ендотелним ћелијама и сензорним нервима. Због 

тога, H1 антагонисти се ефикасно користе у лечењу уртикарије од 1950. године са 

малом учесталошћу нежељених ефеката [8]. Ефикасни су у лечењу и превенцији 

акутне уртикарије, иако има више публикованих доказа о ефикасности ових лекова у 

терапији хроничне уртикарије [9, 10].  

Механизам деловања H1 антихистаминика је компетитивна блокада 

хистаминских H1 рецептора у крвним судовима, мишићима бронхија и црева. Неки 

H1 антихистаминици нису строго селективни за H1 рецепторе већ имају и 

антихолинергијска, антисеротонинска и антиалфа-адренергијска дејства [11]. 

Значајно је такође да антихистаминици немају дејсто на ослобађање хистамина, као 

ни на једном ослобођени и за рецепторе везани хистамин, па стога не могу 

кориговати промену која је већ настала под дејством хистамина [12]. 
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Антихистаминици су према хемијској структури класификовани у шест 

хемијских група: етаноламини, етилендиамини, алкиламини, пиперазини, 

пиперидини и фенотиазини [13]. Антихистаминици регистровани у Србији дати су у 

Табели 1. 

Табела 1. Класификација антихистаминика према хемијској струкурури 

Хемијска група 

Функционална група 

Антихистаминици прве 

генерације 

Антихистаминици друге 

генерације 

Алкиламини 

бромфенирамин, 

хлорфенирамин, диметинден, 

фенирамин, трипролидин 

акривастин 

Пиперазини 

буклизин, циклизин, 

хидроксизин, меклизин, 

оксатомин 

цетиризин, левоцетиризин 

Пиперидини 
азатидин, ципрохептадин, 

дифенилпиралин, кетотифен 

астемизол, деслоратидин, 

ебастин, фексофенадин, 

левокарбасин, лоратадин, 

мизоластин,олопатадин, 

терфенадин 

Етаноламини 

карбиноксамин, клемастин, 

дименхидринат, 

дифенхидрамин, доксиламин, 

фенилтолоксамин 

- 

Етилендиамини 
антазолин, 

пириламин,трипеленамин 
- 

 

Као основа хемијске структуре код већине H1 антихистаминских лекова налази 

се супституисани етил амин: 

X- CH2-CH2-NR1R2 

X, R1 и R2 су разни супституенти на основној етиламинској структури. Треба истаћи 

да се етиламински ланац налази у хистамину, па се верује да се окупација H1 

рецептора одиграва посредством ове хемијске групе. Везивање сличне хемијске 

групе из антихистаминика, али групе која нема агонистички ефекат, проузрокује 

само компетитивну блокаду [12]. 
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Данас се више користи подела заснована на способности проласка кроз крвно-

мождану баријеру што као последицу има седативни ефекат. У односу на овај 

критеријум постоји подела на H1 антихистаминике прве, са израженим седативним 

ефектом и друге генерације, који су релативно неседативни [14]. 

Захваљујући липофилности и релативно малим молекулским масама, као и 

непрепознавању од стране П-гликопротеинске ефлуксне пумпе која се налази на 

луминалној површини нефенестрираних ендотелних ћелија у крвним судовима 

централног нервног система, ови лекови имају способност проласка кроз 

хематоенцефалијску (крвно-мождану) баријеру и изазивају седацију. Представници 

друге генерације H1 антихистаминика су специфични за H1 рецепторе и слабо 

продиру у централни нервни систем, захваљујући својој липофобности и афинитету 

према П-гликопротеину [15, 16]. Склоност ка продирању у CNS варира од 0% 

(фексофенадин) до 30% (цетиризин) [17]. Антихистаминска активност одговара 

класичним седирајућим H1 антихистаминицима [18]. Антихолинергијски ефекат 

траје дуже од 12 сати, док антипруритички ефекат траје само 4-6 сати [8]. 

Многи од H1-антихистаминика друге генерације који су уведени током 

последње две деценије су хемијски сродни старијим једињењима у овој класи. На 

пример, цетиризин је метаболит хидроксизина, левоцетиризин је енантиомер 

цетиризина, деслоратадин је метаболит лоратадина и фексофенадин је метаболит 

терфенадина [19]. 

Већина H1 антихистаминика прве генерације се добро апсорбује после оралне 

примене, достижући максималне концентрације у плазми после 1-2 сата. Деловање 

код већине антихистаминика траје 4-6 сати, а може бити и дуже. Изузетак су 

меклизин, терфенадин, лоратадин, астемизол и меквитиазин чије дејство може 

трајати 12-24 часа. Равномерно се расподељују у организму, укључујући и CNS 

(изузетак су новији антихистаминици који не делују седативно) [20]. Сви 

антихистаминици прве генерације, и неки антихистаминици друге генерације, као 

што су деслоратадин и лоратадин се метаболишу преко јетреног ензима цитохрома 

Р-450 (CYP450) [21]. Већина ових лекова се у облику метаболита излучује путем 
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урина, а врло мало у непромењеном облику. Изузетак је фексофенадин који се 

непромењен излучује путем фецеса [20]. 

Неседирајући H1 антихистаминици су: деслоратадин, терфенадин, астемизол, 

лоратадин, цетиризин. Сви се добро ресорбују и брзо делују, са постизањем 

максималних концентрација у року 1-3 сата [20] осим астемизола који почиње да 

делује после 48 сати. За неке ефекат траје и после 12-24 (терфенадин), односно 24 

часа (деслоратадин, лоратадин и цетиризин), тако да се дају једном дневно [18]. 

Интеракције са другим лековима могу да доведу до поремећене апсорпције 

антихистаминика путем механизма активног транспорта (П-гликопротеин, 

транспортери органских анијона и други АТР-везујући транспортери) у слузници 

гастроинтестиналног тракта, или да доведу до инхибиције или индукције 

метаболизма путем CYP-450. Интеракције које доводе до смањења концентрације 

антихистаминика у плазми, могу да доведу до смањене ефикасности. Интеракције 

које доводе до повећања концентрације у плазми су углавном повезане са 

нежељеним ефектима, нарочито када се користе антихистаминици прве генерације 

који имају ужи терапијски индекс [21]. Узимање новијих антихистаминика 

(терфенадин, астемизол) заједно са кетоконазолом, итраконазолом или 

еритромицином, проузрокује инхибицију ензима који метаболише ове 

антихистаминике и доводи до њихове повећане  концентрације у крви и појаву 

тешких нежељених ефеката [18]. Ови ефекти се првенствено манифестују 

продужењем QТ интервала у ЕКГ-у и појаву тешких, па и леталних аритмија [22]. 

Интересантно је да исти инхибиторни ефекат на јетрене ензиме има и сок од 

грејпфрута, па се не препоручује истовремено узимање са овим антихистаминицима. 

Ово је био довољан разлог да се у многим земљама, астемизол и терфенадин повуку 

са тржишта [18]. Многе интеракције са лековима су описане за седативне 

антихистаминике, посебно са лековима који утичу на централни нервни систем, као и 

са аналгетицима, хипнотицима, седативима, алкохолом. Такође, МАО 

(моноаминооксидаза) инхибитори могу да продуже и појачају антихолинергијске 

ефекте ових лекова. Поред тога, прва генерација антихистаминика може да омета 

учење као и RЕМ фазу спавања [8]. 
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Најчешће нежељено дејство антихистаминика прве генерације је седација, која 

је још израженија уколико се истовремено примењују са алкохолом или другим 

лековима који делују на CNS. Због антихолинергиjског дејства старији лекови могу 

изазвати нежељене ефекте као што су сувоћа уста, ретенција урина, опстипација. 

Забележена су и нежељена дејства као што су мука, повраћање, дијареја, 

вртоглавица, несаница, нервоза. Након дуже употребе може да се развије толеранција 

на одређене антихистаминике. Тератогени ефекти пиперазинских антихистаминика 

су показани на студијама са животињама, али епидемиолошке студије нису показале 

овакве ефекте на људима. Иако друга генерација антихистаминика нема седативно 

дејство, дозе веће од уобичајених терапијских могу да проузрокују поспаност код 

појединих људи [20]. Озбиљнији нежељени ефекат старијих антихистаминика друге 

генерације (астемизол и терфенадин) је кардиотоксичност која се огледа у 

продужавају QТ интевала која као последицу има настанак вентрикуларних аритмија, 

torsades de pointes [13]. Кардиотоксични ефекти H1 антихистаминика се дешавају 

ретко и независно од H1 рецептора [23] и нису типични за ову групу лекова [11]. 

Било је очигледно да се ово може десити само после врло високих концентрација 

лека у крви. Оно пак може бити последица онемогућеног метаболисања до 

терапијски корисног и безопасног метаболита. За терфенадин тај метаболит је 

фексофенадин који представља карбоксиловани дериват. Бар за сада, овај метаболит, 

иначе регистрован као нови лек, не проузрокује кардиоваскуларне нежељене ефекте. 

После тога терфенадин је повучен са тржишта, али је остао у употреби његов 

безопасни метаболит [12]. 

С обзиром на њихов добар безбедносни профил, друга генерација 

антихистаминика се сматра лековима првог избора у симптоматском лечењу 

уртикарија. Међутим, не постоји довољно података из контролисаних клиничких 

студија о ефикасности и безбедности неседативних H1 антихистаминика код 

хроничних уртикарија. Показано је да је једна доза довољна код 50% пацијената са 

хроничном уртикаријом, док је многим пацијентима потребна додатна терапија. [8]. 

Постоје студије које показују да се код неких пацијената бољи ефекат постиже 

повећањем дозе антихистаминика [24]. Показано је да троструко повећање дозе 
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цетиризина код хроничне уртикарије није произвело бољу ефикасност код тежих 

пацијената [25]. Највероватније да повећање дозе, не само што блокира ефекте 

посредоване хистамином, већ инхибише и активацију мастоцита и има утицај на 

различите цитокине и ендотелне адхезивне молекуле. Највеће предозирање 

антихистаминицима, забележено код осамнаестомесечног дечака и то са педесет пута 

већом дозом цетиризина од прописане, није довело до никаквих штетних ефеката 

(26). За пацијенте који не реагују на веће дозе антихистаминика неопходна је додатна 

терапија. Код неких пацијената са хроничном уртикаријом, комбинација H1 

антихистаминика са H2 антихистаминицима, као што је циметидин, може да доведе 

до додатног побољшања болести [13]. 

Иако је ово релативно стара група лекова, последњих година јављају се нови 

трендови антихистаминске терапије уртикарије. Показано је да рупатадин, као један 

од њих, значајно побољшава симптоме хроничне уртикарије код 195 пацијената у 

односу на контролну групу. Потврђено је да овај антихистаминик има додатно 

антиинфлaматорно деловање. Недавно су откривени и H4 рецептори на маст 

ћелијама, што може имати значајну улогу у настанку пруритиса. Доказано је да 

антагонист H4 рецептора, ЈNЈ 7777120, смањује свраб код мишева ефикасније од H1 

антихистаминика [27]. 

Регистровани Н1 антихистаминици код нас [28, 29] који се користе у терапији 

уртикарије су: 

Хлорпирамин - Synopen® 

Цетиризин - Letizen®, Letizin S®,Cetirizin® 

Левоцетиризин - Xyzal®, Cezera® 

Лоратадин - Loratadin®, Klaritin®, Pressing®, Lorano®, Actalor®, Flonidan® 

Деслоратадин - Aerius® 

Фексофенсдин - Telfast®, Fexofenadin Santos®  
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Глукокортикоиди 

Пацијентима са тежим облицима уртикарије, резистентним на H1 

антихистаминике, препоручује се краткотрајна примена системских 

кортикостероида. Дужа употреба се не препоручује због могућности развитка 

толеранције и бројних нежељених ефеката као што су хипергликемија, остеопороза, 

пептички улкус, имуносупресија и хипертензија. Уколико их је ипак потребно 

користити дужи временски период, препоручују се најниже ефективне дозе и 

комбиновање са имуносупресивима [27]. 

Њихова терапијска примена у дерматологији последица је снажног 

антиинфламаторног и имуносупресивног деловања. Гликокортикоиди, као и остали 

стероиди, транспортују се крвљу везани за транскортин и улазе у циљне ћелије 

дифузијом, а затим формирају комплекс са интрацитоплазматским растворљивим 

протеинским рецептором, након чега улазе у једро где регулишу транскрипцију 

одређеног броја гена [20]. Читав низ функција је регулисан на овај начин: снижавају 

синтезу проинфламаторних молекула (цитокини, интерлеукини и протеазе), редукују 

концентрацију арахидонске киселине која је прекурсор простагландина и 

леукотријена, снижавају број моноцита, еозинофила и лимфоцита и делују на Т и Б 

ћелије, интерферирају са ћелијском активацијом, пролиферацијом и 

диференцијацијом, снижавају неке функције макрофага: фагоцитозу, антиген 

презентацију и ћелијску деструкцију [18]. Глукокортикоиди утичу на метаболизам 

угљених хидрата, протеина и масти и имају битну улогу у реакцијама организма на 

стрес. Стимулишу мобилизацију аминокиселина из мишића, костију и коже као и 

њихов транспорт до јетре где се конвертују у глукозу (глуконеогенеза). Индукују 

ензиме одговорне за катаболизам протеина, стимулишу липолизу доводећи до 

прерасподеле масног ткива [30]. 

Посебно треба истаћи да је антиинфламаторни ефекат глукокортикоида 

неспецифичан. Они блокирају запаљенске реакције без обзира на узроке. Због тога се 
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њихово деловање може сматрати симптоматским, док узрок болести остаје 

недодирљив [12]. 

Најчешће коришћени глукокортикоиди у терапији уртикарије су преднизолон и 

хидрокортизон. И даље постоје подељена мишљења о употреби преднизолона у 

терапији уртикарије. Преднизолон је аналог хидрокортизона са четири пута јачом 

антиинфламаторном активношћу. Ефикасан је у скоро свим случајевима хроничне 

уртикарије, али је често потребно користити велике дозе како би се постигла добра 

контрола болести [31]. Хидрокортизон, поред глукокортикоидног, поседује и 

значајан минералокортикоидни ефекат. У физиолошким концентрацијама, незнатно 

утиче на концентрацију глукозе у крви, док у фармаколошким дозама проузрокује 

хипергликемију. Ово је прузроковано повећањем глуконеогенезе и смањеном 

осетљивошћу на инсулин. Хидрокортизон се брзо ресорбује из гастроинтестиналног 

тракта, али због ефекта првог проласка кроз јетру, постоје значајне 

интериндивидуалне разлике у биораположивости лека. У плазми је везан за 

албумине и глобулине. Метаболише се у јетри преко CYP3А до тетрахидро 

метаболита који се даље коњугује са глукуронском киселином пре него што се лек 

излучи путем урина. Полувреме елиминације износи око 90 минута. 

Антиинфламаторни ефекат манифестује се након 6-8 сати после примене [30]. 

Системска примена глукокортикоида, нарочито дуготрајна, може испољити 

неповољне интеракције са већим бројем лекова. Сви лекови који индукују 

микозомалне ензиме јетре истовремено убрзавају и метаболизам глукокортикоида. 

Тако, на пример, уз истовремену примену са барбитуратима, рифампицином или 

фенитоином, може се указати потреба за применом нешто већих доза 

глукокортикоида у односу на уобичајене. Насупрот томе, естрогени и еритромицин 

успоравају њихово метаболисање, па се може указати потреба за смањењем дозе. 

Дозе оралних антидијабетика треба повећати ако код таквих болесника треба 

применити и системске гликокортикоиде да не би дошло до погоршања већ 

постојећег дијабетеса. Антациди смањују ресорпцију гликокортикоида из 

дигестивног тракта [12]. 
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Системски глукокортикоиди обично се дају у једној јутарњој дози тако да 

имитирају нормално циклично ослобађање кортизола и најмање оштећују 

хипоталамично-питуитарно-адреналну осу. Препоручије се и давање 

глукокортикоида на други дан, чиме се редукују скоро све опште компликације ове 

терапије. Укидање терапије треба да буде постепено, јер уколико се нагло обуставе 

може доћи до акутне адреналне инсуфицијенције [18]. 

Код дуготрајне терапије системским глукокортикоидима нежељена дејства су 

бројна и озбиљна. Најзначајнија се односе на поремећај метаболизма угљених 

хидрата (диjабетес мелитус), липида, протеина и електролита, остеопороза, 

васкуларна фрагилност, пептички улкус, миопатија, катаракта, снижење целуларног 

имунитета, ментални поремећаји, параноидна и депресивна стања, еуфорија. 

Туберкулоза и бактеријске инфекције су честе и могу имати озбиљан ток [20]. 

Регистовани глукокортикоиди за системску примену код нас су [28, 32]: 

Дексаметазон - Dexason® 

Метилпреднизолон - Lemod®, Lemod-Solu®, Nirypan 

Метилпреднизолон ацетат- Lemod depo® 

Метилпреднизолон натријум сукцинат- Nirypan solubilan®, Lemod Solu® 

Преднизон - Prednizon®, Pronison® 

Триамцинолон - Kenalog®, Kenalog 40® 

Хидрокортизон - Hidrokortizon®, Hidrocortizon® 

 

Остали лекови 
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Антагонисти леукотријена су група лекова која обухвата антагонисте 

леукотриенских рецептора (монтелукаст, зафирлукаст) и инхибиторе 5-

липооксигеназе (зилеутон) који спречавају синтезу леукотријена. Ови лекови 

испољавају антиинфламаторно дејство, с обзиром да су леукотријени C4, D4 и Е4 

потентни медијатори инфламације. Антагонисти леукотријена су одобрени за 

употребу у терапији астме, али бројне серије случајева, као и контролисане клиничке 

студије, потврђују њихову ефикасност у терапији одређених типова уртикарије. 

Највише клиничких доказа постоји за монтелукаст, те се овај лек највише и користи 

[27]. Показано је да су монтелукаст, зафирлукаст и зилеутон ефикаснији у терапији 

хроничне уртикарије у односу на плацебо [33]. Такође, утврђено је и да је 

монтелукаст у комбинацији са деслоратадином ефикаснији од самог деслоратадина у 

лечењу симптома хроничне уртикарије [34]. Резултати једне студије показују да је 

примена комбинације зафирлукаста и цетиризина значајно ефикаснија од примене 

самог цетиризина код АSSТ (енг. autologous serum scin test - АSSТ). позитивних 

пацијената са хроничном уртикаријом, док нема ефекте на АSSТ негативне пацијенте 

[35]. Контролисане клиничке студије су утврдиле да антагонисти леукотријенских 

рецептора доводе до побољшања симптома код пацијената који имају уртикарију 

индуковану ацетил-салицилном киселином, као и адитивима из хране. Кроз 

различите серије случајева је показано и да су антилеукотријени ефикасни код 

уртикарије изазване хладноћом, притиском, као и код хроничне аутоимунске 

уртикарије. Са друге стране, хронична идиопатска уртикарија, односно уртикарија 

без познатог узрочника, се показала као резистентна како на монотерапију 

антилеукотријенима тако и на њихову комбинацију са антихистаминицима [36]. 

Антилеукотријени су добро проучена група лекова и њих би требало прве 

примењивати код пацијената који не реагују на антихистаминску терапију, јер имају 

минимална нежељена дејства, а не испољавају ни клинички значајне интеракције са 

другим лековима [37]. Дозирање монтелукаста је једанпут дневно 10 mg увече, а 

зафирлукаста 20 mg два пута дневно [31]. Упркос обећавајућим резултатима бројних 

клиничких студија и серија случајева, не постоји сагласност о употреби 

антилеукотриjена у терапији уртикарије, с обзиром да нису све спроведене студије 

утврдиле корисне ефекте ове групе лекова. 
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Доксепин је трициклични антидепресив који поседује снажно H1 и H2 

антагонистичко дејство. Показано је да је ефикаснији од дифенхидрамина у терапији 

хроничне уртикарије [38], али је његова употреба ограничена услед способности 

изазивања седације и повећања телесне тежине. Веће дозе доксепина могу да доведу 

и до продужења QТ интервала [39]. Нежељена дејства доксепина укључују још и 

сува уста, метални укус, опстипацију, ретенцију урина, замагљен вид, палпитације и 

тахикардију [37]. Не препоручује се употреба овог лека након скорашњег инфаркта 

миокарда, као ни код пацијената са тешком болешћу јетре [31]. Такође, с обзиром да 

се доксепин метаболише путем система цитохрома, треба избегавати његову 

употребу у комбинацији са другим лековима који се метаболишу овим ензимима, као 

што су циметидин, еритромицин или циклоспорин. Доксепин је посебно значајан за 

пацијенте са хроничном уртикаријом и коегзистирајућом депресијом [27]. Користи се 

у дозама од 10 до 25 mg, а доза се може повећавати до 50 mg. С обзиром на 

седирајуће ефекте доксепина, најбоље га је користити увече [37]. Миртазапин је 

трициклични антидепресив који показује значајан антагонистички ефекат на H1 

рецептор, а поседује и антипруритичку активност. Уочена је његова ефикасност у 

неколико случајева физичке уртикарије и уртикарије изазване притиском када се 

примени у дози од 30 mg дневно [27]. 

Имуномодулаторни агенси (циклоспорин, метотрексат, микофенолат 

мофетил, такролимус, циклофосфамид) су показали делотворност у терапији 

рефрактерне хроничне уртикарије, али је њихова примена ограничена на најтеже 

облике због бројних озбиљних нежељених дејстава. 

Циклоспорин је први имуносупресивни лек за који је показано да делује 

селективно на Т-лимфоците, а по структури је циклични полипептид који се састоји 

од 11 аминокиселина. Он је калцинеурински инхибитор који делује тако што 

формира комплекс са циклофилином што доводи до инактивације калцинеурин 

фосфорилазе, односно инхибиције фосфорилације нуклеарног фактора активисаних 

Т ћелија и спречавања транскрипције интерлеукина-2 који је неопходан за потпуну 

активацију целуларног имунског пута [40]. Осим тога, познато је и да циклоспорин 

директно спречава ослобађање хистамина из базофила и инхибира продукцију ТNF-α 
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у маст ћелијама [37]. Оригинална формулација циклоспорина је одобрена за 

превенцију одбацивања трансплатата, а овај лек је затим регистрован и за лечење 

реуматоидног артритиса и псоријазе, али се примењује оff-label и у лечењу 

различитих инфламаторних стања коже [40]. 

Циклоспорин је најбоље проучен имуносупресивни агенс, за који постоји 

највише клиничких доказа да се може користити за лечење пацијената са тешким 

облицима хроничне уртикарије који не реагују на конвенционалну антихистаминску 

терапију [41]. Као и остали имуносупресиви, циклоспорин је нарочито ефикасан у 

терапији хроничне уртикарије аутоимунског порекла. Показано је да он снижава 

ниво и анти-IgE и aнти-FcεRIα аутоантитела [42]. Осим тога, клиничким студијама је 

утврђена ефикасност циклоспорина и у терапији хроничне идиопатске уртикарије. 

Примена ниских доза циклоспорина (2,5 mg /кg ТТ дневно) током 4 недеље доводи 

до снижавања концентрације IL-2R, IL-5 и TNF-α, који су повишени код пацијената 

са хроничном идиопатском уртикаријом [43]. Код две трећине пацијената са 

рефрактерном хроничном уртикаријом је након примене 3 mg /kg ТТ циклоспорина 

дневно током 1 до 3 месеца дошло до потпуне ремисије која је трајала од 3 до 6 

месеци [44]. Друга контролисана клиничка студија је показала да се ове ниске дозе 

циклоспорина добро подносе и да код око 75% пацијената долази до потпуне 

ремисије или значајног побољшања симптома [45]. Доказана је ефикасност 

циклоспорина и у комбинацији са неседативним H1-антихистаминицима, а такође oн 

представља алтернативу кортикостероидима за лечење краткотрајних криза, односно 

за прекид резистентних епизода код хроничне уртикарије [2]. Постоје ограничени 

докази, изведени углавном из појединачних приказа случајева, о делотворности 

циклоспорина и у терапији соларне уртикарије [46]. 

Иако је клиничким студијама потврђена ефикасност циклоспорина у терапији 

уртикарије, његова примена је и даље ограничена због бројних нежељених дејстава. 

Уобичајена нежељена дејства укључују гастроинтестиналне сметње, главобољу, 

несаницу и тремор, али се ти ефекти уклањају са престанком терапије или смањењем 

дозе. Озбиљна нежељена дејства се уочавају при примени виших доза циклоспорина 

(преко 5 mg /kg ТТ дневно) и укључују нефротоксичност, хипертензију и поремећај 
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функције јетре [42]. Главне контраиндикације за примену циклоспорина су смањена 

функција бубрега, неконтролисани крвни притисак, активне озбиљне инфекције и 

карциноми [37]. Такође, током дуготрајне примене циклоспорина треба водити 

рачуна и о могућем rebound ефекту након престанка терапије [27]. 

Метотрексат је антиметаболит, дериват фолне киселине, који интерферира са 

ензимом дихидрофолат редуктаза и инхибира продукцију ДНК у ћелијама које се 

активно деле. Осим у терапији малигних и аутоимунских болести, метотрексат се у 

нижим дозама може користити и за лечење многих хроничних инфламаторних 

болести захваљујући својим имуномодулаторним и антиинфламаторним ефектима. 

Докази о ефикасности овог лека у терапији рефрактерне хроничне уртикарије потичу 

углавном из резултата серија случајева, те су потребне проспективне клиничке 

студије како би се одредила тачна улога метотрексата у терапији хроничне 

уртикарије [47]. Показано је да перорална примена метотрексата у дози од 2,5 mg два 

пута дневно током викенда, у комбинацији са свакодневном применом 10 mg 

цетиризина и 1,5 mg фолне киселине, доводи до побољшања симптома код 

пацијената са аутоимунском хроничном уртикаријом [48]. Такође, показано је да је 

метотрексат ефикасан код АSSТ-негативних пацијената са хроничном уртикаријом 

рефрактерном на стандардну терапију [27]. Метотрексат испољава тешка нежељена 

дејства од којих су најзначајнији супресија костне сржи и хепатитис [37]. 

Микофенолат мофетил је имуносупресив који се првенствено користи у 

превенцији одбацивања трансплантата, али се користи и у терапији различитих 

дерматолошких стања, мада не постоје резултати клиничких студија који потврђују 

његову ефикасност. Резултати серије 19 случајева су показали да је код 91% 

пацијената са аутоимунском уртикаријом и 88% пацијената са хроничном 

идиопатском уртикаријом дошло до побољшања симптома, просечно након 4 недеље 

примене микофенолат мофетила, у распону доза од 1000 до 4000 mg [49]. У другој 

студији случајева је утврђено да је дошло до значајног побољшања симптома 

хроничне уртикарије након примене овог лека током 12 недеља, као и да је било 

могуће прекинути терапију преднизоном код свих пацијената [50]. Најчешћа 
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нежељена дејства микофенолат мофетила су гастроинтестинални и метаболијски 

поремећаји [49]. 

Такролимус је калцинеурински инхибитор, који се првенствено користи у 

превенцији одбацивања трансплатата, али се у форми препарата за локалну употребу 

примењује и код атопијског дерматитиса. Показано је и да је перорална примена 

такролимуса ефикасна код пацијената са тешким облицима хроничне уртикарије која 

реагује на терапију кортикостероидима [42]. Резултати студије у којој су 24 

пацијента са рефрактерном хроничном уртикаријом узимала перорално такролимус, 

у дозама од 1 mg до 6 mg дневно просечно током 6 месеци, показали су да је 79% 

пацијената имало значајно побољшање симптома, углавном већ након једног месеца 

од почетка терапије, да је било могуће код 62% пацијената прекинути терапију 

преднизоном, а код 23% пацијената смањити дозу преднизона за више од 50%. 

Такође је показано да се код више од половине пацијената јавља бар једно нежељено 

дејство. Најчешће се јављају гастроинтестинални поремећаји, затим неуролошке 

сметње, од благих главобоља до тешких мигрена, хипертензија, као и повећање 

нивоа креатинина [51]. 

Циклофосфамид је алкилирајући агенс који се користи у терапији различитих 

малигнитета и аутоимуних болести. Резултати неколико појединачних студија 

случаја указују на могућност интравенске или пероралне примене овог лека код 

пацијената са рефрактерном хроничном уртикаријом. Једна таква студија је показала 

да перорална примена циклофосфамида у дози од 1,5 mg/kg током 5 дана недељно, у 

комбинацији са 600 mg ацетил-цистеина да би се ублажио токсични ефекат на 

мокраћну бешику, доводи до побољшања симптома уртикарије. Иако је познато да 

изазива озбиљна нежељена дејства, као што су супресија костне сржи, 

гастроинтестинални поремећаји, циститис, азоспремија, ановулација, алопеција, код 

примене ове дозе циклофосфамида она нису изражена [52]. 

Сулфасалазин је дугоделујући сулфонамид који се, захваљујући својим 

антиинфламаторним ефектима, првенствено користи у терапији инфламаторне 

болести црева и реуматоидног артритиса, али је доказана његова ефикасност и у 
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лечењу уртикарије. Показано је да је током примене сулфасалазина могуће смањити 

дозу или потпуно укинути стероидну терапију [53]. Неколико серија случајева 

сугерише и да сулфасалазин може бити ефикасан у лечењу хроничне идиопатске 

уртикарије и уртикарије изазване притиском, као и у смањењу симптома 

уртикаријалног васкулитиса, мада одређене студије негирају ефикасност 

сулфасалазина код ових стања [27]. Уобичајена почетна доза сулфасалазина је 1 mg 

два пута дневно, а максимална дневна доза је 4 mg [31]. Нежељена дејства овог лека 

укључују анемију, раш, ексфолијативни дерматитис, неуропатију и депресију [54]. 

Током терапије сулфасалазином треба проверавати комплетну крвну слику и 

функцију јетре и бубрега једном месечно током прва три месеца, а затим на свака три 

месеца [37]. 

Дапсон је сулфонски дериват (диамино-дифенил сулфон) који се првенствено 

користи у терапији лепре. Познато је да је инхибитор синтезе фолне киселине, да 

може да неутралише дејство слободних кисеоничних радикала, као и да има 

инхибиторни ефекат на метаболизам простагландина и леукотриена. Дапсон може да 

буде користан у терапији уртикарије када хистолошки преовладава инфилтрат 

неутрофила, али је вероватно најефикаснији код уртикаријалног васкулитиса [27]. 

Показано је да је дапсон ефикасан и у терапији уртикарије изазване притиском, као и 

да се терапијски ефекат задржава након престанка терапије. Оно што ограничава 

примену дапсона у терапији јесу његови нежељени ефекти, од којих су нарочито 

значајни дозно-зависна хемолиза и метхемоглобинемија. Такође, пре почетка 

терапије дефицијенција глукоза-6-фосфат дехидрогеназе мора бити искључена [55]. 

Омализумаб представља хумано рекомбинантно моноклонско антитело против 

имуноглобулина IgE. Он смањује ниво циркулишућих антитела, без обзира на 

специфичност алергена, везујући се за  на месту којим се IgE везује за  своје 

рецепторе (FcRI и FcRII) на мастоцитима, базофилима, макрофагима, 

дендритичним ћелијама, Б лимфоцитима и другим ћелијама. Смањено везивање IgE  

за ове ћелије доводи до смањеног ослобађања медијатора алергијског одговора. 

Омализумаб такође смањује и експресију FcRI рецептора на мастоцитима и 
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базофилима [56]. Инхибиција биолошких ефеката IgE антитела погађа рану фазу 

алергијског одговора, пре него што се испоље симптоми болести [37]. 

Омализумаб је регистрован за профилаксу перзистентне алергијске астме која 

се не може контролисати применом кортикостероида и бета агониста, али је утврђено 

и да омализумаб испољава ефекте код пацијената са различитим типовима 

уртикарије [2]. Показано је да пацијенти са хроничном уртикаријом имају повећан 

ниво антитела IgE и да тај ниво одговара тежини клиничке слике што би се могло 

објаснити ефектима IgE антитела на активацију и дегранулацију мастоцита. Утврђена 

је ефикасност омализумаба и код пацијената са хроничном уртикаријом, без анти-IgE 

антитела, што указује на додатне механизме деловања овог лека [57]. Неопходне су 

контролисане клиничке студије којима би се потврдили ови ефекти омализумаба у 

терапији хроничне уртикарије. 

Интравенски имуноглобулини (ИВИГ) су се у различитим серијама случајева 

показали као ефикасни код пацијената са тешким облицима хроничне аутоимуне 

уртикарије, а утврђено је и да примена високих доза, 0,4 g/kg током 5 дана, доводи до 

дуготрајне, вишегодишње ремисије. Механизам деловања није у потпуности јасан, 

али се претпоставља да ИВИГ садрже антитела која компетирају са ендогеним IgG за  

H1 рецепторе и блокирају ослобађање хистамина или повећавају клиренс ендогених 

IgG. Употреба ИВИГ у терапији хроничне уртикарије је ограничена услед недостатка 

доказа о ефикасности који произлазе из резултата контролисаних клиничких студија, 

високих трошкова ове терапије, као и услед могућих бројних компликација које могу 

да настану током дуготрајне примене [27, 37]. 

Терапија аутологним серумом педставља нови приступ лечењу хроничне 

уртикарије и утврђено је да она смањује тежину клиничке слике код пацијената са 

хроничном идиопатском уртикаријом, као и да спречава релапс симптома у периоду 

од две године [58]. 

Антагонисти TNF-α се превасходно примењују у терапији реуматоидног 

артритиса, али и неких других инфламаторних болести. TNF-α је један од медијатора 
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инфламације активисаних мастоцита, који регрутује ћелије имунолошког система и 

на тај начин учествује у одржавању инфламаторног, уртикаријалног одговора. 

Утврђена је и повећана експресија ТNF-α код пацијената са хроничном уртикаријом. 

Докази о ефикасности ових лекова потичу само из резултата студија случајева. 

Показано је да примена лека етанерцепт током 4 дана доводи до потпуног уклањања 

симптома уртикарије изазване притиском. Резултати студије са 6 пацијената са 

хроничном уртикаријом, која није реаговала ни на имуносупресиве, показали су да 

инхибитори TNF-α доводе до вишегодишњег побољшања симптома [59]. 

Антагонисти TNF-α се генерално добро толеришу, али могу да индукују продукцију 

аутоантитела и да изазову синдром сличан лупусу [60]. 

Нифедипин је блокатор калцијумских канала и за њега је показано да може 

бити ефикасан у терапији уртикарије, нарочито дермографизма [2]. Највероватнији 

механизам деловања подразумева модификацију инфлукса јона калцијума у 

мастоците у кожи. Доказана је ефикасност нифедипина у терапији уртикарије и у 

комбинацији са антихистаминицима. Примена нифедипина представља рационалну 

опцију у терапији уртикарије са хипертензијом као коморбидитетом, нарочито ако 

пацијент узима АЦЕ инхибитор, а потребан му је алтернативни антихипертензив 

[27]. У терапији уртикарије треба почети са дозом нифедипина од 5 mg три пута 

дневно, а доза може бити повећана до 20 mg три пута дневно [31]. 

Колхицин је биљни секундарни метаболит који се као лек првенствено користи 

у терапији гихта. Он је инхибитор неутрофила и испољава антиинфламаторне 

ефекте. Код појединих пацијената је утврђена ефикасност колхицина у терапији 

уртикарије изазване притиском [2], а овај лек је нарочито користан када у 

уртикаријалним ерупцијама на кожи хистолошки преовладавају инфилтрати 

неутрофила [27]. 

Транексаминска киселина је синтетски дериват лизина који испољава 

антифибринолитичко дејство тако што реверзибилно блокира везујућа места за лизин 

на плазминогену и на тај начин спречава деградацију фибрина [61], али је утврђена 

делотворност овог лека и у терапији хроничне уртикарије. Примена транексаминске 
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киселине је контраиндикована код пацијената који су имали тромбозу. Међутим, 

недавна пилот студија је показала да овај лек у комбинацији са надропарином може 

да побољша симптоме код антихистаминик-резистентне хроничне уртикарије са 

повишеним нивоом Д-димера [62]. 

Хидроксихлорокин је антималарик, али се користи и у циљу смањења 

инфламације код реуматоидног артритиса и лупуса. Овај лек је такође показао 

обећавајуће резултате у терапији хроничне идиопатске уртикарије, као и у лечењу 

хипокомплементемијског уртикаријалног васкулитиса [27]. Утврђена је ефикасност 

хидроксихлорокина и у комбинацији са стандардном терапијом. Хидроксихлорокин 

има мање нежељених дејстава у односу на имуносупресиве, те уколико контролисане 

клиничке студије докажу делотворност овог лека у терапији хроничне уртикарије, он 

може заузети значајно место у терапији као алтернативни лек [63]. 

Натријум хромогликат (кромолин) је лек хромонске структуре који се дуги 

низ година користи у терапији алергијских обољења, а главни механизам дејства је 

стабилизација мастоцита. Препарати за пероралну употребу се превасходно користе 

у терапији мастоцитозе у дози од 200 mg 4 пута дневно, мада је показано да оваква 

примена кромолина доводи и до побољшања симптома код пацијената са хроничном 

уртикаријом. С обзиром на малу биорасположивост овог лека након пероралне 

примене, све чешће се користе препарати за локалну употребу у терапији уртикарије, 

посебно дермографизма. Показано је да локална примена кромолина доводи до 

смањења свраба, али да слабо утиче на оток и црвенило на кожи, па је 

претпостављено да кромолин ипак делује првенствено инхибицијом активације 

сензорних Ц нервних влакана у кожи[64, 65]. 

Адреналин и тербуталин као β-агонисти су показали делотворност у 

комбинацији са Н1 антихистаминицима у терапији уртикарије, али се њихова 

примена не препоручује због нежељених ефеката које многи пацијенти тешко 

подносе, као што су тахикардија, несаница и узнемиреност [27, 37]. Новије студије 

указују и на потенцијалну примену антикоагулантних лекова, варфарина и хепарина, 

у терапији хроничне уртикарије [37]. Резултати једне мале клиничке студије су 



 250 

показали да је варфарин ефикасан у терапији хроничне уртикарије и ангиоедема који 

не реагују на антихистаминску терапију, што сугерише да симптоми ових пацијената 

нису последица дејства хистамина, него вероватно медијатора  коагулације, као што 

су кинини [66]. 

Табела 2. Регистровани лекови у Србији (2011. година)* 

ИНН 
Заштићени назив 

лека 
Индикације 

Монтелукаст 

натријум 
Singulair, Monkasta Профилакса и лечење астме 

Зафирлукаст Accolate Профилакса и лечење астме 

Миртазапин 

Tifona, Remeron, 

Mirzaten, Mirzaten Q-

Tab, Mirtazapin ODT 

Sandoz, Calixta 

Депресија 

Циклоспорин 

Sandimmun, Cicloral, 

Sandimmun Neoral, 

Sandimmon Neoral 

За болеснике након трансплатације појединих 

органа, искључиво за најтеже аутоимуне 

болести уколико постоји резистенција на 

друге имуносупресиве 

Метотрексат 

Methotrexat, 

Methotrexate, 

Methotrexate-Teva, 

Methotrexat Ebewe, 

Metoject, Antifolan 

Карцином дојке, тестиса, бронха, 

хориокарцином, mycosis fungoides, остеогени 

саркоми, акутна лимфатичка леукоза, 

сквамозни карцином главе и врата, нон-

Хоџкин лимфом 

Микофенолат 

натријум 
Myfortic, Micolat 

Тешке форме системског васкулитиса, тешке 

форме лупусног нефритиса које не реагују на 

примену циклофосфамида, имунолошки 

ризичне трансплатације 

Циклофосфамид Cytoxan, Endoxan 
Малигне болести (саставни део већине 

протокола) 

Сулфасалазин Salazopyrin-EN 
Улцерозни колитис, Kронова болест, 

реуматоидни артритис 

Омализумаб Xolair 

Профилакса перзистентне алергијске астме 

која се не може контролисати применом 

кортикостероида и бета агониста 

Етанерцепт Enbrel 
Реуматоидни и јувенилни артритис, 

спондилитис, псоријаза 

Нифедипин 

Nipidin, Nifelat retard, 

Nifelat P, Nifedipin 

retard 

Хипертензија, ангина пекторис 

Адреналин Adrenalin HCl 1:1000 

Анафилаксијски шок, изненадни застој срца, 

капиларна крварења, хиповолемијски шок, 

додатак локалним анестетицима, бронхијална 

астма, серумска болест, ангиоедем 
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Варфарин Farin 

Постоперативна профилакса у хирургији, 

пролазни исхемијски напад, тромбозе дубоких 

вена, хиперкоагулабилност, фибрилација 

преткомора, плућна емболија, вештачки 

срчани залисци 

Хепарин Heparin 
Превенција и лечење дубоких венских 

тромбоза 
*; Напомена: Лекови се могу примењивати само за индикације за које су регистровани; наведени 

лекови су показали обећавајуће резулатате током испитивања њихове ефикасности у терапији 

уртикарије, али се још увек не могу рутински примењивати у терапији због недовољног броја 

спроведених контролисаних клиничких студија за дату индикациј 

 

 

 У Табели 2 се налази се листа лекова који су регистровани у Србији, (2011. година) 

Лекови се могу примењивати само за индикације за које су регистровани; наведени лекови 

су показали обећавајуће резулатате током испитивања њихове ефикасности у терапији 

уртикарије, али се још увек не могу рутински примењивати у терапији због недовољног 

броја спроведених контролисаних клиничких студија за дату индикациј 

 

 

Фармакотерапијске смернице 

Основни предуслови за успешну терапију уртикарије су идентификација 

узрочних фактора и њихова елиминација. Поред тога, неопходно је смањити 

изложеност неспецифичним окидачима утикарије као што су алкохол, физиолошки 

стрес, сунчево зрачење, прегревање, хлађење, притисак на кожу, вежбање или 

узимање хране пре вежбања. Уколико су лекови претпостављени узрочници, 

неопходно је прекинути њихову употребу и заменити их другом групом лекова. 

Лекови који узрокују неалергијске хиперсензитивне реакције као што су нестероидни 

антиинфламаторни лекови (NSAIL) и АЦЕ инхибитори поред тога што могу изазвати 

уртикаријалне промене на кожи, могу довести до погоршања хроничне уртикарије 

[67], стога њихово искључивање из употребе може побољшати симптоме код 

хроничне уртикарије. Услед честе повезаности хроничне уртикарије са различитим 

инфективним и инфламаторним обољењима, неопходни су ерадикација инфективног 

агенса и третман инфламаторног обољења. Најчешће инфекције повезане са 
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уртикаријом су гастроинтестиналне H. pylori инфекције [68], интестинална 

кандидијаза [69], дентални апсцеси [70], инфекције назофаринкса и вирусне 

инфекције код деце. У терапији бактеријских инфекција неопходно је поклонити 

велику пажњу рационалном избору и дозирању антибактеријских лекова, чиме се 

поред постизања клиничке користи спречава појава резистентних бактеријских 

сојева [71]. IgE-посредована алергија на храну и реакција на адитиве из хране могу 

бити узрок хроничне уртикарије. Искључивање суспектних намирница из исхране, 

укључујући псеудоалергене (конзерванси, адитиви, вазоактивне супстанце, зачини) 

доприноси побољшању клиничке слике. Хронична аутоимуна уртикарија може бити 

повезана са поремећајима штитне жлезде као што су Хашимото тиреоидитис, 

Гравесова болест, те је неопходно лечити основни поремећај. У сваком случају 

неопходно је применити симптоматску терапију. 

Симптоматско побољшање се постиже редукцијом утицаја медијатора 

базофила и мастоцита на циљне органе. С обзиром да је већина симптома уртикарије 

посредована преко хистаминских H1 рецептора локализованих на ендотелним 

ћелијама (оток) и сензорним нервима (осећај печења и пруритус), H1 

антихистаминици су лекови првог избора у третману акутне уртикарије. Код 

хроничних облика уртикарије је присутан ћелијски инфилтрат који је рефрактеран на 

антихистаминике те је неопходна краткотрајна примена кортикостероида. С обзиром 

на нежељена дејства седативних H1 антихистаминика као и бројне интеракције, 

њихова рутинска примена се не препоручује, осим у земљама где неседативни H1 

антихистаминици нису доступни [72]. 

Напредак у терапији, постигнут је развојем друге генерације неседативних H1 

антихистаминика који, с посебним освртом на безбедносни профил, представљају 

лекове првог избора у симптоматском третману уртикарије [2]. Уколико се не 

постигне жељено побољшање симптома током њихове примене, доза неседативних 

антихистаминика се може повећати до четири пута, без ризика од појаве нежељених 

дејстава [73]. Имајући у виду индивидуалне разлике у терапијском одговору и 

подношљивости лека, код рефрактерних облика уртикарије код којих не долази до 

побољшања током примене једног антихистаминика, препоручује се његова замена 
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антихистамиником из друге класе или комбиновање два неседативна H1 

антихистаминика (обично један ујутро други увече). Додатак седативног 

антихистаминика увече (нпр. хлорфенирамин 4-12 mg, дифенхидрамин 25-50 mg) 

неседативном антихистаминику који се користи преко дана може да побољша 

квалитет сна пацијентима са хроничном уртикаријом, међутим, додатни бенефит није 

примећен [74]. Могуће је додатно применити H2 антихистаминик чиме се обезбеђује 

додатна блокада хистаминских рецептора, али клинички допринос је скроман 

(васкуларна пермеабилност коже је 85% посередована H1 рецепторима, а преосталих 

15% H2 рецепторима) [1]. 

Уз антихистаминску терапију могу се увести антагонисти леукотријенских 

рецептора (најчешће монтелукаст), чиме се постиже боља контрола симптома, 

нарочито код хроничних уртикарија, аспирин сензитивне, АSSТ–позитивне 

уртикарије, одложене уртикарије услед притиска [75-78]. Ови лекови могу бити 

корисни у лечењу уртикарије и као монотерапија, али се углавном дају као 

суплементарни агенси уз антихистаминике.  

Код облика уртикарије резистентних на високе дозе неседативних H1 

антихистаминка примењује се терапија другог избора у зависности од презентације 

клиничких симптома и присутног коморбидитета.  

Код тешких акутних уртикарија и егзацербација хроничних облика, 

краткотрајна перорална кортикостероидна терапија се показала корисном (нпр. 

преднизолон 50 mg/дан током три дана код одраслих, мада су и ниже дозе ефикасне) 

[79]. Перорална терапија кортикостероидима у трајању три до четири недеље може 

бити неопходна код уртикаријалног васкулитиса и одложене уртикарије услед 

притиска, али дуготрајна кортикостероидна терапија се не препоручује осим у 

посебним случајевима под специјалистичким надзором. Нежељена дејства се могу 

минимизирати применом кортикостероида у дозама 10-15 mg/дан са постепеним 

смањивањем од 1mg недељно до искључивања [72]. 
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Циклоспорин има бољи однос користи и ризика од кортикостероида и током 

клиничких студија се показао веома ефикасан у комбинацији са неседативним H1 

антихистаминицима. Његова примена се саветује код кортикостероид-резистентних 

облика уртикарије и код пацијената код којих је примена кортикостероида 

контраиндикована [80, 81]. Циклоспорин у дози 4мг/кг на дан, се показао ефикасан у 

комбинацији са цетиризином у третману хроничне идиопатске уртикарије [81]. 

Ниске дозе циклоспорина, 3 mg/kg на дан, подељене у две дозе током шест недеља, 

након тога 2 mg/kg на дан током три недеље и 1 mg/kg на дан, током три недеље 

показале су се као ефективне и безбедне код пацијената са хроничном уртикаријом 

чији је одговор на конвенционалну терапију незадовољавајућ [40] као и код 

хроничне аутоимуне уртикарије. Током третмана, неопходно је контролисати 

вредности крвног притиска, концентрације уреје и креатинина у крви и преглед 

урина, на сваких шест до осам недеља. 

Омализумаб (анти IgЕ антитело) је ефикасан у терапији пацијената са 

хроничном спонтаном уртикаријом [82], холинергичком уртикаријом [83], 

уртикаријом на хладноћу [84] и соларном уртикаријом [85]. Употреба такролимуса се 

показала корисном код тешких хроничних идиопатских облика уртикарије, али су 

неопходне даље контролисане клиничке студије [86]. Микофенолат, 

имуносупресивни агенс, је показао охрабрујуће резултате у терапији рефрактерне 

хроничне уртикарије [50]. Транексаминска киселина може бити корисна у третману 

хроничне уртикарије са лошим одговором на антихистаминску терапију [87], а 

показано је и да смањује учесталост напада ангиодема [42]. Анаболички стероид 

даназол који се користи у третману ангиоедема у склопу дефицијенције инхибитора 

Ц1 естеразе може бити користан и у третману тешких облика холинергичке 

уртикарије. Током његове примене неопходан је редован мониторинг јетре. 

Пријављено је да сулфасалазин побољшава симптоме идиопатске хроничне 

уртикарије [53], али постоји ризик од погоршања аспирин – сензитивне уртикарије. 

Пимена инхибитора TNF-α [88] и интравеска примена имуноглобулина [89], довели 

су до побољшања симптома у неколико студија серија случаја. Тренутно се њихова 

примена препоручује само као терапија последњег избора и то инхибитори TNF-α за 
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одложену уртикарију услед притиска, а интравенски имуноглобулини за терапију 

хроничне спонтане уртикарије. Према неколико извештаја колхицин (инхибитор 

неутрофила), ниске дозе метотрексата (47), хидроксихлорохин (63) и варфарин (66) 

су се показали ефикасни у третману хроничне уртикарије. Примена тироксина код 

еутиреоидних пацијената са хроничном идиопатском уртикаријом може да доведе до 

ремисије уртикарије (90). Међутим, за све наведене лекове су неопходне додатне, 

двоструко слепе, плацебо-контролисане клиничке студије које укључују већи број 

пацијената како би се утврдила њихова ефикасност у терапији уртикарије. 

Локална примена потентних кортикостероида на најзахваћенијим подручјима 

код одложене уртикарије услед притиска (81) као и локална кортикостероидна 

терапија под оклузијом у трајању од две недеље код хроничне идиопатске уртикарије 

показале су позитивне резултате [91]. Међутим, рутинска локална примена 

кортикостероида се не препоручује. Локална примена антипруритичких лосиона са 

ефектом хлађења као што су каламин или 1% ментол могу ублажити тегобе [74]. 

Поремећаје као што су дермографизам, уртикарија на хладноћу и холинергичка 

уртикарија карактеришу уртикаријалне промене кратког трајања (од неколико 

минута до два сата) чији настанак је примарно посредован хистамином. Овде не 

долази до касне реакције [9] тако да је стероидна терапија неефикасна. Када су ови 

поремећаји резистентни на антихистаминике, не постоји поуздана алтернативна 

терапија, осим примене омализумаба која је пријављена у неколико студија случаја 

[84]. 

Одложену уртикарију услед притиска, карактеришу дуготрајне уртикаријалне 

промене на кожи које се јављају 4-12 сати после притиска на кожу. У приниципу, 

овај облик уртикарије не реагује на антихистаминике, али добар одговор се постиже 

кортикостероидном терапијом. Као алтернатива кортикостероидима могу се 

употребити циклоспорин или омализумаб [72].   

Уртикаријални васкултис се може третирати неседативним 

антихистаминицима, а код тежих облика укључује се кортикостероидна терапија у 
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ниским дозама. Алтернативна терапија кортикостероидима су дапсон или 

хидроксихлорохин. Уколико је уртикаријални васкулитис део системског поремећаја, 

неопходна је терапија основне болести. Лек избора код хипокомплементемијског 

уртикаријалног васкулитиса је хидроксихлорокин (1). 

У терапији ангиоедема, нарочито у случају екстензивног едема ларинкса, 

фаринкса и пода усне дупље, неопходно је интубирати пацијента ради успостављања 

и одржавања проходности дисајних путева. Осим тога примењује се адреналин 0,5 ml 

(1:1000) интрамускуларно, у интервалима на пет минута до побољшања стања (уз 

опрез код пацијената са хипертензијом и исхемијском болешћу срца) [92]. Корисна је 

и парентерална примена антихистаминика (хорфенирамин 10-20 mg) у виду споре 

интравенске ињекције или интрамускуларно, уз опрез због могућности настанка 

хипотензије. Парентерална примена хидрокортизона спречава одложену 

анафилактичку реакцију [93]. 

Током трудноће требало би избегавати било какву системску примену лекова, 

нарочито током првог триместра. Примена лекова код трудница са уртикаријом није 

системски испитана. Иако до сада није пријављен ни један случај урођених 

деформитета због третмана антихистаминицима током трудноће, препоручена 

примена антихистаминика се ограничава на лоратадин [94]. Повећане дозе (два до 

четири пута) могу бити саветоване само за лоратадин, али с опрезом будући да се 

лоратадин метаболише у јетри [2]. 

Код деце са уртикаријом такође се препоручује примена антихистамнинка 

друге генерације, уз повећање дозе по потреби [2]. 

 

 

Закључак 
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У терапији уртикарије, неседативни Н1 антихистаминици су препоручени као 

лекови првог избора. Уколико примена стандарних доза није ефикасна, препоручује 

се њихово повећање до четири пута. Због постојања различитих подтипова 

уртикарија и разлика у току болести као и одговора на терапију, могу се применити 

алтернативни терапијски приступи. При избору друге линије терапије, веома важно 

је размотрити цену лекова и однос користи и ризика. Дуготрајна примена 

кортикостероида се не препоручује због бројних и неизбежних нежељених ефеката. 

Неколико клиничких истраживања је показало ефикасност нових приступа у 

третману уртикарије, док су други терапијски концепти још увек у развоју.   
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Abstract 

 

Urticaria is а skin condition caused by cutaneous mast-cell degranulation attributed to 

immunological, non-immunological and idiopathic causes. Urticaria has a profound impact 

on the quality of life, and therefore prompt and effective treatment is required. Current 

management of urticaria depends on the correct evaluation of clinical patterns and causes 

where these can be identified. Primarily, triggering factors should be avoided as much as 

possible, and all associated diseases should be treated. Symptomatic pharmacologic 

treatment is possible in the majority of patients using a new generation of H1 

antihistamines, with a very low adverse effect profile and good patient compliance. For 

different subtypes of urticaria, in view of individual variations in the course of disease and 

response to treatment, additional or alterative therapies should be considered.  

 

Key Words: Urticaria + drug therapy; Histamine Antagonists; Adrenal Cortex 
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КРУЦИЈАЛНА УЛОГА ИНТЕНЗИВНИХ МЕРА 

РЕАНИМАЦИЈЕ У ЗБРИЊАВАЊУ АКУТНИХ 

АЛЕРГИЈСКИХ СТАЊА 

 

Љиљана Гвозденовић 

Клиника за анестезију и интензивну терапију 

Клинички Центар Војводине, Нови Сад  

 

Због могуће реактивације анафилаксе у току 8−12 сати након иницијалне епизоде, и 

након пружања хитне медицинске помоћи, обавезно је интрахоспитално праћење 

пацијената који су имали тешке реакције, у првом реду особа са кардиоваскуларним 

болестима. Озбиљан, темељан, брз и ефикасан приступ у многоме ће побољшати 

резултате у лечењу анафилактичког шока, о чему говори Међунарнодни консензус о 

кардиопулмоналној науци (енг. The International Consensus on Cardiopulmonary 

Science). Међународна комисија за реаниматологију (енг. International Liaison 

Committee on Resuscitation – ILCOR) окупља представнике Америчког кардиолошког 

друштва (енг. American Heart Association – AHA), Европског већа за реаниматологију 

(енг. European Resuscitation Council – ERC), Канадске фондације за срчане болести и 

инзулт (енг. Heart and Stroke Foundation of Canada – HSFC), Аустралске и 

новозеландске комисије за реаниматологију (енг. Australian and New Zeland 

Committee on Resuscitation – ANZCOR), Већа за реаниматологију Јужне Африке (енг. 

Resuscitation Council of Southern Africa – RCSA), Међуамеричке фондације за срчане 

болести (енг. Inter-American Heart Foundation – AHF) као и Већа за реаниматологију 

Азије (енг. Resuscitation Council of Asia – RCA). Последња Међународна консензус 

конференција, одржана у Даласу, у октобру 2010. године, објављује закључке и 

препоруке, који чине темељ ових Смерница ERC-a из 2010. године. Активности 

радних група ILCOR-a су : основно одржавање живота (енг. basic life support, BLS); 

напредно одржавање живота (енг. advanced life support, ALS), акутни коронарни 

синдроми (енг. acute coronary syndrome, ACS); одржавање живота деце (енг. pediatric 

life supporт, PLS); одржавање живота новорођенчади (енг. neonatal life support, NLS). 

Свака од 6 радних група ILCOR-a утврдила је подручја која захтевају евалуацију 

доказа и из тог разлога окупила међународне стручњаке. На Међународној консензус 

конференцији 2010. године суделовало је 313 стручњака из 30 земаља. Током 

трогодишњег раздобља које је претходило овој конференцији, 356 аутора је помоћу 

радних листова прегледало хиљаде релевантних, рецензираних публикација како би 

одговорили на 277 појединачних питања о реанимацији, од којих је свако било у 

стандардном PICO формату (енг.. Population, Intervention, Comparison Outcome)  

 

Кључне речи: Интензивна нега; Хиперсензитивност; Кардиолупмонарна 

реанимација; Анафилакса 
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 Алергије је почетком XX века, први уочио и лечио бечки лекар Clemens von 

Pirquet, који је код неких својих пацијената открио неуобичајене реакције на 

одређене материје из околине, као што су прашина, полен и храна (убиквитарни 

алергени). Савремена литература, истиче податак да су алергије чешће код млађих 

особа, поготово у развијенијим земљама, као и међу градским становништвом [1, 2, 

3]. Сматра се да се алергијске реакције јављају код 5 до 10% популације. Светска 

литература указује на податак да је у САД, чак 15 до 25 %, популације 

сензибилисано, најчешће убиквитарним алергенима [4, 5, 6]. 

 

 

Анафилаксијски шок 

 

 

Анафилаксијки шок је мултипли клинички синдром настао низом каскадних 

патофизиолошких процеса, узрокован факторима спољашње средине (контакт са 

алергеном). Он представља ургентно стање са драматичном симптоматологијом и 

често леталним исходом. Настаје као последица алергијске реакције типа I. Развија се 

у кратком временском интервалу, и његов исход у многоме зависи од ране дијагнозе, 

благоворемене терапије, а у изузетним случајевима и примени 

кардиопулмоналноцеребралне реанимације (KPCR) [1, 7-11]. Назив “анафилаксија” 

значи “ против заштите” и први пут се употребљава у списима француских 

физиолога Partiera i Richetla, 1901. године. То је системски облик ране 

преосетљивости која симултано захвата више органских система. Реакција се јавља 

нагло и може узроковати смрт због опструкције дисања или иреверзибилног 

васкуларног колапса. Након првог контакта са алергеном, стварају се антитела која 

се фиксирају за рецепторе на површини маст ћелија у шокним органима: плућима, 

глаткој мускулатури бронха, гастроинтестиналном тракту, и таква особа је 

сензибилисана. Приликом другог уноса специфичног антигена, он „путује“ по 

организму циркулацијом, „тражећи“ та антитела и реагује са њима на површини 
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ефекторских ћелија (маст ћелије, базофилни гранулоцити), везујући се са два 

молекула антитела правећи мост . Ова реакција се може одвијати у било ком ткиву у 

организму. Покреће се ензимска каскада на површини ефекторске ћелије која има за 

последицу распадање или експулзију садржаја маст ћелија. Грануле се распадају и 

ослобађају: хистамин, серотонин, хепарин и друге фармаколошки активне агенсе као 

што су леукотријени (LT), LTA4, LТB4, LTC4, LTD4, LTE4, који се продукују из 

арахидонске киселине у мебранским фосфолипидима, фактор хемотаксије 

еозинофилних и неутрофилних гранулоцита, простагландини E1 и E2, HPETE 

(хидроксипероксиеикосатетраеноична киселина), простагландине (PG), као штo je 

PGF2-α. Од свих ових медијатора је хистамин најодговорнији за настанак 

анафилаксијске реакције [1, 2, 12-16]. 

примјена пеницилина (1 реакција на 5000 експозиција),  

 Озбиљнији знаци анафилаксијске реакције манифестују се у облику 

опструкције горњих дисајних путева као последица едема ларинкса, епиглотиса и 

околног ткива, те бронхоконстрикције доњих дисајних путева са појавом тешке 

хипоксије. Развој кардиоваскуларног колапса, праћен је хипотензијом и 

тахикардијом, што може довести до тешке аритмије [17-20]. 

 

Међународни консензус о мерама реанимације 

 

 Због могуће реактивације анафилаксије у току 8-12 сати након иницијалне 

епизоде, и након пружања хитне медицинске помоћи, обавезно је интрахоспитално 

праћење пацијената који су имали тешке реакције, у првом реду особа са 

кардиоваскуларним болестима [21-27]. 

 Озбиљан, темељан, брз и ефикасан приступ у многоме ће побољшати 

резултате у лечењу анафилаксијског шока, о чему говори Међунарнодни консензус о 
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кардиопулмоналној науци (енг. The International Consensus on Cardiopulmonary 

Science) [28-30]. 

Међународна комисија за реаниматологију (енг. International Liaison 

Committee on Resuscitation – ILCOR) окупља представнике Америчког кардиолошког 

друштва (енг. American Heart Association – AHA), Европског већа за реаниматологију 

(енг. European Resuscitation Council – ERC), Канадске фондације за срчане болести и 

инзулт (енг. Heart and Stroke Foundation of Canada – HSFC), Аустралијске и 

новозеландске комисије за реаниматологију (енг. Australian and New Zeland 

Committee on Resuscitation – ANZCOR), Већа за реаниматологију Јужне Африке (енг. 

Resuscitation Council of Southern Africa – RCSA), Међуамеричке фондације за срчане 

болести (енг. Inter-American Heart Foundation – AHF) као и Већа за реаниматологију 

Азије (енг. Resuscitation Council of Asia – RCA). 

Последња Међународна консензус конференција, одржана у Даласу, у 

октобру 2010. године, објавила је закључке и препоруке, који чине темељ ових 

Смерница ERC-a из 2010. године [31-33]. 

 Активности радних група ILCOR-a су : основно одржавање живота (eng. basic 

life support, BLS); напредно одржавање живота (енг. advanced life support, ALS), 

акутни коронарни синдроми (енг. acute coronary syndrome, ACS); одржавање живота 

деце (енг. pediatric life supporт, PLS); одржавање живота новорођенчади (енг. 

neonatal life support, NLS). Свака од 6 радних група ILCOR-a утврдила је подручја 

која захтевају евалуацију доказа, и из тог разлога окупила међународне стручњаке 

[34-37]. 

 На Међународној консензус конференцији 2010. године суделовало је 313 

стручњака из 30 земаља. Током трогодишњег раздобља које је претходило овој 

конференцији, 356 аутора је помоћу радних листова прегледало хиљаде релевантних, 

рецензираних публикација како би одговорили на 277 појединачних питања о 

реанимацији, од којих је свако било у стандардном PICO формату (енг. Population, 

Intervention, Comparison Outcome) [38-40]. 
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Мере кардиопулмоналне реанимације 

 

 Приликом извођења кардиопулмоналне реанимације постоји редослед 

поступака и радњи који се назива ланац преживљавања, који је развило Америчко 

удружење кардиолога и који се састоји од 4 карике. 

 

Ланац преживљавања 

 

1. рано препознавање и позивање хитне медицинске помоћи; 

2. рана примена основних мера реанимације; 

3. рана дефибрилација; 

4. рана примена продужених мера реанимације. 

 

Фазе реанимације 

 

 Препоруке за кардиопулпоналноцеребралну реанимацију (енг.. KPCR) 

предлажу редослед реанимације расподељен у три фазе: 

 

Фаза 1: Основно одржавање живота 

А. Airway (срп. дисајни пут) 

B.Breathing (срп. дисање) 

C. Circulation (срп. циркулација) 
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Фаза 2: Напредно одржавање живота 

D. Drugs (срп. лекови) 

 

 Фазa 3: Постреанимацијско лечење 

G. Gauge (срп. утврђивање узрока срчаног застоја и његово уклањање) 

H. High mental activity (срп. висока ментална активност) 

I. Intensive care (срп. мере интензивног лечења). 

 

 

 

Нове смернице за спровођење кардиопулмоналноцеребралне 

реанимације 

 

 Нове смернице Европског већа за реаниматологију (енг. European 

Resuscitation Council ERC) из 2010. године за спровођење 

кардиопулмоналноцеребралне реанимације помоћи ће у постизању тог циља. 

Најважнији поступак у реанимацији је спољашња масажа срца. Овај 

једноставан поступак је сигуран и знатно повећава шансе за преживљавање. 

Спољашња масажа срца је најважнија, чак и без дисања – без масаже срца на мозгу 

ће настати неповратна оштећења унутар 5 минута од колапса [41, 42]. 

Током припрема нових Смерница ERC из 2010. године, проучена су бројна 

истраживања делотворности реанимацијских поступака, а посебна се пажња 

посветила уверљивим научним доказима и поједностављењу“, рекао је др Jerry 

Nolan, члан ERC-овог Одбора. Осим на спољашњу масажу срца, жариште се данас 
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усмерава и на аутоматске спољашње дефибрилаторе (енг. automated external 

defibrillators, AED), који се сада могу наћи на многим јавним местима.  

Нове Смернице ERC јасно препоручују употребу ових уређаја: AED су 

једноставни за употребу, јер корисника кроз поступак сигурне дефибрилације воде 

гласовна упуства. Рана дефибрилација може, уз масажу срца, бити поступак који 

спашава многе жртве срчаног застоја [43-45]. 

Надаље, ERC смернице из 2010. године потврђују важност терапијске 

хипотермије након срчаног застоја. Хлађење болесника на 32-34º C током 12-24 сата 

након срчаног застоја знатно повећава шансе за добар неуролошки исход. Међутим, 

изненађујуће је да се овај једноставан поступак још увек не спроводи у многим 

службама хитне медицинске помоћи и болницама у Европи. ERC смернице из 2010. 

године сада препоручују проширење примене терапијске хипотермије на 

новорођенчад која су током порођаја била хипоксична. Непосредна и чврста 

спољашња масажа срца, рана дефибрилација и хлађење кључни су фактори 

реанимације. 

Професор Böttinger закључује: 

„У Европи ћемо спасити 100 000 живота годишње ако сви – и лаици и 

здравствени радници – буду марили и у томе суделовали“ [45, 46]. 

 

Напредно одржавање живота одраслих 

За напредно одржавање живота (енг. аdvanced life support, ALS ) најважније 

промене у Смерницама Европског већа за реаниматологију (енг. ERC) из 2010. 

године су следеће: 

• повећан је нагласак на важност минималног прекида високо квалитетних 

компресија на грудни кош, током спровођења ALS, спољашња масажа срца 

прекида се накратко само како би се омогућили специфични поступци; 
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• повећан је нагласак на примени начела „прати и делуј“ (енг. track and trigger) 

за препознавање болесника коме се стање погоршава те лечења како би се 

спрeчио кардијални арест; 

• повећана је свест о упозоравајућим знаковима повезаним с могућим ризиком 

од изненадне срчане смрти ван болнице; 

• уклањају се препоруке о потреби претходне кардиопулмоналне реанимације 

током одређеног времена пре дефибрилације након кардијалног ареста изван 

болнице; 

• треба наставити спољашњу масажу срца током пуњења дефибрилатора – што 

ће смањити паузу пре дефибрилације;  

• смањити улогу прекордијалног ударца; 

• треба применити до три брзе дефибрилације у следу за вентрикуларну 

фибрилацију и вентрикуларну тахикардију (VF/VT) без пулса насталих током 

катетеризације срца или у раном постоперативном раздобљу након операције 

срца; 

• примена лекова путем ендотрахеалног тубуса се више не препоручује – 

уколико се интравенски приступ не успе успоставити, лекови се морају 

применити интраосеалним (IO) приступом (кост потколенице). 

• у лечењу кардијалног ареста узрокованог VF/VT, 1 mg адреналина се 

примењује након треће дефибрилације, али тек по наставку масаже срца, те 

потом сваких 3-5 минута. Амиодарон у дози од 300 mg се такође даје након 

треће дефибрилације; 

•  атропин се више не препоручује за рутинску примену током асистолије или 

електричне активности без пулса (енг. pulseless electrical activity , PEA); 

• смањен је нагласак на рану ендотрахеалну интубацију уколико јe не спроводи 

високо стручна особа, уз најмањи могући прекид спољашње масаже срца; 

•  повећан је нагласак на употребу капнометрије (мерење издахнутог CO2) за 

потврду и континуирано праћење положаја ендотрахеалног тубуса, 

адекватности реанимације, те као раног показатеља повратка спонтане 

циркулације (енг. return of spontaneous circulation, ROSC);  
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• препознат је могућ штетан учинак хипероксемије након ROSC: једном када је 

ROSC постигнут те се сатурација хемоглобина, артеријске крви кисеоником 

(SaO2) поуздано може пратити (пулсним оксиметром), удахнути кисеоник се 

титрира како би се постигла SaO2 oд 94-98%; 

• дато је много више детаља и нагласак на лечење постарестног синдрома; 

• препознато је да би укључивање исцрпног, структурираног протокола 

постреанимацијског збрињавања могло побољшати преживљавање жртава 

кардијалног ареста након ROSC.  

• ревидирана је препорука за контролу гликемије: у одраслих с трајним ROSC 

након кардијалног ареста, хипергликемија >10 mmol/l (>180 mg/dl) се мора 

лечити, али се мора избегавати и хипогликемија; 

• треба применити терапијску хипотермију код коматозних, након кардијалног 

ареста повезаног с почетним ритмовима који се не дефибрилирају, као и оних 

који се дефибрилирају; 

• препознато је да су многи претказатељи лошег исхода код коматозних, након 

кардијалног ареста непоуздани, посебно уколико је болесник подвргнут 

терапијској хипотермији [44-47]. 

 

 

Нове смернице одржавања живота деце 

 

 

 Најважније промене у овим новим смерницама за одржавање живота деце су 

следеће: 

• одлука о започињању реанимације мора се донети за мање од 10 секунди, у 

складу с дететовом доби, може се проверавати каротидни (деца), брахијални 

(дојенчад) или феморални пулс (деца и дојенчад); 
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• однос вентилација и компресија (CV) који ће се применити, зависи, од тога да 

ли реанимацију изводе два или један реаниматор; 

• лаике, који обично уче само поступак реанимације с једним спашаватељем, 

требало би подучавати примени 30 компресија са 2 вентилације, што је 

једнако као и код смерница за одрасле, што свакоме оспособљеном за основно 

одржавање живота (енг. basic life support, BLS) омогућава реанимирање детета, 

с најмањом количином додатних информација.  

• код све деце , врши се компресија грудног коша у дубини од најмање 1/3 

антеро-постериорног промера (приближно 4 cm, код дојенчади, и 5 cm код 

деце), с тим што код дојенчади и код деце, фреквенција компресија треба да 

буде најмање 100, али не виша од 120 у минути;  

• технике спољашње масаже срца код дојенчади обухватају компресије с два 

прста за једног спашаватеља, или технике са употребом палчева; 

• код старије деце може се применити техника с једном или две руке;   

• аутоматски спољашњи дефибрилатори (AED) су сигурни и успешни када се 

примењују код деце старије од једне године. Посебно израђене педијатријске 

ручне електроде или компјутерски програми смањују излазну снагу апарата на 

50-75 Ј, што се препоручује за децу старости од 1-8 година;  

• постоје извештаји о успешној AED код деце млађе од године дана, а у ретким 

случајевима појаве ритмова који се дефибрилирају код деце млађе од године 

дана, прихватљиво је кориштење AED (по могућности оног код којег се може 

смањити јачина електричног шока); 

• ради једноставности и усклађености са BLS и ALS смерницама код одраслих за 

дефибрилацију код деце препоручује се једна дефибрилација од 4 Ј/кg, чија се 

јачина не повећава (по могућности бифазна, но прихватљива је и монофазна); 

• са сигурношћу се могу користити ендотрахеални тубуси с балончићем и код 

дојенчади и код млађе деце. Величина се може одабрати применом важеће 

формуле; 

• сигурност и вредност притиска на крикоидну хрскавицу тoком ендотрахеалне 

интубације нису јасни. Према томе, примена притиска на крикоидну 
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хрскавицу треба се прилагодити или прекинути уколико омета вентилацију, 

брзину или лакоћу интубације;  

• мониторинг издахнутог CO2 (капнометрија), је неопходан за потврду 

правилног положаја ендотрахеалног тубуса [48-50]. 

 

Ланац преживљавања 

 

Скуп поступака који жртву изненадног кардијалног ареста повезује са 

преживљењем назива се ланац преживљавања.  

Прва карика овог ланца указује на важност препознавања људи ризичних за 

кардијални арест и позивања помоћи. 

Након вентрикуларне фибрилације (VF) ванболнчког кардијалног ареста, 

кардиопулмонална реанимација с дефибрилацијом унутар 3-5 минута од колапса 

може довести до стопе преживљења од 49-75%. Свака минута кашњења 

дефибрилације смањује могућност преживљења, за 10-12%.  

Последња карика у ланцу преживљавања, усмерена је на очување функција, 

мозга и срца. У болницама је сада добро усвојена важност раног препознавања 

критичних болесника и повређених особа и активације хитног медицинског тима, уз 

лечење с циљем превенције кардијалног ареста. 

Важност збрињавања након кардијалног ареста, коју описује четврта карика 

ланца преживљавања, се протеклих неколико година све више признаје [32, 43, 44, 

46, 48]. 

 

 

 

Акутни застој срца 
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 Акутни застој срца представља најдраматичнију ситуацију у којој се један 

лекар може наћи. Под термином акутни застој срца- кардијак арест- подразумева се 

акутни застој циркулације крви ( циркулаторни арест). Непосредни узроци акутног 

застоја срца изнети су у табели1. 

 

Етиологија 

 

 Респираторни узроци 

 Кардијални узроци 

 Циркулаторни узроци 

 

 

 

Респираторни узроци 

 Опструкција дисајног пута (комплетна/парцијална): 

страно тело, крв, повраћани садржај, траума лица или ждрела, CNS 

депресија, ларингоспазам, бронхоспазам 

 Неадекватност дисања (депресија/апнеа):  

депресија респираторног центра (лекови, траума, цереброваскуларни 

инзулт) 

 

Кардијални узроци 

 Коронарна тромбоза  

 Поремећаји ритма (А-V блок, тахикардије) 

 Електрокуција (домаћи/индустријски електрицитет, гром) 

 Лекови (гликозиди, ß-блокатори, фенотијазини, анестетици) 

 Тампонада срца 

 Хипо/Хипер калијемија 

 Хипоксија 

 Ацидоза 
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 Хипотермија 

 

Циркулаторни узроци 

 

 Хиповолемијски шок 

 Тромбоемболија плућа 

 Анафилактички шок 

 Лекови (анестетици) 

 

 

Табела 1. Непосредни узроци акутног застоја срца 

4 „Х” 4 „T” 

Хипоксија Тензиони пнеумоторакс 

Хипо/хиперкалијемија (ацидоза) Тампонада срца 

Хипотермија Токсикемија 

Хиповолемија Тромбоза 

 

 

 

 

Дијагноза 

 

 Клинички знаци:  

1. губитак свести;      

2. престанак дисања;     

3. губитак пулса над великим артеријама (безпулсна ел.активност); 

4. одсуство срчаних тонова; 

5. промењена боја коже; 

6. мидријаза. 
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 Електрокардиографска дијагноза 

 

- - АСИСТОЛИЈА 

                                                       - БЕЗПУЛСНА  

ЕЛЕКТРИЧНА 

АКТИВНОСТ (PEA) 

 

 

 

 

ВЕНТРИКУЛАРНА  

 ФИБРИЛАЦИЈА (VF) 

 

 

 

 

 

 

ВЕНТРИКУЛАРНА  

ТАХИКАРДИЈА 

(VT) без пулса   

 
Слика 1. Елкетрокардиографски налаз  а) асистолија; б) вентрикуларна фибрилација; ц) 
вентрикуларна тахикардија 

 

Терапија   ْ → KPCR 

 Одмах 

 Без одлагања 

 Не сме се прекидати 

 

Обухвата низ мера и поступака којима се одржавају и успостављају заустављене 

виталне функције, односно обнавља спонтана  циркулација (ROSC). 

 

 

Кардиопулмоналноцеребрална реанимација (KPCR) 

1. Основно одржавање живота - BLS (енг. Basic life support) 
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2. Напредно, продужено одржавање живота – ALS (енг. Advanced life 

support) 

 

3. Дуготрајно одржавање живота 

 
 

Ланац преживљавања 

 

Карике у ланцу: 

➢ Рано препознавање и рано позивање хитне медицинске помоћи 

➢ Рана примена основних мера реанимације 

➢ Рана дефибрилација 

➢ Рана примена продужених мера реанимације 

 

Основне мере одржавања живота (енг. Basic life support, BLS) 

 

 

 

 

 

Не одговара. 

Звати помоћ. 

Отворити дисајни пут. 

-Не дише нормално. 

Звати хитну медицинску помоћ 

 

 

 

Слика 2. Отварање дисајног пута 
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2 удаха : 30 компресија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 3. Вештачко дисање 500 – 600 ml 

 

Рана примена основних мера реанимације 

 

Прекордијални ударац код VF/VT без пулса 

 прихватљив 

 може помоћи 

Само једанпут, док се не припреми  дефибрилатор ! 

Само здравствени професионалци! 
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Слика 4. Прекордијални ударац 

 

Путеви давања лека 

 Интравенски 

 Интраосеални (код деце, тибија) 

 

1. Епинефрин = Адреналин 

 Aдренергиjско својство  

 (периферна вазоконстрикција) 

  Повећава коронарну и церебралну перфузију 

Индикације: 



 283 

1. VF/VT без пулса - после 3 дефибрилације, сваких 3-5 min.  -   

2. Асистолија 

3. PEA (енг. pulsless electric activity) (Th: 1 mg/10 ml i.v., i.o). 

 

2. Амиодарон  

 

 рефракторна VF/VT или застој срца: терапија након  

 3 дефибрилације 

  алтернатива за лидокаин  

Индикација: 

Рефракторна VF/VT без пулса 

а) 300 mg i.v. болус у 20 ml 5% Декстрозе; 

б) 150 mg i.v. ако је VF/VT рефракторна или рекурентна; 

ц) Затим инфузија 900 mg /24 h. 

 

3. Лидокаин 

Индикације: 

Рефрактерна VF/VT или застој срца: после 3 дефибрилације. 

 Алтернатива за амиодарон 

 Никада после амиодарона 

Лидокаин понављати 1-1,5 mg/kg i.v., на 3-5 min. до тоталне дозе од 3 mg/kg за време 

првог сата. 

 

4. Магнезијум сулфат 

Антиаритмик (хемијски дефибрилатор)    

Индикације: 

Рефракторна VF 

Ако је суспектна хипомагнеземија, индикује се 2 g i.v. (4 ml 50% Мg сулфата 

разблаженог у 10 ml 5% декстрозе), давати током 1-2 минута. Може се поновити 

након 10 – 15 min. 
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5. Натријум бикарбонат 

8,4% NaHCO3 раствор, 1 М раствор (100 ml/100 mmоl). 

Иницијална доза: 50 mmоl. 

Следеће дозе: према гасним анализама или половина претходне дозе на 10 минутa 

Опасности: парадоксална интрацелуларна ацидоза, јатрогена алкалоза, 

хипернатремија, хиперосмоларност, негативно инотропно дејство. 

 

 

Дефибрилација 

 

Дефибрилација представља поступак којим се пропушта електрична струја кроз срце 

(трансмиокардна струја), што изазива тренутну деполаризацију свих миофибрила и 

чини их једновремено рефрактерним Испоручена количина енергије изражава се у 

џулима – Ј (360 Ј монофазни и 150 – 200 Ј бифазни дефибрилатор). 

 

Индикација: 

VF/VT без пулса 

 Први монофазни шок 360 Ј; први бифазни шок 150-200Ј 

 Однос вентилације и масаже срца (30:2), у временском року од 2 минута 

 Проверити ритам  

 Ординирати други монофазни шок 360 Ј или други бифазни шок 150-360 Ј 

(ординирати према клиничкој слици и ЕКГ мониторингу) 

 Сви следећи монофазни шокови су од 360 Ј (према ЕКГ мониторингу). 

 Сви следећи бифазни шокови су од 150-360 Ј (према ЕКГ мониторингу). 

Аутоматски спољашњи дефибрилатори (AED) 

 АED се примењује у склопу ране дефибрилације  

 АED је постала део BLS 

 Примена ране дефибрилације повећава број преживелих 

 АED се примењује код одраслих и деце старије од 1 године 

 Монофазни АED испоручују енергију од 360 Ј 

 Бифазни АED испоручују енергију од бар 150 Ј 
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 Неопходан  програм обуке за ширу примену АED (лекари, други здр. радници, 

лаици) – Програм масовне примене дефибрилације - PAD програм 

 

 

 

 

Схема 1. Напредно одржавање живота одраслих 

Прекид мера КPCR 

Након 15-30-60 min! 
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Сваки случај посебно процењивати ! 

 

КPCR се спроводи дуже од 1 h код: 

➢ хипотермије 

➢ скорог утапања 

➢ интоксикације лековима 

 

 

Дуготрајно одржавање живота 

 

Постреанимацијске мере и поступци 

“Поступци и мере за одржавање живота, који се предузимају након 

успостављања срчаног рада, јер се KPCR не завршава успостављањем срчане 

радње” 

Сафар, 1982 (51) 

“Постреанимацијска болеcт је болест оживљеног тела 

             Неговскy, 1995 (51) 

 

Компликације реанимације 

Компликације настају неправилним реанимационим поступцима, који могу 

довести до:  пнеумоторакса; фрактуре стернума; руптура јетре, слезене, желуца, 

као и оштећење CNS-a. У случају компликација дијагностика терапија се 

применјује у јединицама интензивне терапије [48-54]. 
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Abstract 

Given the potential recurrence of anaphylaxis, during 8–12 hours after the initial episode 

and provided emergency assistance, hospital monitoring of patients with severe reactions, 

primarily those with cardiovascular diseases, is mandatory. A serious, thorough, prompt 

and efficient approach will largely improve the results in the treatment of anaphylactic 

shock, as is stated in the International Consensus on Cardiopulmonary Science. The 

International Liaison Committee on Resuscitation brings together representatives of the 

American Heart Association, European Resuscitation Council, Heart and Stroke 

Foundation of Canada, Australian and New Zeland Committee on Resuscitation, 

Resuscitation Council of American Heart Foundation, and the Resuscitation Council of 

Assia. The most recent International Concensus Conference was held in Dallas in 2010. 

Since 2010, published Conference recommendations and conclusions form the basis of 

Guidelines of the European Resuscitation Council. The activities of the working groups of 

the International Liaison Committee on Resuscitation include: basic life support; advanced 

life support; acute coronary syndrome; pediatric life support and neonatal life support. All 

the six working groups of the International Liaison Committee on Resuscitation have 

established areas which require evaluation of evidence, and brought together international 

experts. The 2010 International Consensus Conference involved 313 experts from 30 

countries. During the 3 years leading up to this conference, 356 worksheet authors 

reviewed thousands of relevant, peer-reviewed publications in order to address 277 specific 

resuscitation questions, each in standard Population, Intervention, Compression, Outcome 

format. 
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Сажетак 
 

Деслоратадин је антихистаминик друге генерације и представља активни метаболит 

лоратадина. Он је неседирајући антагониста периферних хистаминских H1 рецептора 

који испољава и антиинфламаторни ефекат. Поред директног антихистаминског 

ефекта, своје дејство постиже и инхибицијом стварања и ослобађања бројних 

инфламаторних медијатора као што су интерлеукини, простагландини, леукотријени, 

триптазе), а такође инхибира индукцију ћелијских адхезивних молекула и фактора 

активације тромбоцита. Деслоратадин се брзо ресорбује, а на обсорпцију не утичу 

храна и лекови. Максималну концентрацију у плазми достиже за три сата, а његово 

полувреме елиминације износи 27 часова. Деслоратадин је лек избора при лечењу 

хроничне рецидивантне уртикарије. Ефикасност деслоратадина у лечењу хроничне 

рецидивантне уртикарије је потврђена у бројним клиничким испитивањима: 

шестонедељно лечење деслоратадином је доводило до значајног побољшања 

клиничких симптома болести (смањење интензитета свраба, смањење броја и 

величине уртика), а до 70% болесника је имало комплетно или приметно клиничко 

побољшање. Клиничке студије су утврдиле да деслоратадин ретко испољава 

нежељена дејства, највише код 2% болесника. Нежељене реакције су благе, најчешће 

су то мучнина, замор, промуклост, вртоглавица, сувоћа уста, главобоља, кашаљ. 

Деслоратадин је безбедан за примену у дечијем узрасту. У популации деце узраста од 

2-11 година није било тешких и озбиљних нежељених ефеката.  

 

Кључне речи: Деца; Уртикарија + дијагноза + етиологија; Ангиоедем + дијагноза + 

терапија; Фактори ризика; Кожни тестови; Алергени 
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Увод 

 

 Антихистаминици су поред антибиотика најчешће преписивани лекови за 

системску употребу у дерматологији, јер хистамин игра значајну улогу у честим 

оболењима са високом преваленцијом у општој популацији као што су уртикарија и 

атопијски дерматитис [1,2]. Антихистамници се користе и у лечењу осталих 

дерматоза чији је главни пратећи симптом свраб, нпр. лихен планус, алергијски 

контактни дерматитис, убоди инсеката [3,4,5]. 

 Примарне ефекторне ћелије у уртикарији и ангиоедему представљају маст 

ћелије са својим ензимима, хемотаксијским факторима, вазоактивним аминима, 

антикоагулантним и липидним проинфламаторним медијаторима. Маст ћелије су 

први пут описане 1877. године. Хистолошки их одликује присуство гранула које 

показују метахроматско бојење базним бојама, односно толуидин плавим. Маст 

ћелије синтетишу и у гранулама одлажу активне материје као што су хистамин, 

леукотријени, фактор активације тромбоцита, фактор хемотаксије еозинофила, 

фактор хемотаксије неутрофила, простагландини, протеазе, пероксидазе, 

дехидрогеназе. Маст ћелије су најбројније у кожи и у гастроинтестиналном тракту. 

Контрадикторни су подаци о броју мастоцита у необолелој кожи: једни аутори 

сматрају да не постоје топографске разлике у броју ових ћелија, док су други нашли 

и до четири пута већи број ових ћелија у кожи лица и гениталија у односу на кожу 

доњих екстремитета. Маст ћелије оболелих од акутне и хроничне уртикарије 

показују способност повећаног спонтаног ослобађања медијатора и по томе се 

статистички значајно разликују од здравих особа.  

 На основу ултраструктурних карактеристика треба разликовати маст ћелије 

везивног ткива и маст ћелије мукозе. Маст ћелије везивног ткива су смештене у 

близини крвних судова и нерава дермиса и у везивном ткиву широм организма. 

Хистамин је у њима везан за јако сулфониран протеогликан и хепарин. Маст ћелије 

мукозе су мање ћелије са малим гранулама и мањим садржајем хистамина. Хистамин 

је везан за слабо сулфонирани протеогликан али без хепарина. Маст ћелије мукозе 
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имају кључну улогу у алергијским и неимунолошким инфламаторним процесима 

респираторног и гастроинтестиналног тракта.  

 Уртикарију одликује статистички значајно повишено спонтано ослобађање 

хистамина и других медијатора из маст ћелија и базофилних гранулоцита. 

Ослобођени медијатори повећавају васкуларну пропустљивост са последичним 

едемом и привлачењем неутрофилних и еозинофилних гранулоцита. Највећи део 

хистамина у кожи се налази у маст ћелијама.  

 Хистамин се синтетише из ароматичне аминокиселине хистидина. Хистамин 

се депонује у гранулама маст ћелија и базофила. Ослобађање хистамина из гранула у 

екстраћелијску течност врши се разменом хистамина и катијона. Специфични 

хистамински рецептори 1 и 2 (H1 иi H2) се налазе на површини многих ћелија, 

активирани хистамином они учествују као медијатори у многим физиолошким и 

патофизиолошким процесима. Директно дејство хистамина на H1 и H2 рецепторе 

условљава повећање васкуларне пропустљивости, док је осећај свраба изазван 

дејством на H1 рецептор. Контракција глатких мишића се постиже преко H1 

рецептора, а стимулација секреције паријеталних ћелија преко H2 рецептора. 

 У мозгу и завршецима периферних нерава пацова и човека Arrang [6]. и 

Ishikawa [7].су открили нову класу H3 рецептора. Ови рецептори учествују у 

контроли синтезе и ослобађања хистамина из хистаминергијских нервних завршетака 

У регулацији ослобађања хистамина нису укључени H3 рецептори из хуманих 

базофила, а то су потврдила и испитивања у оболелих од атопијског дерматитиса [8]. 

 Своју активност антихистаминици остварују путем инхибиције хистаминских 

рецептора. Консензусом су H1 антихистаминици класификовани у генерације. 

Представници "прве генерације" антихистаминика (нпр. дифенхидрамин, 

хлорфенирамин хидроксизин итд.) ефикасно блокирају H1 рецепторе, али су у 

прошлости имали ограничену употребу због својих нежељених дејстава на централни 

нервни систем (седација), кардиовскуларни систем (тахикардија, аритмије) као и због 

антимускаринског ефекта (сувоћа уста). Антихистаминици "прве генерације" се 

метаболишу преко ензима цитохром 450 дајући сигнификантне интеракције са 

другим лековима.  
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 Осамдесетих година прошлог века појавила се "друга генерација" 

антихистаминика (нпр. терфенадин, акривастин, лоратадин итд.). С обзиром да су 

ови антихистаминици показали већу селективност за H1 рецепторе, и да нису 

пролазили кроз хематоенцефалијску баријеру у довољној мери, представници ове 

генерације су изазивали значајно слабије централне нузефекте. Ипак, су 

антихистаминици друге генерације (астемизол и терфенадин), изазивали 

кардиолошке поремећаје. Наведени поремећаји су се могли регистровати 

електрокардиографским путем, нпр. у виду продужења QT интервала. Иако се у овим 

случајевима радило о десетоструко већим дозама од оптималних дневних, 

терфенадина је брзо повучен са тржишта.  

 Деведесетих година прошлог века су синтетисани цетиризин, ебастин, 

мизоластин, а крајем деведестих на тржишту се појавио и фексофенадин. Током 

последњих десет година синтетисани су и левоцетиризин и деслоратадин који су 

активни метаболити друге генерације антихистаминика (деслоратадин се ослобађа из 

лоратадина), а многи их називају и антихистаминицима "треће генерације" [9,10]. 

 

 

 

  

Деслоратадин 

 

 Деслоратадин је главни метаболит лоратадина. Представља неседирајућег 

антагонисту периферних хистаминских H1 рецептора. За разлику од осталих 

антихистаминика он је први испољио значајно антинфламаторно дејство. Резултати 

испитивања која су рађена на експерименталним животињама (мишеви), показали су 

да деслоратадин има четири пута потентније деловање од лоратадина, а in vitro 

студије рађене на људима су потврдиле да је та потентност десетоструко већа 

[11,12,13]. 
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Механизам дејства: 

 

 У in vitro студијама је утврђено да деслоратадин инхибира стварање и 

ослобађање бројних инфламаторних медијатора, укључујући интерлеукине (IL), и то 

IL -4, IL-6, IL-8, IL-13, простагландине (PG), нарочито PGD2, леукотријене (LT), 

нарочито LTC-4, триптазе, хистамин и тумор некрозис фактор алфа (TNF- алфа). 

Деслоратадин, такође, инхибише експресију ћелијских адхезивних молекула, 

хемотаксију еозинофилних гранулоцита (фактор активације тромбоцита) и адхезију 

еозинофилних гранулоцита (TNF-alfa) [14]. 

 

Фармакокинетика 

 

 Након оралног узимања лека, деслоратадин се брзо ресорбује. Значајно је 

истаћи да на абсорпцију деслоратадина не утиче храна (нпр. грејпфрут). Такође је од 

значаја што деслоратадин не ступа у интеракцију са еритромицином, кетоконазолом 

[14]. Максималну концентрацију у плазми достиже три часа након појединачне 

дневне дозе од 5 mg Полувреме елиминације деслоратадина је око 27 сати, а код 

болесника са бубрежном инсуфицијенцијим полувреме елиминације се продужава на 

33 часа.  

 Деслоратадин се у организму метаболише у 3-хидроксидеслоратадин, који 

представља његов активни метаболит, а који потом бива глукониран. До данас нису 

идентификовани ензими укључени у процесе синтезе 3-хидроксидеслоратадина. 

Подаци клиничких испитивања указују да један део опште популације има смањену 

способност за формирање 3-хидроксидеслоратадина и "лоше метаболише" 

деслоратадин.  

 Деслоратадин и његови метаболити се елиминишу из организма највећим 

делом урином и фецесом [15]. Резултати две велике плацебо контролисане студије 
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код одраслих и адолесцената са сезонским алергијским ринитисом и хроничном 

идиопатском уртикаријом, су показали да једна доза од 5 mg деслоратадина 

елиминише основне симптоме болести током наредна 24 сата [16].  

 Према водичу за лечење хроничне рецидивантне уртикарије (ХРУ), употреба 

неседирајућих aнтихистаминика друге генерације, а међу њима и деслоратадина, 

представља прву терапијску линију. Уколико се препорученим почетним дозама 

лека, не могу купирати клинички знаци и симптоми болести, неопходно је повећати 

дозу антихистаминика. У ретким тврдокорним случајевима, рефрактерним на 

терапију, неоходно је додатно применити лекове друге терапијске линије (нпр. 

антагонисте H2 рецептора). Уколико клинички симптоми нису под контролом у 

терапију је неопходно увести оралне кортикостероиде [17].  

Ефикасност терапије 

 

 Ефикасност антихистаминика у ХРУ је документована у бројним клиничким 

испитивањима. Оротоне и сарадници су спровели мултицентричну, рандомизирану, 

плацебо контролисану студију, у коју је било укључено 137 пацијената са активном 

хроничном идиопатском уртикаријом (ХИУ). Сви ови болесници су лечени током 

шест недеља. Једном дневно 5 mg деслоратадина добијало је 65 пацијената, а плацебо 

72 пацијента. Симптоми ХИУ су били тешки и изнуравали су болеснике (тегобе су 

поређене са срчаном слабошћу). Значајан утицај на смањење квалитета живота 

подразумевао је слабост, отежану покретљивост, поремећај сна, емотивног и 

социјалног аспекта живота, као и свакодневних дневних активности [18]. Ефикасност 

терапије је процењивана на основу просечног дневног скора свраба, просечног скора 

дневно/ноћног свраба, броја и величине уртика и на основу процене квалитета 

живота на почетку и на крају лечења. Болесници укључени у студију су одговарали 

на питања за процену квалитета живота (анкетни листић) из два теста, тзв. DLQI 

(eng. Dermatology Life Quality index - DLQI) и VQDerm score (француски 

специјализовани инструмент за мерење квалитета живота у дерматологији). 

Dermatology Life Quality index (DLQI) рангира: симптоме и осећања, дневне 

активности, радне и школске обавезе, међуљудске односе и целокупан утисак о 
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лечењу. VQDerm scores обухвата: субјективан доживљај себе, дневне активности, 

расположење, социјални живот, слободне активности, ограничења током третмана и 

физичку нелагодност, односно бол. 

 

 

  
 
 
 
 Деслоратадин се показао као врло ефикасан у отклањању симптома ХРУ, 

односно смањења интензитета свраба, смањења броја и величине уртика. До 

смањења интензитета свраба долазило је већ првог дана терапије са тенденцијом 

смиривања свраба током наредних дана (Графикон 1). Већ првог дана лечења, дошло је 

до снижавања просечног дневно/ноћног скора свраба, са постигнутим максималним 

снижењем током прве недеље терапије, и одржавањем постигнутог ефекта до окончања 

шестонедељне терапије (Графикон 2). [18]. 
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Након 42 дана терапије дошло је двоструко већег побољшања квалитета живота у 

групи која је користила деслоратадин у односу на плацебо групу (Графикон 3) [18]. 
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 Хронична уртикарија је повезана са поремећајем или тешкоћама у кретању, 

спавању, односима на радном месту, у кући, кућним активностима, социјалном 

животу и сексуалним активностима [19]. Студије које су спроведене указују да 

терапија деслоратадином значајно побољшава квалитет живота [18,20,21]. 

 

 

 

 Тако су у Белгији Lachapelle и сарадници спровели испитивање терапијског 

ефекта деслоратадина на квалитет живота међу 121 пацијентом са ХИУ. У 

испитивање су пацијенти укључивани консекутивно и сви су лечени са 5 mg 

деслоратадина дневно током шест недеља. Квалитет живота је процењиван на 

почетку терапије, седмог дана и на крају терапије. Просечна старост испитаника је 

била 41.1 година, 60% су биле особе женског пола са просечним трајањем болести 

47.7 недеља. Просечан DLQI скор је износи 13.2 [20]. Током терапије је дошло до 

побољшања квалитета живота (Графикон 4). Након шестонедељне терапије 68.4 % 

болесника је пријавило комплетно или приметно клиничко побољшање. Квалитет 

живота процењен DLQI скором се са почетних 13.4 при процени седмог дана спустио 

на 9.1 а на крају терапије је износио 6.6. Субјективно побољшање квалитета живота 

је било статистички сигнификантно (Р<0,0001) [20].  
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 Ефекат деслоратадина на квалитет живота је испитиван у 28 центара у 

Италији. У испитивање је било укључено 255 пацијената старости од 18 до 79 година 

са тешком и умереном ХИУ. Сви испитаници су лечени деслоратадином, 5 mg у току 

дана током 28 дана. Квалитет живота испитаника је евалуиран DQLI на почетку 

лечења, 7. дана, 14. дана, 21. дана и 28. дана тј. на крају лечења. Просечна старост 

испитаника је била 43.5 година, 65.9% су биле особе женског пола и са просечним 

осмомесечним трајањм болести. Просечан DQLI је износио 9.4 [21]. Ефекте терапије 

су заједно процењивали пацијенти и испитивачи. Након 28 дана терапије 79.7 % 

испитаника су били без симптома болести или су симптоми били благи (Графикон 5) 

[21]. Након окончања испитивања дошло је до смањења просечне вредности DQLI 

како код тешких тако и код умерено тешких облика ХИУ (Графикон 6) Побољшање 

квалитета живота је било статистички значајно, Р<0,001 [21].  
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Нежељена дејства: 

 

 Током клиничких студија је утврђено да деслоратадин ретко испољава 

нежељена дејства, односно да се нежељена дејства јаве код највише 2% корисника 

лека. Нежељене реакције су обично благе, а 2.4% болесника са нежељеним 

реакцијама је приморано да прекине лечење. Највећи број болесника са нежељеним 

реакцијама je у дечијем узрасту или код старијих особа. Међу нежељеним дејствима 

најчешће се јавља мучнина, до 5% , замор, до 5%, промуклост, до 4.1%, вртоглавица, 

до 4%, инфекције уринарног тракта, до 3.6%, болови у мишићима, до 3%, сувоћа 

уста, до 3% и интензиван умор, до 2.1%, а код око 2% болесника се јавља главобоља, 

кашаљ, појачан апетит, дијареја, менструални болови, несаница, и поремећаји варења 

[22]. Нежељени ефекти обично зависе од дозе лека, али однос није увек линеаран. У 

експерименталним условима добијени резтати указују да механизам настанка 

нежељених реакција није у потпуности јасан. Претпоставља се да настају захватањем 
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других неуротрансмитера налик допамину и гамааминобутерне киселине или настају 

посредством H3 рецептора [23]. 

 

Примена у педијатрији 

 

 Деслоратадин је безбедан за примену у дечијем узрасту. У студијама 

спроведеним међу децом узраста од 2 до 11 година није било тешких или озбиљних 

нежељених ефеката. Такође није било клинички сигнификантних ефеката на EKG-у 

укључујући QT интервал, као ни значајних промена лабораторијских параметара. 

Поређена су нежељена дејстава током примене деслоратадина и плацеба у две групе 

деце, од 2 до 5 година и. Утврђено је да су се нежељене реакције јављале чешће у 

млађој добној групи (13% у експерименталној групи и 11% у групи која је добилаја 

плацебо). У групи деце од 6 до 11 година старости до нежељених дејства је долазило 

ређе (2% реакција на деслоратадин, а 10% на плацебо). Најчешћи симптоми у обе 

групе су били главобоља и грозница без разлика изеђу деслоратадина и плацеба [24]. 

Чињеница да храна и сок од грејпфрута не утиче на биорасположивост 

деслоратадина дала му је предност за примену у дечијој популацији [25,26]. 

 У европској унији је одобрен за примену код деце старије од две године, а у 

Сједињеним америчким државама је одобрена примена код деце старије од шест 

месеци. 

 

Индикације 

 Поред тога што је деслоратадин лек избора за лечење ХРУ своје место је 

нашао и у лечењу пруритичних дерматоза, алергијског ринитиса, бронхијалне астме, 

уртикарији налик васкулитиса, уртикарији пигментози.  
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Закључак 

 

 

 Деслоратадин је потентан, неседирајући, новији антихистаминик друге 

генерације који испољава висок афинитет према H1 рецепторима. У свом дејству не 

испољава антимускаринске ефекте, не изазива седацију, не ступа у реакцију са 

храном и лековима и значајно побољшава квалитет живота оболелих. 
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Abstract 

Desloratadine is a rapid-acting, non-sedating selective H1 receptor antagonist/inverse 

receptor agonist with proven clinical efficacy in patients with chronic urticaria. 

Desloratadine displays linear pharmacokinetics after oral administration. Age and sex have 

no apparent effects on the drug's metabolism and elimination, and food does not affect its 

bioavailability or absorption. Results of randomized, double-blind, placebo-controlled 6-

week studies, in adults and adolescents with moderate to severe chronic idiopathic 

urticaria, indicate that desloratadine significantly minimizes the  severity of pruritus, 

reduces the number and size of hives, and improves disease impaired sleep and daily 

activities. Desloratadine proved to be safe and well tolerated in clinical trials of patients 

with chronic idiopathic urticaria. Evaluations of cognitive and psychomotor performances 

in adults indicate no impairment of function with a 5 mg/day dose of desloratadine. 

Desloratadine is an important therapeutic option for prompt and enduring symptom relief in 

patients with moderate to severe chronic idiopathic urticaria. 

Key Words: Child; Urticaria + diagnosis + etiology; Angioedema + diagnosis + therapy; 

Risk Factors; Skin Tests; Allergens 
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