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ПРЕДГОВОР

У овом броју „Монографије научних скупова АМН СЛД“ објављују 
се приступна предавања ванредних чланова Академије медицинских 
наука Српског лекарског друштва изабраних 2019. године. Тиме 
Академија извршава своју, пре више од једне деценије преузету, обавезу 
да забележи приступна предавања новоизабраних чланова и тиме 
остави траг који сведочи о Академији, њеним члановима, резултатима 
њиховог рада и њиховим стремљењима у одређеном времену.  
У својим радовима новоизабрани чланови Академије приказују 
најзначајније и најактуелније резултате свог рада, или преглед 
резултата дугогодишњег рада у области у којој су они лично или тим 
у коме делују постигли значајан успех, или своја размишљања о некој 
теми којој посвећују посебну пажњу. Приступна предавaња и радови 
који се објављују у „Монографијама научних скупова АМН СЛД“ су 
из различитих области медицине, што пружа могућност да се добије 
слика о резултатима стручног и научног рада које су постигли не само 
наши новоизабрани чланови него и читава медицинска струка.
На позив да доставе текстове својих приступних предавања, који 
су новоизабраним члановима упутили Председништво Академије 
и Уређивачки одбор „Монографије научних скупова АМН СЛД“, 
одазвало се четрнаест ванредних чланова, којима захваљујем на труду 
и одговорности. Верујем да ће и они и сви остали новоизабрани 
чланови вредно учествовати у већ постојећим активностима Академије 
али и да ће новим идејама обогатити садржај рада Академије, што ће 
допринети њеном значају и угледу.

Београд, 10. октобар 2020.                    Проф. др Љубица Ђукановић





Монографије научних скупова АМН СЛД Волумен 9, број 2, 2020.

АКТУЕЛНОСТИ У ПРЕХОСПИТАЛНОЈ 
УРГЕТНОЈ МЕДИЦИНИ

Велибор Васовић1, Радојка Јокшић-Мазињанин2,3, Синиша 
Сараволац3, Момир Миков1

1Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за фармаколoгију, 
токсикологију и клиничку фармакологију
2Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за ургетну медицину
3Завод за хитну медицинску помоћ, Нови Сад

Сажетак

Лекари који се баве прехоспиталном ургентном медицином у критичном 
времену доносе адекватне одлуке о дијагнози и терапији, што је од виталног 
значаја за исход ургентног стања. Само правовремена, квалитетна и ефикасна 
ургентна медицинска помоћ пружа шансу за преживљавање и излечење код 
срчаног застоја и политрауме. У Републици Србији је заступљен француско-
немачки модел организације ургентне медицине који „доводи болницу 
до пацијента“. Од реакције диспечерског центра (ДЦ) зависи да ли ће 
збрињавање критично оболелог или тешко повређеног започети на време. 
Улога ДЦ је најзначајнија код пацијената са срчаним застојем. Према нашем 
истраживању активационо време је изнад једног минута, а време трајања 
разговора са позиваоцем краће од тога. Степен непосредног преживљавања 
пацијената на испитиваној територији је 20,53% за срчани застој који се 
деси на приватној локацији. Мере кардиопулмоналне реанимације (КПР) 
до доласка екипе хитне медицинске помоћи (ХМП) буду примењене у свега 
11% случајева. Непосредно преживљавање искључиво зависи од раних мера 
КПР од стране очевица. У ДЦ је неопходно увести јединствене диспечерске 
протоколе како за пријем и тријажу позива, тако и за телефоонски вођену 
помоћ пацијенту до доласка екипе ХМП.Адекватна прехоспитална процена 
повређеног омогућава најбоље збрињавање и транспорт повређеног у 
адекватан ургентни центар. За процену повређеног на нашој територији 
већу сензитивност и специфичност су имали новоразвијени траума скорови 
MGAP и GAP скор. Сатурација кисеоника у периферној крви показала се као 
статистички валиднији витални параметар од броја респирација у оцени 
тежине трауме. Лекарске екипе треба да користе новије траума скорове како 
би вршилe бољу тријажу и омогућиле да „прави пацијент у право време 
стигне у праву болницу“.
Кључне речи: ургентна медицина, политраума, кардиопулмонална 
реанимација, диспечерски центар
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Улога диспечерског центра у организацији и функционисању 
прехоспиталне ургентне медицине

Диспечерски центар (ДЦ) заузима значајно место у функционисању 
прехоспиталне ургентне медицине и збрињавању ургентних стања 
[1]. У ДЦ код нас на пријему позива раде медицински техничари који 
су обучени за пријем и тријажу позива. Након позивања броја 194, 
позивалац даје податке диспечеру о здравственом стању пацијентa и 
тегобама. На основу добијених података диспечер позиву додељује 
степен хитности, а затим га на основу степена хитности прослеђује 
ургентним екипама на терену. ДЦ први остварује контакт са очевицем 
или особом којој је потребна интервенција хитне медицинске помоћи 
(ХМП), а од његовог реаговања зависи да ли ће интервенција почети 
правовремено. Рад ДЦ у свету се оцењује помоћу два времена, времена 
одговора и реакционог времена. Време одговора је време од првог 
сигнала позива у ДЦ до јављања диспечера, а реакционо време је 
период од јављања диспечера до изласка екипе ХМП на терен [2-4].

У Републици Србији за оцену квалитета рада ДЦ користе се три 
показатеља: активационо време (реакционо време I), сензитивност и 
специфичност на пријему позива. Активационо време је временски 
интервал од пријема позива првог реда хитности у ДЦ до прослеђивања 
позива екипи ХМП на терену. Сензитивност на пријему позива означава 
проценат примљених позива у ДЦ окарактерисаних као трећи ред 
хитности, а који су на терену од стране екипа ХМП окарактерисани 
као други или први ред хитности. С друге стране, специфичност 
мери проценат позива који су од стране ДЦ окарактерисани као први 
ред хитности, а екипе ХМП на терену су их означиле као трећи ред 
хитности [5, 6].

Сензитивност на пријему позива у ДЦ код нас је ниска, а 
активационо време изнад једног минута [7]. Последњих двадесетак 
година се значајно улаже у едукацију и опремање екипа ХМП на 
терену и повећава се њихов број. У исто време, ДЦ функционишу 
са недовољним бројем особа и неадекватном опремом. Посао у ДЦ 
је изузетно стресан и доводи до повећаног лучења кортизона чији је 
ниво за 22,8% био већи од контролне групе сличних карактеристика 
[8]. Хиперсекреција кортизона доводи до когнитивне дисфункције и 
има дугорочне штетне последице по здравље [9-11]. Смањење стреса 
може се постићи повећањем броја особља и смањивањем оптерећења 
ДЦ, увођењем одговарајућег електронског диспечерског система за 
пријем позива и јединствених протокола за пријем и тријажу позива у 
ДЦ и телефонски асистираних мера збрињавања пацијента до доласка 
екипе ХМП [12].

Потреба за увођењем јединствених протокола у диспечерске центре

Срчани застој представља водећи узрок морбидитета и 
морталитета у свету и код нас [13]. У зависности од места задеса, 
делимо га на болнички и ванболнички. Збрињавање пацијената 
са ванболничким срчаним застојем углавном врше екипе ХМП, 
а преживљавање је углавном лоше [14, 15]. Преживљавање, а и 
квалитет живота преживелих зависе од одмах предузетих мера 
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кардиопулмоналне реанимације (КПР) од стране очевица [14-16].
Сам процес збрињавања пацијената са ванболничким срчаним 

застојем је комплексан, а значајно место у том процесу збрињавања 
заузима ДЦ. Очевидац срчаног застоја изван болнице је у највећем 
броју случајева лаик који није обучен или је недовољно обучен за 
препознавање срчаног застоја и пружање мера КПР до доласка екипе 
ХМП [17]. Улога ДЦ је да помогне лаику да препозна да је пацијент у 
срчаном застоју, а потом да предузме мере КПР до доласка екипе ХМП. 

У истраживању спроведеном 2013. године, анализирали смо срчане 
застоје који су се десили на територији коју покрива Завод за хитну 
медицинску помоћ Нови Сад (ЗЗХМП НС). Студија је обухватила 
петогодишњи период почев од 1.1.2008. до 31.12.2012. године. У студију 
су укључени пацијенти који су доживели срчани застој, а код којих су 
екипе ЗЗХМП НС предузеле мере КПР. Циљ истраживања је био да се 
утврди проценат преживљавања пацијената у ванболничком срчаном 
застоју када је очевидац лаик и у случајевима када је очевидац екипа 
ХМП, да би се доказало да је неопходно увођење јединственог протокола 
за телефонски асистирану КПР из ДЦ.  Просечно активационо време 
по годинама у том истраживању је износило изнад једног минута. 
Разлог дужег активационог времена је непостојање јединственог 
протокола за пријем и тријажу позива, већ се питања о стању пацијента 
постављају на основу знања и искуства диспечера. Реакционо време 
II (временски период од прослеђивања позива екипи ХМП од стране 
диспечера до доласка екипе код пацијента) у посматраном периоду је 
износило изнад 6 минута. Значи, укупно време од упућивања позива 
ДЦ од стране очевица срчаног застоја до стизања екипе ХМП на 
место задеса је изнад 7 минута (Графикон 1) [18]. Наше истраживање 
за 2010. годину спроведено на истој територији је показало да само 
11% лаика предузме мере КПР до доласка екипе ХМП [19].  Познато 
је да одмах започете мере КПР од стране очевица срчаног застоја, 
повећавају шансу за преживљавањем два до три пута. Истовремено код 
преживелих након отпуста из болнице квалитет живота је бољи, зато 
што је мањи степен неуролошког дефицита [20, 21]. Осим тога, одмах 
започете мере КПР повећавају шансу да екипа ХМП затекне пацијента 
у шокабилном ритму, а код пацијената са нешокабилним ритмовима 
смањује степен неуролошког оштећења које настаје као последица 
исхемије централног нервног система. Шансе за преживљавањем 
код пацијената са ванболничким срчаним застојем које екипе ХМП 
затекну у шокабилном ритму се повећавају на 21,2%, у односу на 10,7% 
колико износи за све ритмове срчаног застоја [22]. Осим тога, одлагање 
мера ране дефибрилације код пацијената код који су започете мере 
КПР, смањује преживљавање за 3-4% по минути у односу на 10-12% 
колико се смањује ако се не предузму мере КПР [23]. Време стизања 
екипа ХМП на место задеса код ванболничког срчаног застоја је изнад 
5 минута, тако да кључну улогу у преживљавању пацијената имају 
одмах предузете мере КПР од стране очевица (Графикон 1, Табела 1.) 

Углавном се ванболнички срчани застоји дешавају на приватној 
локацији (кући/стану), а преживљавање не зависи од локације већ 
од мера КПР [24, 25]. Наше истраживање из 2010. године обухватило 
је пацијенте са ванболничким срчаним застојем код којих су екипе 
ЗЗХМП НС предузеле мере КПР. Циљ истраживања је био да се утврди 



Актуелности у прехоспиталној ургентној медицини

14

да ли постоји разлика у непосредном преживљавању пацијената са 
ванболничким срчаним застојем у односу на место где се десио срчани 
застој (приватна локација, јавно место или здравствена установа). 
Истраживање је показало да се срчани застој најчешће дешава на 
приватној локацији, да је време разговора диспечера са позиваоцем 
краће од реакционог времена I и да је реакционо време I дуже од 
једног минута, при чему је најдуже код пацијената који су срчани застој 
доживели на приватној локацији. И реакционо време II је најдуже код 
срчаног застоја на приватној локацији. Иако су очевици у преко 80% 
случајева препознали срчани застој, мере КПР од стране очевица су 
најређе примењене код пацијената који су срчани застој доживели на 
приватној локацији. При томе, мере телефонски асистираног КПР су 
предузете код три пацијента (Табела 1) [26].

Графикон 1. Просечно активационо и просечно реакционо време II по 
годинама рачунато у минутима током посматраног петогодишњег периода 
код пацијената са ванболничким срчаним застојем код којих су екипе ЗЗХМП 
НС предузеле мере кардиопулмоналне реанимације
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Табела 1. Анализа појединачних фактора посматраних код пацијената са 
ванболничким срчаним застојем у зависности од места настанка срчаног 
застоја

Предиктори Приватна 
локација

Јавно 
место

Здравствена 
установа р

број КПР 151 (76,26%) 35 (17,68%) 12 (6,06%) p<0,001
мушкарци 97 28 8 p<0,001†

жене 54 7 4 p=0,248††

просечна сарост(год) 65,8±13,7 59,9±15,1 61,1±15,8 p=0,029‡

старост мушкарци 63,6±14,1 57,5±15,4 59,1±14,7 p=0,012‡‡

старост жене 69,5±12,1 71,8±6,0 65,7±21,0
дужина разговора (сек) 72,8±39,0 59,1±36,4 62,7±48,5 p>0,05
реакционо време I (сек) 223,9±347,6 137,1±89,8 180,4±196,3 p>0,05
реакционо време II (мин) 8,4±4,4 6,6±4,5 4,1±1,6 p<0,05
познавалац препознао
срчани застој 102 (84,29%) 33 (94,29%) 8 (100,00%) p<0,05
очевидац лаик 116 (76,82%) 31 (88,57%) 0
очевидац здравствени 
радник 5 (3,31%) 4 (11,43%) 8 (66,67%)

очевидац екипа хитне 
медицинске помоћи 30 (19,87%) 0 4 (33,33%)

КПР до доласка екипе 11 (9,09%) 6 (19,35%) 6 (75,00%) p<0,001
лаик 9 (7,76%) 4 (12,90%) 0
здравствени радник 2 (40,00%) 2 (50,00%) 6 (75,00%)
телефонски асистирани 
КПР 3 (1,99%) 0 0

иницијални ритам
шокабилни 47 (31,13%) 20 (57,14%) 4 (33,33%) p<0,05
нешокабилни 104 (68,87%) 15 (42,86%) 8 (66,67%)
непосредно 31 (20,53%) 4 (11,43%) 7 (58,33%) p<0,001
преживљавање

†статистичка значајност разлике учесталости срчаног застоја код мушкараца и жена 
у првој групи пацијената
††статистичка значајност разлике учесталости срчаног застоја код мушкараца и жена 
у другој групи пацијената
‡ статистичка значајност разлике просечног старосног доба између прве и друге групе 
пацијената
‡‡ статистичка значајност разлике просечног старосног доба мушкараца и жена у 
првој групи пацијената, статистичка значајност разлике учесталости шокабилног и 
нешокабилног ритма прве, друге и треће групе пацијената
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Прехоспитални третман трауматизованог пацијента

Осим у збрињавању срчаног застоја, ХМП има и важну улогу у 
збрињавању трауматизованих пацијената. Познато је да је траума 
водећи узрок инвалидитета и смртности малђих од 44 године. 
Свакодневно у свету од последица трауме умре 14 000, а на сваког 
умрлог преживи неколико хиљада са лакшим или тежим степеном 
инвалидитета [27, 28]. Још осамдестих година прошлог века доказано 
је да се 20-25% смртних исхода након трауме може спречити 
адекватним збрињавањем [29]. Како би се унапредило збрињавање 
повређених након трауме, неопходно је увођење Траума регистара. 
Траума регистри служе за сагледавање глобалних последица трауме, 
унапређење мера збрињавања трауматизованих и унапређење 
сарадње прехоспиталног и хоспиталног нивоа збрињавања. 
Основ сваког Траума регистра је траума скор који представља 
објективни критеријум у оцени тежине трауме и предвиђању 
исхода лечења повређених. Осим тога, траума скорови олакшавају 
комуникацију прехоспиталног и хоспиталног нивоа, олакшавају 
упоређивање тежине трауме и исхода лечења код различитих 
повређених у различитим условима збрињавања и лечења [30, 31].

На прехоспиталном нивоу се користе физиолошки траума скорови, 
којима се процењује тежина повреде и предвиђа исход лечења на 
основу вредности виталних параметара мерених током иницијалног 
прегледа повређеног. Најдуже је у употреби Ревидирани траума скор 
(РТС), који тежину повреде процењује на основу вредности три витална 
параметра (Табела 2) [32, 33]. Због недостатака наведеног траума скора, 
годинама се врше нова истраживања која дефинишу нове скорове. Циљ 
је наћи скор који би задовољио принцип 3п на прехоспиталном нивоу 
„прави пацијент, у право време, у праву болницу“ [32]. Из наведеног 
разлога су 2010. и 2011. године дефинисана два нова физиолошка 
траума скора: MGAP скор (Механизам повреде, Глазгов кома скор, 
старост повређеног и систолни крвни притисак) (Табела 3) и GAP скор 
(Глазгов кома скор, старост повређеног и систолни крвни притисак) 
(Табела 4 )[34,35].

Прегледом литературе која је упоређивала горе наведена три скора 
дошли смо до закључка да ни једно објављено истраживање није 
показало да је РТС скор бољи у процени тежине трауме и предвиђању 
исхода лечења повређеног пацијента у односу на MGAP и GAP скор [36].

Табела 2. Ревидирани траума скор
Глазгов кома скор 
13-15              4
9-12              3
6-8              2
4-5              1
3              0

Систолни крвни  притисак
>89             4
76-89 3
50-75 2
1-49 1
0 0

Фреквенција дисања
10-29 4
>29 3
6-9 2
1-5 1
3 0

Вредност се крећe од 0-12, а 11 и мање означава тешку трауму.
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Табела 3. MGAP скор (Mechanism, Glasgow Coma Scale, Age, and Arterial Pressure)

Механизам 
повреде

Глазгов кома 
скор

Старост повређеног
(годинe)

Систолни крвни 
притисак  (mmHg)

Тупа 4 Уписати 
вредност

<60          5  >120 mmHg 5

Пенетрантна 0 3>60  0   60-120 mmHg
<60 mmHg  0

Вредности се крећу од 3-29: <18 тешка траума, 18-22 умерена траума, >22 лака  
траума.

Табела 4. GAP скор (Glasgow Coma Scale, Age, and Srterial Pressure)

Глазгов кома скор Старост повређеног
(годинe)

Систолни крвни 
притисак  (mmHg)

Уписати вредност
<60 3 >120 mmHg 6
>60 0 60-120 mmHg 4

<60 mmHg 0
Вредности се крећу од 3-24: 3-10 тешка траума, 11-18 умерена траума, 19-24 
лака траума

Истраживање које смо спровели 2014. године на територији коју 
покрива Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад  је показало да је 
MGAP скор најбољи предиктор исхода лечења повређеног и једини је 
у групи пацијената који нису преживели до отпуста из болнице имао 
вредности које су указивале на тешку трауму [37]. И истраживање 
спроведено 2017. године на 307 трауматизованих пацијената 
је показало сличне резултате. Најбољи однос сензитивности и 
специфичности за граничну вредност скора 22 која указује да траума 
није лака имао је MGAP скор и износила је 93,4%, a специфичност 62%. 
Бољу сензитивност за граничну вредност скора која указује да траума 
није лака је имао GAP скор и износила је 98,8%, али је специфичност 
износила 42% што је мање у односу на специфичност MGAP скор, али 
не и у односу на преостала два тестирана скора РТС скор и CRAMS 
скалу (Circulation, Respiration, Abdomen, Motor and Speech).  MGAP скор, 
a пошто је у снажној корелацији са њим и GAP скор, су показали 
статистичку значајност у предвиђању исхода лечења повређеног (OR 
2,434; 95% Cl 1, 183-5, 008; p=0,016). Са порастом вредности MGAP скора 
за 1, вероватноћа преживљавања се повећава за 2,4 пута [38]. Исто 
истраживање је показало да се сатурација кисеоника у периферној 
крви мерена прехоспитално издвојила као независан предиктор у 
оцени тежине трауме код повређених (OR 1,338; 95% Cl 1,113-1,610; 
p=0,002) и као појединачан предиктор у предвиђању исхода лечења 
повређених (OR 1,509; 95% Cl 1,218-1,870; p=0,000) [39].

Након примарног траума прегледа и процене тежине повреде, 
приступа се секундарном траума прегледу. Уколико се током 
примарног траума прегледа утврди да се ради о тешко повређеном 
пацијенту током секундарног прегледа и стабилизације повређеног 
неопходне су само: мере одржавања дисања, мере контроле крварења 
и хемостазе, мере обезбеђења васкуларног приступа и надокнаде 
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течности и мере декомпресије грудног коша у случају тензионог 
пнеумоторакса [40].

Код повређених који су свесни и чија је вредност сатурације 
кисеоника у периферној крви  нижа од 94%, неопходна је примена 
кисеоника преко маске или назалног катетера. Код повређених у 
бесвесном стању, код којих је ГКС ≤8, неопходно је обезбедити дисајни 
пут. Златни стандард у обезбеђењу дисајног пута је ендотрахеална 
интубација, која нарочито може бити отежана код повреда лица, 
сумње на повреду вратне кичме и базе лобање. У условима отежане 
или онемогућене интубације, неопходно је применити супраглотична 
средства као што су ларингеалне маске различитих генерација [41-
43]. Осим супраглотичних средстава за обезбеђење дисајног пута 
на прехоспиталном нивоу би требало да буду доступни и сетови за 
хитну крикотироидотомију и перкутану трахеостомију, с обзиром да 
у екипама ХМП код нас раде лекари [44, 45]. 

Осим обезбеђења дисајног пута, у збрињавању тешко повређених 
неопходно је обезбедити и васкуларни приступ. Васкуларни 
приступ је неопходан за надокнаду течности и примену лекова код 
повређених. Најбоље је обезбедити периферни венски пут, ако је то 
могуће. У условима немогућности обезбеђења периферног венског 
пута, надокнада течности и давање лекова могуће је и интраосеалним 
путем . На овај начин се постиже адекватна надокнада течности, а 
лекови постижу исту концентрацију у плазми и истом брзином као 
кад се примене интравенски [42,46-48]. 

Надокнада течности неће довести до постизања хемодинамске 
стабилности повређеног који крвари, ако се не предузму мере 
контроле крварења. Сва видљива крварења је неопходно зауставити 
користећи једну од метода: директни притисак на рану и елевација 
повређеног екстремитета, дигитална компресија повређеног крвног 
суда, постављање компресивног завоја на рану, постављање стезача 
на ивицу ране или повеска по Esmarhu (само код размрскавајућих 
траума и ампутација екстремитета) [41, 49]. Последњих година, осим 
мера контроле крварења и мера надокнаде течности, прехоспитално 
се започиње и одржавање адекватне функције коагулационог система. 
Један од четири тешко повређена пацијента са масивним крварењем 
прима се у траума центар са израженим недостатком фактора 
коагулације и хиперфибринолизом. Да би се спречила масивна 
коагулопатија, неопходно је применити транексаминску киселину 
повређеним са обилним крварењем још на прехоспиталном нивоу 
[42,50,51].

Ове три мере је неопходно применити код свих тешкио повређених, 
а мере декомпресије грудног коша само код повређених код којих се 
сумња на развој тензионог пнеумоторакса. Тензиони пнеумоторакс 
представља акутно животно угрожавајуће стање, које ако се не третира 
у кратком временском периоду на адекватан начин доводи до смрти. 
Смрт код тензионог пнеумоторакса наступа у року од неколико минута, 
тако да декомпресији треба приступити одмах. Циљ нам је што пре 
смањити повећан притисак у грудном кошу. То се прехоспитално врши 
пласирањем декомпресионе игле и представља привремену меру до 
доласка у траума центар где се врши дефинитивно збрињавање [41, 42].

Истраживање спроведено 2017. године на територији коју покрива 
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ЗЗХМП НС је показало да се мере збрињавања прехоспитално не 
предузимају код свих тешко трауматизованих пацијената (Табела 5) 
[52]. 

Табела 5. Заступљеност прехоспиталних мера збрињавања код тешко 
трауматизованих пацијената у односу на исход лечења 

Група А
Преживео Није преживео Укупно
N1 % N1 % N1 %

Имобилизација
Не 6 14,3 3 37,5 9 18,0
Да 36 85,7 5 62,5 41 82,0
Укупно 42 100,0 8 100,0 50 100,0

Имобилизација 
на траума дасци

Не 10 23,8 3 37,5 13 26,0
Да 32 76,2 5 62,5 37 74,0
Укупно 42 100,0 8 100,0 50 100,0

Обезбеђен 
венски пут

Не 6 14,3 0 0,0 6 12,0
Да 36 85,7 8 100,0 44 88,0
Укупно 42 100,0 8 100,0 50 100,0

Терапија бола
Не 37 88,1 7 87,5 44 88,0
Да 5 11,9 1 12,5 6 12,0
Укупно 42 100,0 8 100,0 50 100,0

Примена мера 
хемостазе

Не 30 71,4 2 25,0 32 64,0
Да 12 28,6 6 75,0 18 36,0
Укупно 42 100,0 8 100,0 50 100,0

1 број повређених

Закључак

Лекари који се баве прехоспиталном ургентном медицином 
у критичном времену доноси адекватне одлуке о дијагнози и 
терапији, што је  од  виталног значаја за исход ургентног стања. Само 
правовремена, квалитетна и ефикасна ургентна медицинска помоћ 
пружа шансу за преживљавање и излечење код  срчаног застоја 
и политрауме. Основу прехоспиталне ургентне медицине чини 
ДЦ који први долази у контакт са тешко оболелим и повређеним. 
ДЦ мора имати довољан број стручно едукованог особља, као и 
адекватне протоколе за пријем и тријажу позива, али и протоколе 
за телефонски асистирану помоћ пацијенту до доласка екипе ХМП. 
Увођење јединствених протокола за пријем и тријажу позива у ДЦ, 
значајно би се скратило реакционо време код пацијената са срчаним 
застојем. Очевици су углавном лаици, који препознају да је пацијент 
у срчаном застоју, али не знају да предузму мере КПР. Увођење 
јединственог протокола за телефонски асистирану КПР из ДЦ, већи 
број лаика би се одлучио за пружање мера КПР до доласка екипе 
ХМП, а самим тим би се повећао број пацијената са ванболничким 
срчаним застојем код којих би мере КПР биле успешне. На тај начин 
бисмо могли да побољшамо преживљавање у ванболничком срчаном 
застоју и смањимо степен неуролошког дефицита код преживелих на 
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територији Републике Србије.
Осим тога, екипе ХМП треба да користе и новије скорове за тријажу 

тешко трауматизованих пацијената, као и да имају и оптималну 
опрему како би се унапредило збрињавање повређених и повећало 
преживљавање тешко трауматизованих пацијената.
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Pre-hospital emergency medicine doctors make critical decisions 
concerning diagnosis and therapy, which can be vital for the outcome of 
emergency department patients. Only timely, high-quality and effective 
emergency medical care can give a chance for surviving traumatic cardiac 
arrest and polytrauma. In the Republic of Serbia, the Franco-German model 
of emergency medicine organization based on “bringing the hospital to 
the patient” approach is used. Whether or not the care of the critically ill 
or seriously injured patients will begin on time depends on the response 
of the Dispatch Center (DC). The role of DC is crucial in patients with 
traumatic cardiac arrest. According to our research, the emergency medical 
team (EMT) activation time was above one minute, and the duration of 
phone calls with the caller was shorter than one minute. The survival rate of 
patients in the study area was 20.53% for cardiac arrest in private location. 
Cardiopulmonary resuscitation (CPR) until the arrival of the EMT was 
applied in only 11% of cases. Patient survival depended solely on early 
CPR, performed by the eyewitnesses. In DC, it is necessary to introduce 
unique dispatch protocols for both receiving calls and their triage, as well 
as telephone-guided patient assistance until the arrival of the EMT. An 
approprite pre-hospital assessment of the injured enables the best possible 
care and transportation of the injured to an adequate emergency center. 
The newly developed MGAP and GAP scores showed greater sensitivity 
and specificity for the evaluation of the injured in our territory. In 
measuring trauma severity, oxygen saturation in peripheral blood proved 
to be a statistically more valid vital parameter compared to the number of 
respirations. Medical teams need to use newer trauma scores to perform 
better triage and ensure “the right patient is in the right place at the right 
time”.
Keywords: emergency medicine, polytrauma, cardiopulmonary 
resuscitation, dispatch center  
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Сажетак

Трансплантација бубрега је приоритетна метода лечења терминалне бубрежне 
инсуфицијенције јер омогућава квалитетан живот бубрежних болесника. 
Један од предуслова успешне трансплантације бубрега је оптимална 
имуносупресивна терапија, чији је циљ постизање имунотолеранције 
реципијента, уз минимална нежељена и токсична дејства. Такролимус је 
ефикасан имуносупресивни лек који представља компоненту стандардног 
имуносупресивног протокола пацијената са пресађеним бубрегом. Његова 
водећа улога у имуносупресивној терапији се заснива на доказаној предности 
у превенцији акутне реакције одбацивања пресађеног бубрега и очувању 
функције графта. Због изражене интериндивидуалне варијабилности у 
фармакокинетици и малог терапијског индекса, спровођење мониторинга и 
адекватан фармакокинетички приступ су од посебног значаја за оптималну 
имуносупресију. Познато је да такролимус поред акутне нефротоксичности 
може довести до хроничне алографске нефропатије, дијабетеса, хипертензије 
и неуротоксичности. Фармакокинетичком анализом података добијених 
терапијским и биохемијским мониторингом могуће је утврдити постојање 
интеракција лекова и корелацију између концентрације такролимуса 
и његових нежељених дејстава. Истраживања су показала да упоредно 
спровођење терапијског мониторинга и генетских испитивања омогућава 
оптимални терапијски приступ уз минимизирање нежељених дејстава 
комплексне имуносупресивне терапије. Резултати фармакогенетских 
истраживања цитохрома CYP450 3A5 6986A>G и ABCB1 3435C>T су 
показала да испитивани полиморфизми могу утицати на дозни режим и 
биорасположивост такролимуса. CYP3А5 *1 је најперспективнији биомаркер 
за прилагођавање дозирања такролимуса. Потребна су проспективна 
клиничка истраживања која би утврдила клинички значај генотипизације 
CYP3А5.
Kључне речи: такролимус, фармакокинетика, фармакогенетика, 
трансплантација бубрега 
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Увод

Трансплантација бубрега представља oптималну методу лечења 
терминалне бубрежне инсуфицијенције јер омогућава квалитетан 
живот бубрежних болесника [1]. Одговарајућа имуносупресивна 
терапија је есенцијална у спречавању одбацивања органа и очувању 
имунолошке способности организма у целини [1, 2]. Терапијски 
циљ имуносупресије је постизање имунотолеранције реципијената 
бубрега уз минимизирање нежељених и токсичних ефеката. Од 
имуносупресивних лекова најчешће се користе калцинеурински 
инхибитори (CNI-такролимус, циклоспорин), mTor инхибитори, 
микофенолат мофетил, кортикостероиди и моноклонална антитела. 
Комбинацијом имуносупресивних лекова различитих механизама 
деловања смањују се појединачне дозе лекова и минимизирају 
њихови нежељени ефекти, што има велики значај за квалитет и 
продужење живота пацијената са трансплантираним (Тх) бубрегом 
[3-5]. Такролимус (Tak) је стандардни имуносупресивни лек који чини 
основу комбиноване имуносупресивне терапије након Тх бубрега. 
Међутим, варијабилна биорасположивост, мали терапијски индекс 
и токсичност, у виду акутне или хроничне алографске нефропатије, 
хипертензије и неуротоксичности захтевају терапијски мониторинг 
такролимуса [3,4]. Оптимизација дозног режима такролимуса помоћу 
терапијског мониторинга концентрације лека представља ефикасну 
превенцију нежељених ефеката, побољшава квалитет живота Тх 
пацијената и оптималну функцију графта [1,2]. Идентификација 
генетских полиморфизама у ензимима који метаболишу лек омогућава 
персонализовани режим дозирања такролимуса, јер су CNI супстрати 
за цитохром CYP3А5 и Pg-гликопротеин [4,6]. Примена различитих 
фармакокинетичких (ФК) приступа омогућава нова сазнања о ФК 
профилу такролимуса код постојећих и de novo трансплантираних 
пацијената [6].

Фармакокинетика такролимуса код пацијената са 
трансплантираним бубрегом 

Такролимус је ефикасан калцинеурински инхибитор који у 
комбинацији са другим имуносупресивним лековима представља 
основу имуносупресивног протокола пацијената са пресађеним 
бубрегом [1,4]. Дејство остварује инхибицијом активације Т-ћелија 
тиме што се везује за специфични цитосолни протеин, селективније 
у односу на циклоспорин. Његова водећа улога у имуносупресивној 
терапији се заснива на доказаној предности у односу на остале 
имуносупресиве, у превенцији акутне реакције одбацивања пресађеног 
бубрега и очувању функције графта [1,5,6]. Међутим, показано је да 
такролимус током дуготрајне употребе испољава нефротоксичне и 
неуротоксичне ефекте и утиче на појаву пост-трансплантацијског 
дијабетеса, гастроинтестиналних тегоба и метаболичког дисбаланса. 
Због малог терапијског индекса, варијабилне кинетике и високог 
интеракцијског потенцијала захтева редовно праћење концентрација 
у крви болесника након пресађивања бубрега и модификацију 
дозирања [1,7,8]. Ресорпција такролимуса из гастроинтестиналног 
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тракта након пероралне примене је некомплетна и варијабилна и 
износи 17±10%. Биорасположивост такролимуса показује високу 
интер и интра-индивидуалну варијабилност и зависи од активности 
интестиналних ензима CYP3A4 и транспортног P-gp гликопротеина, 
који је детерминисан MDR-1 геном [3,4,6]. Везивање такролимуса за 
протеине плазме је приближно 99% и не зависи од концентрације у 
опсегу од 5-50 нг/мл. Такролимус се углавном везује за албумин и алфа-
1-кисели-гликопротеин и има висок степен везивања за еритроците 
[1,9]. Дистрибуција такролимуса између плазме и целог тела зависи 
од више фактора, као што су хематокрит, температура, концентрација 
лека и ниво протеина у плазми. Такролимус се екстензивно 
метаболише оксидазним системом мешовите функције, примарно 
преко система цитохрома CYP-450 (CYP3А4/5) [4,8,9]. Деметилација и 
хидроксилација су примарни механизми биотрансформације in vitro, 
при чему настаје већи број метаболита од којих пет имају имунолошку 
активност. У in vitro истраживању 31-деметил метаболит је показао 
исту активност као такролимус [9,10]. Полувреме елиминације је 
варијабилно и износи 3-40 часова. Екскреција се доминантно одвија 
путем жучи. Потенцијал такролимуса за ступање у интеракције је 
висок. In vitro студије показале су да лекови који инхибирају CYP 3А4 
утичу на концентрацију такролимуса у плазми инхибирајући његов 
метаболизам, док индуктори ензима цитохрома CYP3А4 генерално 
смањују његову концентрацију [11,12].

Терапијски мониторинг такролимуса

Такролимус карактерише специфичан фармакокинетички 
профил који намеће неопходност терапијског мониторинга TDM 
(eng. Therapeutic Drug Monitoring), одређивањем његове концентрације 
у плазми. Разлози за ТDM огледају се у: малом терапијском индексу, 
корелацији концентрације и терапијског, односно токсичног ефекта, 
метаболизму преко цитохрома CYP450, великим интериндивидуалним 
разликама у фармакокинетици, ризику за настанак интеракција са 
другим лековима и праћењу адхеренце болесника [1,9]. Терапијско 
праћење такролимуса представља ефикасан начин за превенцију 
нежељених ефеката и спречавање одбацивања трансплантата, 
прилагођавањем режима дозирања код болесника са пресађеним 
бубрегом. Одређивање концентрације имуносупресива од нарочитог 
је значаја у модификованом дозирању код Тх пацијената непосредно 
након трансплантације бубрега и пацијената са бубрежном 
инсуфицијенцијом. Терапијски мониторинг такролимуса омогућава 
модификацију терапијског режима у зависности од индивидуалних 
карактеристика болесника [2,10-12]. Референтне концентрације 
такролимуса након постизања steady state се крећу од 5-10 ng/l. 
Такролимус показује линеарну кинетику у оквиру терапијских 
концентрација, што омогућава модификацију дозе на основу измерене 
концентрације лека у плазми у стању равнотеже [8,10,11]. 
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Фармакокинетичке анализе такролимуса код бубрегом 
трансплантираних пацијената

С обзиром на специфичност фармакокинетике такролимуса, 
фармакокинетичке анализе омогућавају процену индивидуалне 
биорасположивости лека, корелацију фармакокинетике/
фармакодинамике и модификацију режима дозирања код Тх 
пацијената [12,13]. Модел независна, непросторна фармакокинетичка 
анализа се често користи у клиничкој пракси за испитивање 
специфичности фармакокинетике лека у одређеној популацији 
пацијената. Непросторна фармакокинетичка анализа прве 
пероралне дозе такролимуса је показала велику интериндивидуалну 
варијабилност у испитиваној групи трансплантираних пацијената, 
што је посебно значајно у раном пост-трансплантационом периоду 
због ризика од одбацивања бубрега или токсичности лека [5,13,14]. 
На слици 1. су приказане интериндивидуалне варијације у 
концентрацији такролимуса након примењене иницијалне перос 
дозе лека код пацијената са Тx бубрегом [15]. Установљено је да се 
максимална концентрација такролимуса постиже 90′ након пероралне 
примене лека (средња вредност Тмаx износи 1,19±0,35 ng/l). Испитивања 
биорасположивости такролимуса, одређивањем површине испод 
криве АUC (eng. аrea under curve) су показала да је минимална вредност 
АUC0-12 скоро четири пута мања од максималне, што потврђује 
изражену варијабилност измерених концентрација такролимуса код 
Тx пацијената (Слика 2.). Утврђена је статистички значајна полна 
разлика у укупној изложености такролимусу у времену узорковања 
крви након прве дозе лека [16,17]. Вредности АUC0-12 такролимуса су значајно различите код трансплантираних мушкараца и жена 
(94,4±19,3 према 58,2±23,3; p<0,01)(Табела 1.а). Биорасположивост 
такролимуса зависи од активности интестиналног ензима CYP3A4 
и транспортног P-gp гликопротеина, koји је детерминисан MDR-1 
геном, док се његов метаболизам одвија уз учешће CYP3A4 и CYP3A5 
[10,11]. Спроведена истраживања указују на већу активност CYP3A4 
код пацијената женског пола[16].
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Слика 1. Индивидуална варијабилност концентрација такролимуса код 
испитиваних пацијената након прве дозе лека

Слика 2. Компарација максималне, минималне и средње вредности AUC0-12  код болесника са трансплантираним бубрегом
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Поновљеном непросторном ФК анализом такролимуса, показано 
је да се изложеност организма леку повећава у равнотежном стању 
(78,9±25,7ngh/ml након прве дозе према 104,49±20,02ngh/ml након 
постизања SS), са смањеном варијабилношћу вредности АUC. 
Постизањем равнотежног стања смањена је разлика између измерених 
концентрација, док је средња вредност максималне концентрације 
такролимуса статистички значајно смањена код испитиваних 
пацијената (16,51±5,28ng/l у равнотежном стању према 22,96±5,28 
ng/l након прве дозе) (Табела 1.б). Графички приказ концентрације 
такролимуса у функцији времена протеклог од пероралне примене 
лека показује сличност у интериндивидуалној варијабилности код 
испитаника након примене иницијалне дозе лека и у равнотежном 
стању (Cлика 3.). Наши резултати испитивања фармакокинетике 
прве дозе такролимуса код трансплантираних болесника су слични 
испитивањима спроведеним у кинеској популацији трансплантираних 
пацијената [18,19]. Испитивања код кинеских пацијената су показала 
вредности АUC у опсегу од 44.40 до 158.01 ngh/ml (средња вредност=92.23 
± 34.97 ngh/ml). Аутори су одређивали најпогодније време за узимање 
узорака крви у корелацији са АUC и утврдили да C5 може представљати 
најбољи показатељ AUC такролимуса код Тх пацијената. 

Наша истраживања су показала да концентрација такролимуса 
измерена осам сати након пероралне примене (C8) је најбоља 
независна променљива за предвиђање вредности зависно променљиве 
AUCp у равнотежном стању. Коришћењем ове концентрације може 
се постићи задовољавајућа предвидљивост АUC, предиктора укупне 
изложености пацијента такролимусу након постизања равнотеже код 
трансплантираних пацијената независно од пола [15]. Већу поузданост 
предвиђања укупне изложености организма такролимусу омогућава 
метод три тачке- C1, C2, C8. Резултати регресионе анализе су потврдили 
висок степен предвидљивости за концентрацију C8 у групи мушкараца, 
што је у складу са резултатима добијеним за групу испитаника. У групи 
Тx пацијената женског пола највећу поузданост предикције укупне 

Слика 3. Интериндивидуална варијабилност концентрација такролимуса 
у равнотежном стању (SS) код испитиваних  пацијената
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изложености организма такролимусу показала је концентрација C2 (Табела 2) .Метода две тачке која укључује концентрацију на крају 
дозног интервала и C2  такође поседује висок степен предвиђања АUC 
код жена[22, 23]. 

Регресиона анализа у групи жена r r2

AUCp = 38,163 + 5,373 * C2 0,913 0,834
б AUCp = 26,309 + 3,494 * C2  + 5,881 * C0 0,985 0,969

Регресиона анализа у групи мушкараца R r2

а AUCp = -4,442 + 14,602 * C8 0,926 0,858

У области клиничке фармакокинетике и фармакогенетике постоје 
недовољно јасни ставови везани за полне разлике у метаболизму 
лекова, због чега су последњих година интензивирана истраживања 
у овој области [22,23]. Непросторном ФК анализом такролимуса 
након примене прве дозе утврђена је статистички значајна разлика у 
вредностима АUC код мушкараца и жена (слика 4а. и б), што указује 
на потребу селективног ФК приступа [20]. 

Популациона фармакокинетичка анализа (ПФК) је нашла 
место у савременој фармакотерапији захваљујући проналажењу 
јединственог модела за одређену популацију испитаника. ПФК 
омогућава испитивање  различитости у фармакокинетици 
такролимуса, узимајући у обзир старост, генетику, факторе 
спољашње средине, комедикацију, физиолошке и патофизиолошке 

Слика 4. Полна диференцијација фармакокинетичких параметара 
такролимуса  код  испитиваних пацијената након  администрације иницијалне 
per os дозе

Табела 2. Селективна регресиона анализа корелације предвиђене вредности 
AUC (AUC p) на основу средњих вредности измерених концентрација (C) 
мушкараца и жена са израженим вредностима регресионог коефицијеннта r 
и коефицијента линеарне детерминације r2 
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факторе трансплантираних пацијената. Математичким моделовањем 
НОНМЕМ софтвером формиран је финални популациони модел 
(Слика 5.а и б.). Коначни математички модел клиренса такролимуса 
представљен је једначином:  

CL (l/h) = 0.862 + 0.32 * DD + 1.16 * PRO
DD - дневна доза Taк; PRO - доза преднизона већа од 25 mg

a) базни модел

a) финални модел
ПРЕД- предвиђена концентрација за датог пацијента, ДВ –измерена 
концентрација Так за датог пацијента 
Слика 5a и 5б. Финални популациони модел: однос предвиђених и измерених 
концентрација такролимуса у испитиваној групи за сваког пацијента 
коришћењем базног (а) и финалног (б) модела
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Финални модел ПFK такролимуса код Тх пацијената је подразумевао 
две варијабле које детерминишу клиренс такролимуса, а то су дневна 
терапијска доза преднизолона већа од 25 mg и дневна терапијска доза 
такролимуса [21]. 

Истраживања ПФК такролимуса код Тх пацијената су показала 
да носиоци CYP3A5*1 алела захтевају иницијално двоструко веће 
дозе такролимуса (0,15 mg/kg) у односу на носиоце CYP3A5*3 
алела ради постизања адекватне имуносупресије у раном пост-
трансплантационом периоду [25].   

Потенцијално користан терапијски приступ у предвиђању 
концентрације такролимуса код пацијената са трансплантираним 
бубрегом је примена методе Монте Карло (МК) симулације у 
фармакокинетичкој анализи [26-28]. Ова нумеричка симулација 
повећала је поузданост у предвиђању фармакокинетичких параметара 
такролимуса узимајући у обзир његову велику фармакокинетичку 
варијабилност, присутну код трансплантираних пацијената. 
Добијени резултати МК симулације су потврдили полне разлике 
у фармакокинетици такролимуса и оправданост ФК приступа у 
дозирању такролимуса заснованог према полу [28]. 

Фармакогенетска истраживања такролимуса

Постизање одговарајуће терапијске концентрације такролимуса 
посебно je значајно у раној фази након Тх бубрега. Велика интер 
и интраиндивидуална варијабилност фармакокинетике и мали 
терапијски индекс лека упућују на корист генотипизације у превенцији 
токсичних реакција и спречавању одбацивања трансплантата. 
Фармакогенетска испитивања су показала да нуклеотидни 
полиморфизам (SNP) у цитохрому P450 (CYP) 3А5 (6986А>G) 
детерминише дозирање такролимуса. Пацијенти који експримирају 
CYP3А5 (носиоци* 1 алела) захтевају 50% већу дозу такролимуса у 
односу на носиоце CYP3А5* 3 алела. Рандомизирана, контролисана 
студија код Тх пацијената показала је да дозирање такролимуса 
засновано на фармакогенетским испитивањима омогућава постизање 
циљаних концентрација непосредно након трансплантације, али 
без побољшања клиничких исхода (инциденција одбацивања, 
токсичност), што је вероватно резултат дизајна студије [31]. Поред 
генотипа CYP3А5 могу допринети променљивости фармакокинетике 
такролимуса полиморфизми SNP CYP3А4* 22 и POR* 28. Пaцијенти 
носиоци алела CYP3А4* 22 Т-варијанте захтевају мање дозе такролимуса 
у односу на особе са генотипом CYP3А4* 22 CC, независно од статуса 
генотипа CYP3А5 [30, 31]. Носиоци алела POR* 28 Т-варијанте захтевају 
веће дозе такролимуса у односу на хомозиготе POR* 28 CC, што је 
утврђено код пацијената који експримирају CYP3А5. Идентификација 
генетских полиморфизама ензима који метаболишу лекове омогућава 
персонализовани режим дозирања такролимуса и превенира настанак 
акутне нефротоксичности након трансплантације (4). 

Наша испитивања су показала да су се трансплантирани пацијенти 
са различитим генотиповима зa CYP3A5, разликовали статистички 
значајно у погледу дозе (p=0,001), дозе кориговане тежином (p=0,005) и 
нивоа коригованог дозом (p=0,039) месец дана након трансплантације 
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[32, 33].  Испитивање утицаја варијабилности цитохрома CYP 3A5 и 
ABCB1 гена на дневну терапијску дозу и концентрацију кориговану 
дозом такролимуса у различитим периодима након трансплантације 
бубрега је показало да носиоци CYP 3A5*1 генотипа захтевају веће 
дневне дозе такролимуса за одржавање оптималне концентрације лека 
након трансплантације у односу на носиоце CYP 3A5*3 генотипа [31-33]. 
Варијабилност у ABCB1 гену (3435C>T) нема независан утицај на дозни 
режим такролимуса, већ је вероватно удружен са полиморфизмом 
присутном у CYP 3A5 гену (6986A>G) [32]. Регресиона анализа је 
показала да CYP 3A5 генски полиморфизам утиче на концентрацију 
кориговану дозом такролимуса и бубрежну функцију у двогодишњем 
периоду након Тх бубрега. Добијени резултати су потврдили да CYP 
3A5 генски полиморфизам представља најважнију детерминанту 
дозног режима и биорасположивости такролимуса, као и да носиоци 
CYP 3A5*1 алела имају потенцијално бржи губитак бубрежне функције 
након трансплантације у односу на CYP 3A5*3 [33-35]. 

Резултати истраживања генских полиморфизама, цитохром P450 
(CYP) 3A5 6986A>G и ABCB1 3435C>T су показали да испитивани 
полиморфизми могу имати утицај на дневну дозу и биорасположивост 
такролимуса, али не и тубуларну токсичност koja je посредованa 
оксидативним стресом [36, 37]. Концентрација коригована дозом 
(C0/D) је коришћена као параметар изложености такролимусу, док су 
коефицијент варијације (CV%) и средња апсолутна девијација (MAD%) 
коришћени као параметри интериндивидуалне варијабилности. 
Трансплантирани пацијенти са CYP3A5*1/*3 генотипом су показали 
ниже вредности C0/D у поређењу са носиоцима CYP3A5*3/*3 генотипа  у 
првој години након Тx бубрега (p < 0,01)[38]. Ранчић и сар. су утврдили 
да C0/D већи од 150 ng/mL/mg/kg je гранична вредност код пацијената са 
Тх бубрега, kojи може да укаже на споре CYP3A5 метаболизере и/или 
дисфункцију Pg гликопротеина [39]. 

У погледу фармакодинамике такролимуса, нису утврђене јасне 
везе између генотипа и фенотипа. Одређени SNP-ови повезани су 
са ризиком одбацивања, али без довољно клиничких доказа. Такође, 
генетска основа такролимусне токсичности остаје нејасна. SNP-ови 
у генима који кодирају транспортер лека АBCB1 и CYP3А ензима 
могу се односити на хроничну нефротоксичност, али налази нису 
доследни. Ниједан генетски маркер поуздано не предвиђа настанак 
дијабетес мелитуса, хипертензије или неуротоксичности након Тх. 
SNP CYP3А5*1 је најперспективнији биомаркер за прилагођавање 
дозирања такролимуса [24, 26, 31]. Међутим, пре него што се 
генотипизација CYP3А5 укључи у рутинску клиничку праксу Тх 
пацијената, потребна су проспективна клиничка испитивања како 
би се утврдило да ли таква стратегија побољшава преживљавање 
пацијената. Улогу фармакогенетике у фармакокинетици/ 
фармакодинамици такролимуса треба истражити проучавањем 
концентрација такролимуса у лимфоцитима и ткивима [31].
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Испитивање оксидативног стреса код трансплантираних пацијената 
на терапији такролимусом

Tрансплантиранe пацијенте карактерише већа продукција 
слободних радикала у поређењу са општом популацијом. 
Повећан оксидативни стрес доприноси развоју атеросклерозе, 
кардиоваскуларног морбидитета и хроничне нефропатије Тх органа 
[40-42]. Истраживања су показала да такролимус може испољити 
потенцијални антиоксидативни ефекат на нивоу еритроцита код 
пацијената са Тх бубрегом. Насупрот томе, показано је да такролимус 
може довести до смањења бубрежне функције у дугорочном периоду 
након трансплантације бубрега, али да тај ефекат није посредован 
оксидативним стресом [40]. Испитивања повезаности између 
полиморфизма Про200Леу на гену за глутатион пероксидазу са 
еритроцитним антиоксидативним статусом и јачином гломеруларне 
филтрације нису показала статистички значајне разлике у погледу 
дистрибуције испитиваног генског полиморфизма између Тх 
пацијената и контролне групе, у двогодишњем периоду након 
трансплантације бубрега. Добијени резултати су показали да 
пацијенти са Леу/Леу генотипом имају већу активност глутатион 
редукатазе у поређењу са носиоцима Про/Про генотипа, без разлике 
у активности глутатион пероксидазе и супероксид дизмутазе [41]. 
Носиоци најмање једног Леу алела (Про/Леу или Леу/Леу генотип) 
показали су значајно смањење бубрежне функције између прве и друге 
године након трансплантације бубрега. Генотипизација испитиваног 
полиморфизма у клиничкој пракси може допринети идентификацији 
болесника са повећаним ризиком од губитка графта[42]. Oва студија 
представља основу за даља истраживања повезаности испитиваног 
генског полиморфизма и такролимусом посредованог смањења 
бубрежне функције.

Утврђено је да дневна доза такролимуса позитивно корелира 
са концентрацијом глутатиона у еритроцитима, док однос 
концентрације и дозе лека показује негативну корелацију са 
концентрацијом глутатиона и глутатион пероксидазе у еритроцитима 
[41-43]. Корелационом анализом је утврђена позитивна повезаност 
између испитиваних параметара оксидативног и нитрозативног 
стреса, без статистички значајне разлике између пацијената на 
терапији циклоспорином и такролимусом [43]. Одређивање маркера 
оксидативног стреса, као што је малондиалдехид, може представљати 
предиктор функције и преживљавања алографта [44]. Наши резултати 
истраживања указују да су мушкарци са Тх бубрегом на терапији 
такролимусом изложени већем оксидативном стресу  него жене [44]. 
Асиметрични диметиларгинин (АДМА), маркер кардиоваскуларног 
морбидитета и морталитета, може имати већи значај код пацијената 
мушког пола, разматрајући његову концентрацију и функцију 
зависно од нивоа оксидативног стреса [45-47]. Повећана производња 
слободних радикала и смањен антиоксидативни статус доприносе 
настанку такролимусне неуротоксичности [47-49].
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Закључак

Такролимус је ефикасан у спречавању акутног одбацивања, али 
има значајну токсичност и показује изразиту интериндивидуалну 
варијабилност у фармакокинетици и фармакодинамици. Терапијско 
праћење такролимуса, индивидуализација терапије заснована на 
фармакогенетици и рано препознавање нежељених ефеката значајно 
смањују његову токсичност и ризик од одбацивања код болесника 
са трансплантираним бубрегом. С обзиром на специфичност 
фармаколошког профила такролимуса, фармакокинетичке анализе 
омогућавају процену индивидуалне биорасположивости лека, 
утврђивање фармакокинетичке/фармакодинамичке корелације и 
модификацију режима дозирања код Тх пацијената. Идентификација 
генетских полиморфизама ензима који метаболишу лекове омогућава 
персонализовани режим дозирања такролимуса. SNP CYP3А5* 1 
тренутно је најперспективнији биомаркер за прилагођавање дозирања 
такролимусом. Потребно је да се у будућности развију алгоритми 
који укључују клиничке, демографске и генетичке променљиве који 
ће омогућити индивидуализацију иницијалне дозе такролимуса 
код Тх пацијената. Такав приступ може спречити рану недовољну 
биорасположивост или токсичност лека. У погледу фармакодинамике 
такролимуса, нису утврђене јасне везе између генотипа и фенотипа. 
Међутим, пре него што се генотипизација CYP3А5 укључи у рутинску 
клиничку праксу донора/реципијента бубрега, потребна су 
проспективна клиничка испитивања како би се утврдило да ли таква 
стратегија побољшава преживљавање Тх пацијената.
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PHARMACOLOGICAL   PROFILE     OF     TACROLIMUS 
IN KIDNEY TRANSPLANT PATIENTS

Radmila Velickovic Radovanovic1,2, Gоran Paunovic,2, Branka 
Mitic,1,2, Nikola Stefanovic1, Аleksandra Catić-Djordjevic,1, Таtjana 
Cvetkovic1,2

University of Nis, Faculty of Medicine, Nis
Clinical Centre Nis, Clinic for Nephrology,  Nis, Serbia 

Renal transplantation should be considered to be a first-line objective in 
terminal renal insufficiency treatment since it offers the best degree of renal 
rehabilitation [1]. An adequate immunosuppressive treatment, aimed at 
achieving recipient immunotolerance with the minimum of side effects and 
toxicity, is one of prerequisites for successful renal transplantation [1,2]. 
Tacrolimus is an effective immunosuppressive drug, being a component of 
a standard immunosuppressive protocol of the kidney transplant patients. 
His leading role in the immunosuppressive therapy is based on the proven 
benefits in preventing renal transplantation rejection and preservation 
of graft function. Conducting the monitoring and an appropriate 
pharmacokinetic approach are of considerable importance for the optimal 
immunosuppressive therapy due to the pronounced interindividual 
variability in pharmacokinetics as well as low therapeutic index. It is a 
well known fact that tacrolimus use can lead to acute nephrotoxicity as 
well as to chronic allograft nephropathy, diabetes, hypertension, and 
neurotoxicity.  It is possible to determine the existence of drug interaction 
and the correlation between the tacrolimus concentration and its side effects 
by means of pharmacokinetic analysis of data obtained by therapeutic and 
biochemical monitoring. The research showed that conducting  therapeutic 
monitoring and genetic testing simultaneously enables optimal therapeutic 
approach reducing the adverse effects of a complex immunosuppressive 
therapy.  The results of pharmacogenetic testing  of cytochrome CYP450 
3A5 6986A>G и ABCB1 3435C>T showed that examined polymorphisms 
can influence tacrolimus dosage regimen and its bioavailability. CYP3А5*1 
is the most promising biomarker used for tacrolimus dose adjustment. 
Prospective clinical trials determining the clinical significance of CYP3А5 
genotyping are required.  
Keywords: tacrolimus, pharmacokinetics, pharmacogenetics, renal 
transplantation 
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Кратак садржај

Увод Малигни тумори усне дупље представљају значајан онколошки проблем. 
Одликују се оскудном симптоматологијом у почетној фази болести, брзо се 
локално шире и рано метастазирају у регионалне лимфне чворове. Циљ рада 
је корелација клинички процењене локалне и регионалне проширености 
тумора у односу на патохистолошки локалну и регионалну проширеност и 
утицај на исход лечења. 
Методе Ретроспективно је анализиран 101 болесник са карциномом језика и 
пода уста лечених хирургијом и радиотерапијом.
Резултати Клинички локална проширеност тумора (cТ) у односу на 
патохистолошки налаз  (pТ), показује висок степен корелације код 83,8% 
пацијената, са порастом Т категорије смањује се степен корелације. Степен 
корелације клинички  (cN) и патохистолошки (pN) проверене регионалне 
проширености је 56,8%, нижи је у односу на Т категорију.
Закључак Појава релапса болести и преживљавање је у корелацији са 
T категоријом, N категоријом, хируршким маргинама и спроведеним 
терапијским модалитетима.
Кључне речи: карцином усне дупље, локална проширеност, регионална 
проширеност, преживљавање
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Увод 

Малигни тумори главе и врата као посебна област у онкологији, 
представљају око 7% свих малигних тумора. Према подацима из 
литературе малигни тумори усне дупље заступљени су од 2% до 4% у 
односу на све малигне туморе, са значајном географском варијацијом 
у инциденци. Због високе стопе морталитета, представљају значајан 
онкололошки проблем [1, 2]. Према подацима Светске здравствене 
организације (СЗО-Globocan 2018), малигни тумори усне дупље су 
на петнаестом месту по учесталости. У 2018. години регистровано је 
354.864 новооболелих случајева у свету са дијагнозом C00-C06 (усне и 
усна дупља).

Малигни тумори усне дупље у Србији у укупном морбидитету и 
морталитету заступљени су са 1,1% од свих малигних неоплазми [3].

Усна дупља је почетни део дигестивног тракта, има значајну 
функцију у жвакању, припреми хране за гутање и варење, говору, 
дисању, а чуло укуса је смештено у усној дупљи. Малигни тумори 
усне дупље имају негативан утицај у смислу стварања читавог низа 
последичних проблема. Негативни ефекти на жвакање, говор, дисање 
и гутање, заједно с нарушавањем естеског изгледа насталим услед 
тумора или примењене терапије често доводе до социјалне изолације 
болесника.

Усна дупља има седам субрегиона, а језик и под усне дупље 
су најчешћи субрегиони који су захваћени малигним туморима. 
Неоплазме језика и пода уста инфилтративно расту, услед оскудне 
симптоматологије у раној фази болести. Већина болесника се јавља 
лекару у узнапредовалом стадијуму болести. Познато је да усна дупља 
има веома богату мрежу лимфних капилара, што доприноси раном 
метастазирању лимфним путем, пре свега, емболијом у регионалне 
лимфне чворове врата [1, 4-8]. Регионалне метастазе карцинома ове 
регије су најчешће локализоване у I, II и III нивоу врата [4, 5, 8].

Рана дијагноза карцинома усне дупље значајно смањује морбидитет, 
секвеле и морталитет. Тумори усне дупље су доступни клиничком 
прегледу што омогућава рану детекцију, нарочито ако надлежни лекар 
и стоматолог мисле на малигно обољење, [9, 10]. У циљу добијања 
прецизних информација о локалној поширености (локализацији, 
дијаметру, границама, захваћеним околним структурама), регионалној 
и удаљеној проширености, клинички преглед је потребно допунити 
дијагностичким методама: ултразвуком, рендгенским снимањем 
плућа, комјутеризованим томографијама (CТ), магнетном резонанцом  
(MR) и PET-CT [9, 11].

Прогноза карциномa усне дупље зависи од клиничке проширености 
(стадијума у моменту постављања дијагнозе), локализације тумора, 
инвазије околних структура, патохистолошко (PH) налаза-градус, 
степена малигнитета, избора методе лечења и општег стања болесника 
[4, 5, 10-12]. Информације се добијају клиничким прегледом, CТ и/
или MR прегледом, са прецизношћу до 96,3% [13]. Поред приказивања 
примарног тумора (промера, односа са околним структурама), броја, 
величине лимфонодуса и њиховог односа са неуроваскуларном ложом 
врата, на основу CT или MR прегледа може се проценити хируршка 
курабилнаст тумора, планирати тип дисекције врата и конзилијарно 
предложити оптимални избор терапије [9, 10, 14, 15].
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Циљ рада је корелација клиничке процене локорегионалне 
проширености карцинома језика и пода усне дупље са хируршки 
и патохистолошки  провереном локолном и регионалном 
проширеношћу и евалуација резултат лечења.

Етиологија. Карциногенеза планоцелуларног карцинома слузнице 
усне дупље је вишестепени процес (иницирање, развој и прогресија), 
хистолошки рефлектован транзицијом из нормалног епителног 
фенотипа до дисплазије, карцинома in situ и инвазивног карцинома. 
Узрок настанка карцинома усне дупље није потпуно расветљен, 
али неспорно је доказан значајан утицај спољашњих чинилаца. 
Најважнији етиолошки фактори за настанак карцинома усне дупље 
су дуван и алкохол појединачно, а потребно je посебно истаћи да 
њихов синергизам повећава учесталост и до 16 пута [6]. Дувански дим 
садржи бројне карциногене (нитрозамин, полицикличне ароматичне 
угљоводонике, азбест). Етанол не показује тумор индукујуће ефекте, 
док ацеталдехид, први метаболички продукт алкохола има изразито 
канцероген ефекат. Конзумирање дувана инхибира ензим алдехид 
дехидрогеназу (ALDH) и умањује ефикасност разградње ацеталдехида. 
Други кофактори: нутритивни, професионални, орална хигијена и 
посебно значајне вирусне инфекција (HPV типови 16, 18, HSV типови 
1 и 2) могу имати значајну улогу у карциногенези малигнома ове 
локализације.

Патогенеза. У усној  дупљи  примарни  тумори  могу  настати 
из епитела и субмукозних малих пљувачних жлезда и мезенхима 
(субмукозног меког ткива, кости) или могу бити денталног 
и неуроваскуларног порекла. Најчешћи тумор усне дупље је 
планоцелурани карцином у 90-95% случајева, [1, 2, 4-6] који се развија 
из епитела слузнице. Други патохистолошки типови малигних тумора 
су веома ретки.

Мутација супресорног гена p53 најчешћи је генетски поремећај 
код планоцелуларног карцинома усне дупље, пронађен је код преко 
половине болесника и повезује се с лошом прогнозом. Такође, одређену 
улогу имају EGFR и mRNA [1, 2, 16-18].

Карцином ове регије најчешћи је у петој и шестој, а потом у седмој 
деценији живота. Пораст конзумације алкохола и дувана смањио 
је разлике које су раније постојале међу половима, али још је увек 
учесталији код мушкараца него код жена, однос мушког и женског 
пола је 3:1, са тендецијом изједначавања заступљености полова [1, 2].

Болесници и методе

У овом истраживању анализирали смо 101 болесника са 
планоцелуларним карциномом језика и пода усне дупље који су лечени 
у Kлиници за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију 
Клиничког центра Србије и Институту за онкологију и радиологију 
Србије у Београду. Класификација карцинома језика и пода усне 
дупље одређена је по TNM систему [19].  Анализирани болесници 
подељени су у три групе: I група болеснка је лечена хируршки и 
постоперативном радиотерапијом са  ТД 50-66 Gy (50 болесника); II 
група болесника је само оперисана (24 болесника); III група болесника 
је лечена радиотерапијом са ТД 60-70 Gy (27 болесника). Све болеснике 
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лечене хируршки оперисао је исти хируршки тим. Патхистолошки 
препарати су обележени по савремним постулатима. Прегледани 
су од тима искусних патолога, уведена је и анализа дисектата врата 
по нивоима  (pTNМ), што опредељује постоперативну терапију и 
представља прогностички фактор (Слика 1) [19]. Сви болесници су 
праћени пет година. Статистичка анализа различитих нумеричких 
обележја проширености тумора између група извршена је Student-
овим Т тестом, тестом значајности разлика и Mantel-Haenszel c2 тестом.

Резултати 

Сви болесници су лечени од планоцелуларног карцинома језика 
и пода уста. Дијагностички поступак је споведен према алгоритму 
(алгоритам 1) укључивао је: лабораторијске анализе, радиографију 
плућа, клинички преглед, дентални статус, ортопантомографију, 
ултразвучни преглед врата и абдомена, CT или MR преглед усне дупље 
и врата и патохистолошку верификацију израштаја у усној дупљи. 
Мултидисциплинарни конзилијум је доносио одлуку о спровођењу 
онколошке терапије. 

Најзаступљенији су били тумори Т3 категорије 44/101 (43,6%) и 
узнапредовали тумори Т3-4 представљали су 63/101 (62,4%). Однос 
Т категорије и локализације показује да су у моменту постављања 
дијагнозе тумори најчешће Т3 категорије (под уста 34.1% и језик код 
65.9% болесника). Карцином језика T2 категорије је на другом месту 
заступљен, при томе није дијагностикован карцином пода уста Т1 
категорије. Запажено је да са порастом Т категорије расте и заступљеност 
карцинома пода уста, а смањује се заступљеност карцинома језика.

Код хируршки лечених болесника (I i II група, укупно 74) 
ексцидирани тумори су прегледани патохистолошки и проверавана је 
локална и регионална проширеност. 

Слика 1. Дисектат врата, патохистолошка анализа лимфних чворова по 
нивоима
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Алгоритам 1.  Дијагностички поступак карцинома језика и пода уста 
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Према подацима из Института за јавно удравље Србије „Др Милан 
Јовановић Батут“ нема значајних промена морбидитета и морталитета 
малигних тумора усне дупље (Графикон1).

Графикон 1. Кретање укупног збира одабраних дијагноза у периоду 2006-
2014. године

Малигни тумори усне дупље се дијагностикују у три четвртине 
случајева у стадијуму III и IV (Графикон 2). Карцином језика 
дијагностикован је у 73/101(72,3%) болесника. Код 32/73 (43,9%) 
болесника тумор је био ограничен на тело језика, а код 41/73 (56,1%) 
се са језика ширио на суседне субрегионе усне дупље. Карцином пода 
усне дупље дијагностикован у 28/101 (27.7%) болесника, код 6/28 (21%) 
болесника био је ограничен само на под уста, а код 22/28 (79%) ширио 
се и на друге субрегионе усне дупље.

Графикон 2. Болесници са малигним туморима усне дупље према стадијуму 
болести (UICC 2018.)
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Најзаступљенији су били тумори Т3 категорије 44/101 (43,6%) и 
узнапредовали тумори Т3-4 представљали су 63/101 (62,4%). Однос 
Т категорије и локализације показује да су у моменту постављања 
дијагнозе тумори најчешће Т3 категорије (под уста 34.1% и језик код 
65.9% болесника). Карцином језика T2 категорије је на другом месту 
заступљен, при томе није дијагностикован карцином пода уста Т1 
категорије. Запажено је да са порастом Т категорије расте и заступљеност 
карцинома пода уста, а смањује се заступљеност карцинома језика.

Код хируршки лечених болесника (I i II група, укупно 74) 
ексцидирани тумори су прегледани патохистолошки и проверавана је 
локална и регионална проширеност. 

Патохистолошки одређена pT категорија није показивала значајна 
одступања од клинички утврђене cT категорије. Клинички утврђена 
локална проширеност (cT) у односу на интраоперацијски утврђену 
проширеност (pT), показује висок степен корелације и износи укупно 
83,8%. У другој групи (само хируршки лечених) степен корелације 
је преко 90%. Растом Т категорије смањује се степен корелације 
(Графикон  3).

Клинички позитивни лимфонодуси приликом иницијлалног 
прегледа били су присутни у 68/101 (67,3%), болесника, заступљенији 
су у првој и трећој групи у односу на другу групу (c2=4.16; p<0,05). 
Регион I (47,4%) и регион II (46,1%) били су најчешћа локализација 
клинички увећаног лимфног чвора. Појава израштаја на врату као 
првог симптома обољења била је присутна у 5,9% болесника. На 
почетку лечења само трећина болесника (32,7%) није имала клинички 
увећане лимфне чворове. Најзаступљенија је N1 категорија у (36,6%) 
у свим групама (под уста 42,9% и језик 34,2%). У болесника са 
карциномом пода уста учесталије су регионалне метастазе у односу на 
карцином језика као и билатерлне метастазе пода уста 21,4% у односу 
на карцином језика 5,5%.

У хируршком лечењу регионалних метастаза примењивана 
су три типа дисекције врата: супраомохиоидна (43,2%), 
модификована радикална дисекција (MRD) (41,9%) и радикална 
дисекција (RD) (14.9%). У односу на локализацију језик-под уста 
није забележена статистичка значајност у заступљености појединих

Графикон 3. Болесници са карциномом језика и пода уста хируршки лечени 
према односу cТ:pТ
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pN категорија као и у односу на прве и друге групе према односу cN:pN. 
Након елективне дисекције код клинички cN0 категорије позитивни 
лимфни чворови-окултне метастазе су утврђене у 19,2% болесника 
[16]. Категорија pN+ је значајно више заступљена у болесника код 
којих је cN≠pN (Х2=9,15; p<0,01).

У постхируршкој анализи у групи са позитивним лимфним 
чворовима најзаступљенија је pN2a група за разлику од cN1 у 
иницијалној класификацији. Половина болесника са карциномом пода 
уста (47,6%) и језика (50,9%) је са позитивним лимфним чворовима. По 
најновијој верзији TNM класификације постоперативна pN3 категорија 
је укључила и екстракапсуларно ширење (ENE+). 

Степен корелације (cN:pN) хируршки лечених болесника је 56,8% 
и нижи је у односу на одговарајуће T категорије. Посматрано по 
појединим категоријама најнижи степен корелације је био за N1 
(26,9%) i N2c (33,3,7%) категорију. Висок степен неподударности за N 
категорију (43,2%), је последица реактивне хиперплазије лимфних 
чворова приликом иницијалног прегледа, што указује на интензивну 
одбрандбену реакцију (Графикон 4).

У погледу времена протеклог од завршетка лечења до појаве релапса 
болести, запажа се да је у првој години дијагностикован највећи број 
рецидива 78,26% од укупног броја рецидива. Разлике у учесталости 
рецидивне болести између група су присутне али статистичка 
значајност није уврђена. У групи лечених само радиотерапијом (III 
група) код највећег броја болесника (51%) дијагностикован је делимичан 
одговор на радиотерапију (PR - partial response) и перзистирање малигне 
болести. 

Графикон 4. Болесници са карцином језика и пода уста хируршки лечени 
према односу cN:pN
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У првој и другој групи најчешће је дијагностикован локални 
рецидиви, а у првој групи дијагностикована је и највећа учесталост 
регионалних рецидива и удаљених метастаза. Рецидивна болест се 
најчешће развија код тумора Т4 категорије и N+ категорије у односу 
на друге T и N0 категорије. Забележене су разлике учесталости 
релапса болести у односу на степен диферентованости малигних 
ћелија (PH градус), али није установљена статистичка значајност 
као и учесталост релапса болести у односи на локализацију – језик 
и под уста. Специфичну онколошку терапију релапса болести није 
било могуће спровести у 82% болесника са рецидивом. Позитивне 
хируршке маргине су статистички значајно повезане са појавом 
рецидива (Графикон 5, 6).
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Графикон 5. Приказ времена од завршетка лечења до појаве реcцидивне 
болести у болесника са карциномом језика и пода уста 

PR – Partial response
Графикон 6. Учесталост релапса болести у зависности од врсте терапије
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Преживљавање болесника са карциномом језика и пода уста 
анализирани су у зависности од Т и N категорије, локализацију 
тумора, PH градус и модалитетa лечења.  Преживљавање болесника 
са карциномом усне дупље је у директној зависности од локалне 
проширености T категорије (р<0,05). Преживљавање у групи са N0 
категоријом је у све три групе статистички значајно више у односу 
на N+ категорију (p<0,01). Забележене разлике преживљавања 
између посматраних група у зависности од PH градуса и у односу 
на локлаизацију (језик-под уста) су присутне али нису статистички 
значајне (Графикон 7).

 Дискусија  

У дијагностици тумора усне дупље, клинички преглед је незаменљив 
у процени локалне и регионалне проширености. Компјутеризивана 
томографија са интравенском апликацијом контраста и магнетна 
резонаца директно визуелизују тумор меких ткива, ширење на кост 
и лимфне чворове врата. Наши резултати потврђују ставове да је 
за процену локлане проширености (инфилтрација мандибуле) и 
регионалне проширености неопходна примена CT са контраcтом и/
или магнетне резонанце, методе са високим степеном поузданости и 
до 95% [1, 5, 9, 14, 21].

Систематизација категорије локалне и регионалне малигне болести 
усне дупље је ревидирана у сагласности са TNM класификацијом 
UICC 2018 [19, 20]. Презентовање клиничке класификације карцинома 
ове регије последњих година је допуњено и максимално прецизно 
дефинише стадијуме болести, што је потврђено и резултатима нашег 
рада. Прецизна класификација се заcнива поред преоперативне 
дијагностиике, пре свега на детаљном патохиситолошком прегледу 
оперативног препарата тумора и дисектата врата ради дефинисања 
pTNM класификације. 

Графикон 7. Преживљавање болесника са карциномом језика и пода уста у 
зависности од врсте терапије
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Тумори T1 срећу се изузетно ретко, јер малигни тумори усне 
дупље у раној фази болести имају оскудну и неспецифичну 
симптоматологију. У другој групи, дијагностикован је тумор in situ 
у једном случају, а потврђено је и одсуство Т4 категорије. Укупно у 
првој и другој групи најзаступљенија је cT2 категорија, као и pT2 
категорија. У групи примарно хируршки лечених болесника, у 
односу на локализцију, најзаступљенија је T3 категорија пода уста, 
односно T2 категорија језика. Посматрано по локализацији тумора 
најчешће је прецењена cT3 категорија карцинома пода уста, односно 
cT4  карцинома језика, a потцењена cT3 категорија карцинома језика. 
Укупно у свих анализираних болесника најзаступљенији су тумори T3 
i T4 категорија (62,4%). Посматрајући по стадијумима малигне болести 
запажена је заступљеност виших клиничких стадијума болести; 77 % 
болесника је било у стадијуму III и IV у моменту постављања дијагозе, 
што значајно утиче на исход лечења и одређује прогнозу ових 
болесника и поред агресивне онколошке терапије. Патохистолошком 
провером ексцидираних тумора језика и пода уста установили смо да 
је клиничка процена cT у високом степену (83,8%) у корелацији са pT 
категоријом (1, 5, 7, 8).

Клинички евидентни лимфни чворови су били присутни у 67% 
болесника, од тога обострано у 14,7% болесника. Најчешће захваћена 
група лимфних чворова је у региону I 47,4% и региону II 46,1%, у групи 
са клинички позитивним лимфним чворовима. Билатерални лимфни 
чворови такође су утврђени најчешће у у региону I и II, што потврђује 
податке других аутора да су ове две групе доминантне у лимфној 
дренажи усне дупље [16, 21-24, 25, 28, 29].

Учесталост регионалних метастаза зависи од стадијума болести и 
локализације (језик или под уста). Метастазе су чешће код карцинома 
пода уста и до 75% и при томе могу бити обостране, и до 20% [1,4-6, 
25, 26]. У лечењу карцинома усне дупље увек постоји индикација за 
дисекцију врата због великог потенцијала регионалног ширења, стога 
је дисекција врата саставни део лечења карцинома ове регије [1, 4, 5, 7, 
16, 21, 22, 24, 28, 29].

Патохистолошки преглед лимфних чворова, након дискеције 
врата код примарно хируршки лечених болесника показала је да су 
позитивни лимфни чворови (pN+) дијагностиковани у (58%) болесника 
а у преосталих болесника била је изражена реактивна хиперплазија 
лимфног ткива.

Хируршко лечење карцинома језика и пода усне дупље укључује и 
дисекцију врата. Велики број аутора [1, 5, 21, 22] препоручује ex-tempore 
проверу лимфних чворова на врату. Препоручује се PH провера већег 
броја лимфних чворова у дисектату врата, минимун 20 до 30 лимфних 
чворова [5, 21, 22]. Уколико је клинички налаз на врату негативан, у 
случају позитивног ex-tempore PH налаза саветује се извођење минимум 
супраомохиодне или модификоване радикалне дискеције, а у случају 
PH негативног налаза изводи се обавезно супраомохиоидна дискеција 
врата. Уколико је на обе стране врата позитиван налаз, модификована 
или радикална дисекција изводи се на страни веће туморске масе у 
усној дупљи. Обострана експлорација врата препоручује се код свих 
карцинома пода уста који су најчешће у медијалној линији и шире се 
обострано или су непосредно уз средњу линију и код карцинома језика 
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уколико прелазе медијалну линију [4, 21-25]. Стога, посебну пажњу 
треба поклонити блок дисекцији, јер су терапијске могућности лечења 
рецидива регионалних метастаза практично веома ограничене.

Проценат морталитета од анализираних малигних тумора (C00-C06 
малигни тумори усана и усне дупље) у односу на укупно умрле од свих 
других локализација малигних тумора, по полу и годинама у Републици 
Србији износи  44%, а за све остале локализације 59%. (ИЗЈЗ-Батут, 2018).

Иницијалну терапију одређује више фактора, а међу најважније 
којима смо се и ми руководили у нашем раду убрајају се: локализација 
тумора, његова локална (Т), регионална проширеност (N) и хистолошке 
особине тумора (PH) [1, 5, 9, 13]. Стадијум I и II, локализована болест без 
клинички евидентних лимфних чворова, лечи се једним модалитетом-
хирургијом. Сматра се да се од 50 до 70% болесника у овој фази може 
излечити. Радиотерапија је реална алтернатива за болеснике у раном 
стадијуму [1]. Стадијум III i IV, локорегинално узнапредовала болест 
лечи се примарно хируршки и постоперативно радиотерапијом и 
полихемиотерапијом и другим модалитетима лечења (биолошка 
и имунотерапија). Само мањи број болесника са узнапредовалим 
туморима се може излечити (10 до 50%). Просечно преживљавање за 
ову групу је 45 месеци [1]. Рецидивна болест настаје најчешће у току 
прве две године после терапије. Наши резултати лечења се налазе у 
оквиру наведених резултата.

Закључак 

Највећи број болесника започиње лечење у одмаклом стадијуму 
болести – 78% (III и IV клинички стадијум). Клинички процењена cТ 
категорија тумора у односу на интраоперативну и патохистолошки 
проверену локалну проширеност (pТ) показује висок степен 
корелације. Метастатски депозити су најчешће дијагностиковани 
у ипсилатералним лимфним чворовима у регионима I, II и III, cN+ 
категорија је била присутна код 67,3% болесника. Степен корелације 
за cN и pN категорију је значајно нижи у односу на кореспондирајуће 
T категорије тумора.

Преоперативна припрема софистициране дијагностике омогућава 
у високом проценту прецизно одређивање стадијума тумора, 
конзилијарно планирање оптималне онколошке терапије, првенствено 
процену за примену хирургије, која је најважнији модалитет лечења 
карцинома усне дупље. Савремена патологија покушава да предвиди 
биолошко понашање малигних тумора усне дупље и омогући 
примену иновативне терапије. Сходно pTNM налазу, прогностичким и 
предиктивним факторима примењују се постоперативни модалитети 
у лечењу малигних тумора усне дуље.   

Најважнији прогностички фактори карцинома усне дупље су: 
перформанс статус пацијента, Т категорија (p<0,01), N категорија 
(p<0,05), хируршке маргине (p<0,001), терапијски модалитети ,(p<0.05) 
и посттерапијске животне навике. 

Препопруке за успешно решавање проблема малигних тумора усне 
дупље су: здравствено просвећивање, превенција, рана дијагностика, 
генетска истраживања, примена иновативне терапије, промена пост-
терапијских животних навика.  
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INFLUENCE OF LOCAL AND REGIONAL SPREAD 
OF MALIGNANT TUMORS OF ORAL CAVITY ON 
SURVIVAL RATE

Milovan Dimitrijević
University of Belgrade, School of Medicine, Belgrade
Clinical Center of Serbia, Clinic of Otorhinolaryngology and Maxillofacial Surgery, 
Belgrade

Introduction Malignant tumors of the oral cavity are significant oncological 
issue, with scarce symptoms. In the early stage they grow rapidly infiltrating 
the surrounding tissues and spread in regional lymph nodes. The aim of the 
study was to correlate the clinically assesed local and regional spread of the 
tumor in relation to the pathohistological verified local and regional spread 
and the  impact on the outcome. 
Methods Retrospective analysis included 101 patients with cancer of the 
tongue and floor of the mouth treated surgically and with radiotherapy. 
Results Clinically, local tumor spread (cT) is highly correlated to the 
intraoperatively and pathohistologically evidenced spread (pT) 83.8%. The 
correlation degree decreases with the increase of the T stage. The degree of 
correlation of clinically (cN) and pathohistologically (pN) verified regional 
spread is 56.8% and it is lower than corresponding T category. 
Conclusion The incidence of disease relapse and survival rate is in 
correlation with T category, N category, surgical margins and treatment 
modalities. 
Keywords: oral cavity carcinoma, local spread, regional spread, survival 
rate 
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ЦИЉЕВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА И ЊИХОВ 
ЗНАЧАЈ ЗА ЗДРАВЉЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ 
СИСТЕМЕ

Марија Јевтић
Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Нови Сад
Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад

Сажетак

Не самo психичко и физичко здравље, већ и социјално благостање данас 
је високо захтеван тријас под којим се подразумева здравље, а који је 
тешко испунити. Јавно здравље као уметност и наука превенције болести, 
продужавања живота и унапређења здравља путем организованих напора 
друштва је, дакле, на озбиљном испиту. Рад има за циљ да укаже на бројне 
изазове у очувању и унапређењу здравља и вези са циљевима одрживог 
развоја, да истакне како циљеви одрживог развоја могу бити водич за 
здравље на индивидуалном и на популационом нивоу. Имајући у виду значај 
здравственог сектора и здравствених система, у раду се разматра и њихова 
улога у светлу циљева одрживог развоја. Питање одговорности здравствених 
система за постизање циљева одрживог развоја такође је у фокусу и од 
великог значаја. Циљеве одрживог развоја потребно је посматрати и као 
научни изазов у оквиру ког научни резултати могу доринети и здрављу у 
најширем смислу, као и бољим здравственим системима, кроз одговарајућа 
унапређења у здравственом сектору. Сектор здравства има одговорност 
да примени Хипократову заклетву и да „не направи штету“ сопственим  
климатским отиском, истовремено утичући на то да и други сектори учине 
исто. У својој мисији очувања здравља, здравствени професионалци треба да 
буду свесни значаја своје лидерске улоге на индивидуалном и популационом 
нивоу, од приступа сопственом здрављу до приступа ресурсима и борби 
против климатских промена. 
Кључне речи: циљеви одрживог развоја, здравље, здравствени системи, 
еколошки отисак, климатске промене, будуће генерације 
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Увод

Наша планета је била изложена великим променама током 20. века 
које су се додатно интензивирале у 21. веку. Демографски показатељи 
указују на глобални раст становништва, нарочито у урбаним срединама. 
Брз пораст становништва праћен је и интензивном урбанизацијом, 
интензивирањем миграција, климатским променама, променама 
у животној средини, технолошким развојем, дигитализацијом, 
економским и социолошким изазовима, итд [1].  

Све то води ка размишљању о појму здравља на нови начин. 
Често помињана и добро позната дефиниција здравља захтева 
преиспитивање и у данашње време сасвим сигурно води појединца у 
„зону“ болести. Не самo психичко и физичко здравље, већ и социјално 
благостање данас је високо захтеван тријас под којим се подразумева 
здравље, а који је тешко испунити. Јавно здравље као уметност и наука 
превенције болести, продужавања живота и унапређења здравља путем 
организованих напора друштва је, дакле, на озбиљном испиту [2]. 

Док неки показатељи здравља указују на побољшање (у неким 
земљама и регионима), као на пример очекивано трајање живота, 
глобални изазови се множе и изазивају пажњу не само лидера у 
здравственом сектору, већ и шире [3]. Интензивна међузависност 
социјалне и животне средине, уз промену начина живота и 
индивидуалне изазове комплексан су задатак за данашње и будуће 
генерације – али и питање опстанка и одрживости.

Рад има за циљ да укаже на бројне изазове у очувању и унапређењу 
здравља и везу са циљевима одрживог развоја, да истакне како циљеви 
одрживог развоја могу бити водич за здравље на индивидуалном и на 
популационом нивоу. 

Имајући у виду значај здравственог сектора и здравствених система, 
у раду се разматра и њихова улога у светлу циљева одрживог развоја. 
Питање одговорности здравствених система за постизање циљева 
одрживог развоја такође је у фокусу и од великог значаја. 

Циљеве одрживог развоја потребно је посматрати и као научни 
изазов у оквиру ког одговарајући научни резултати могу доринети 
и здрављу у најширем смислу, као и бољим здравственим системима, 
кроз одговарајућа унапређења у здравственом сектору. 

Oдрживи развој, животна средина и циљеви одрживог развоја 

 Као резултат актуелних околности након делимично достигнутих 
Миленијумских развојних циљева, Уједињене нације су 2015. године 
промовисале Циљеве одрживог развоја (Sustainable Development Goals 
– SDGs) [4]. SDG, познати и као Глобални циљеви за фер и одрживо 
здравље на свим нивоима: од биосфере целе планете до локалне 
заједнице, унутар универзалног споразума за окончање сиромаштва, 
очување планете погодне за живот и могућност да сви људи уживају 
у миру и благостању, сада и у будућности. SDGs засновани су на 
чињеницама и научним доказима који су у функцији усаглашавања 
политика које ће допринети постизању адекватних резултата у 
периоду од 2016–2030., као временском оквиру предвиђеном за 
решавање проблема [5].
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Забринутост за стање на планети и у животној средини довело је 
до покретања значаја одрживог развоја. Одрживи развој подразумева 
развој који одговара потребама садашњости на начин који не 
угрожава могућност будућих генерација да такође задовоље своје 
сопствене потребе. Одрживи развој почива на три стуба који чине 
економски развој, друштвени развој и заштита животне средине. 
Експлоатација ресурса, планирање технолошког развоја, инвестиције и 
институционалне промене треба да буду хармонизоване и да омогуће 
да се садашњи и будући потенцијали користе тако да задовоље људске 
потребе садашњих и будућих генерација [6].

Може се рећи да седамнаест глобалних циљева одрживог развоја 
сa 169 специфичних циљева (односно подциљева) данас представљају 
окосницу свих људских стремљења и активности ка безбедној 
будућности (Слика 1). Треба нагласити да је у основи постизања 
свих циљева трансформација – дакле веома озбиљан задатак. Овако 
постављени SDGs јесу на неки начин водич за приоритете друштву 
у локалним заједницама, на националним нивоима, и шире, али и 
научној заједници, здравственом сектору, сектору образовања, сектору 
индустрије и технологије, пољопривреде итд. Они представљају 
најшири оквир за јавне политике, обухватајући: искорењивање 
сиромаштва, заустављањe климатских промена, остварење родне 
равноправности, али и потпуне промене образаца потрошње и 
производње. С намером да помогну у праћењу напретка ка остваривању 
циљева, формиран је и одређен број глобалних индикатора чија је 
сврха да помогну у праћењу напретка ка остварењу циљева [7, 8]. 

Tрадиционални економски, социјални и еколошки индикатори, 
међутим, нису довољно добри да разјасне екосоцијалне везе и не 
узимају у обзир капацитет носивости природних ресурса, потом 
носивости љуских ресурса и на крају капацитет укупних друштвених 

Слика 1. Циљеви одрживог развоја. Доступно на http://sdg.indikatori.rs/o-
ciljevima/ 
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вредности. Широко коришћени економски индикатор попут бруто 
домаћег доходка је недовољан да објасни екстерналије и занемарује 
дугорочно негативне последице које могу да се појаве у растућој 
екoномији [9].

Један од седамнаест SDGs посвећен је здрављу и благостању. Ипак, 
значај за здравље и допринос здрављу много је шири и требало би 
да се јасно повезује и са другим циљевима одрживог развоја. Између 
осталог, стање животне средине, које заузима значајно место у више 
SDGs, има велики значај за сваког поједница, у односу на квалитет 
живота и у односу на здравље [8]. Постигнути задовољавајући ниво 
здравља и квалитета живота у деловима планете које имају боље и 
друге показатеље попут економских, делом су и резултат потрошње 
ресурса будућих генерација и због тога је важно посматрати еколошки 
отисак глобално као значајну јавно-здравствену детерминанту [9]. 

Научници још од осамдесетих година двадесетог века упозоравају 
да човечанство присваја 40% нето производа фотосинтезе, чиме се 
поставља питање да ли капацитет биосфере у будућности може да 
издржи незаустављиво оптерећење које намеће људска производња и 
потрошња [10]. 

Својим укупним деловањем и потрошњом становника на одређеном 
подручју добија се „еколошки отисак“. Еколошким отиском се утврђује 
људска потражња за природом, колико је природе потребно за подршку 
људској популацији или економији. Еколошки отисак представља 
меру односно резултат утицаја човека на екосистем планете и указује 
на зависност људске економије од природног капитала и природних 
ресурса. [11]. Капацитет носивости неког подручја не одређује се само 
бројем становника тог подручја него максималним оптерећењем 
које популација намеће животној средини, потрошњом, која је одраз 
трговине, индустрије, технологије, односно антропоцентричним 
односом према планети [12].

Имајући у виду да ниједна земља није достигла добре показатеље 
у здрављу и благостању уз поштовање расположивих ресурса и на 
одржив начин, веома је важно да се и здравље у ужем и ширем смислу 
посматра из угла одрживости животне средине. Поред показатеља 
који се односе на животну средину, у оквиру развојног програма 
Уједињених нација 1990. године креиран је Индекс хуманог развоја 
(Human Development Index – HDI) који има за циљ да вреднује просечна 
достигнића у основном људском развоју, што је од значаја и за здравље. 
Human Development Index је статистички композитни индекс који узима 
у обзир очекивано трајање дужине животног века, ниво образовања и 
показатеља дохотка по глави становника [13].

Изазови у очувању и унапређењу здравља кроз циљеве одрживог 
развоја

Циљ број 3 односи се на обезбеђење здравог живота и промоцију 
благостања за људе свих генерација. У оквиру тога подциљеви се 
односе на смањење матерналне смртности, смањење смртности деце 
и новорођенчади млађе од 5 година, окончање епидемије АИДСа, 
туберкулозе, маларије и занемарених тропских болести и борбу 
против хепатитиса, болести које се преносе водом, и осталих заразних 
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болести. Постављен је и циљ да се до 2030. године за једну трећину 
смањи морталитет од непреносивих болести кроз превенцију и 
лечење, каo и промоцију менталног здравља и благостања. Важан 
циљ је и интензивирање превенције и лечења од злоупотребе 
супстанци, укључујући и злоупотребу наркотика и штетну употребу 
алкохола. Потом, циљ је да се до 2020. преполови број смртних 
случајева и повреда у друмском саобраћају на глобалном нивоу, а 
до 2030. oбезбеди и универзални приступ услугама које се односе 
на полну и репродуктивну здравствену заштиту укључујући 
планирање породице, информисање и образовање, као и интеграцију 
репродуктивног здравља у националне стратегије и програме. Такође, 
циљ је и да се постигне универзални обухват здравственом заштитом, 
укључујући заштиту од финансијског ризика, доступност квалитетних 
основних здравствених услуга и доступност безбедних, делотворних, 
квалитетних и јефтиних основних лекова и вакцина за све. До 2030. 
неопходно је значајно смањити број смртних случајева и обољења 
од опасних хемикалија и загађења и контаминације ваздуха, воде и 
земљишта [14, 15]. 

Јасно је да сви ови подциљеви везани за здравље захтевају снажну 
везу и подршку у овиру других циљева одрживог развоја, као што су 
циљ 1 (окончање сиромаштва), циљ 2 (окончање глади, безбедност 
хране, побољшана исхрана и одржива пољопривреда), циљ 4 
(обезбеђивање инклузивног, квалитетног и праведног образовања 
и целоживотног учења), циљ 5 (родна равноправност и оснаживање 
жена и девојчица), циљ 6 (доступност и одрживо управљање водом 
и санитацијом), циљ 7 (доступна, поуздана, одржива и модерна 
енергија), циљ 8 (инклузиван и одржив економски раст, запосленост 
и достојанстван рад), циљ 9 (отпорна инфраструктура, одржива 
индустријализација и подстицајне иновације), циљ 10 (смањење 
неједнакости), циљ 11 (инклузивни, безбедни, отпорни и одрживи 
градови и насеља), циљ 12 (одржива производња и потрошња) 
циљ 13 (заустављање климатских промена), циљ 15 (копнени 
екосистеми, шуме...), наравно циљ 16 (мирољубиво и инклузивно 
друштво и институције) и циљ 17 (глобално партнерство) [16]. 

Сваки од ових наведених циљева и у нашим условима повезан је 
са достизањем циљева у здрављу. Због тога је важан свеобухватни 
приступ не само глобално, него и на националном нивоу и на нивоу 
локалних заједница и на индивидуалном нивоу. Значајно  је такође 
да се реализација једних циљева не постиже на рачун других („no or 
minimazing trade offs“ приступ) [17, 18] . 

Здравље је и кључни покретач и критична тачка одрживог развоја. 
Здравље људи и здравље планете су у својој основи међусобно зависне. 
Сиромаштво се истиче као структурални фактор од есенцијалног 
значаја и утицаја на здравље. Потом, неједнакост је, као растућа и 
упозоравајућа претња у остваривању здравља, свеприсутна [19]. 
Осим тога, будућност (и садашњост) потврђује да актуелне климатске 
промене постају кључна детерминанта здравља. Постоје дакле изузетно 
снажне синергије између циља 3 посвећеног здрављу и благостању и 
других циљева одрживог развоја [20].

Постоје специфични изазови везани за здравствени сектор који се 
односи на унапређење детерминанти здравља и прихватање ширих 
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еколошких и социјалних перспектива. У савладавању постојећих 
бројних изазова, није довољно ограничити се на смањење броја 
смрти јер постоји „широк спектар“ између „доброг здравља“ и смрти. 
Изостанак високе смртности не значи и да је осигурано/обезбеђено 
здравље, односно социјално багостање. Осим тога, питање среће 
такође не треба да буде изостављено (иако је дефинисање и мерење 
среће веома комплексно) [21]. 

Са друге стране, потребно је размишљати и о томе да ли садашњи 
приступи и акције за достизање резултата и циљева у здрављу доводе 
до додатног еколошког отиска и да ли постоје ефикаснији начини за 
допринос здрављу који нас неће водити даље у еколошки „кредит“, 
односно угрозити живот и опстанак будућим генерацијама. 

Часопис Lancet је објавио 2017 и 2019. године резултате обимних 
студија оптерећења болешћу као одговор на захтеве и потребе да се 
циљу број три - здрављу и благостању да посебан значај. У извештају 
из 2016. године, према истраживању у ком је обухваћено 188 земаља, 
наглашава се да усмеравање стратешких одлука и избор инвестиција 
зависи и од тога на ком је месту рангирана земља на основу претходних 
трендова, са пројекцијом до 2030. године. Неки од индикатора, као 
што су смртност деце млађе од 5 година и неонатални морталитет, 
имају задовољавајуће пројекције међу земљама са вишим степеном 
развоја односно бољим социо- демографским индексом. Пројекције, 
међутим нису задовољавајуће за земље са ниским социо-демографским 
индексом.  Јасно је да SDGs повезани са здрављем зависе од темпа 
напретка земље, посебно међу најсиромашнијом популацијом на 
свету. На основу досадашњих показатеља, многе  земље суочавају се 
са изазовима дефинисаним у  циљевима SDGs у вези са здрављем. 
Како је имплементација SDGs још увек на почетку, постоји шанса 
за предузимање акција којима би се убрзао напредак у појединим 
земљама. Наглашава се да је потребна финансијска и политичка 
посвећеност како би се осигурало да заиста нико не остане изузет у 
напретку до  2030. године [22].

Поменута студија глобалног оптерећења болешћу нуди јединствену, 
комплексну платформу за праћење SDGs повезаних са здрављем 
узимајући у обзир демографске и географске димензије. Према 
резултатима сопштеним у 2019. години, на основу истраживања којима 
је обухваћено 195 земаља, пројекције показују да ће многи здравствени 
индикатори, као и ризици повезани са незаразним болестима, као и 
индикатори који се односе на насиље захтевати додатно побољшање 
у односу на претходни период померањем тежишта са куративних 
интервенција у случају незаразних болести - према мултисекторским, 
превентивно оријентисаним политикама за постизање циљева 
одрживог развоја. Есенцијално је да се нагласи да неке од циљева 
није постигла ниједна земља темпом који се показао потребним, те 
је будућност неизвесна и ниједан модел не може у потпуности да 
предвиди који би резултати могли да промене ток реализације SDGs и 
постизање циља да нико не заостаје до 2030. године [23].

Да би се боље разумели захтеви за постизање здравља потребно је 
додатно вратити се на услове живота на нашој планети и подсетити 
се да смо ми, људска раса, највише допринели садашњој ситуацији. 
Извештај о живој планети за 2014. годину наглашава потребу 
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за одрживим развојем како би планета „оздравила”. Еколошки 
отисак указује да су досадашње потребе човечанства за природним 
ресурсима дупло веће од капацитета природе. Из тога проистиче 
да је за обнављање неопходнх ресурса потребна једна и по планета. 
Због губитка биодиверзитета и неодрживог коришћења природних 
ресурса угрожени су и природа и човек. [24]. Поставља се дакле питање 
како можемо да се изборимо за боље здравље на „болесној планети“? 
Неопходно је да променимо лоше трендове, ставове, навике, понашање 
на индивидуалном и на институционалном нивоу. 

Србија такође живи изнад могућности својих природних ресурса. 
Према подацима из споменутог извештаја, у Србији се троши више 
природних ресурса него што јој је доступно, са еколошким отиском на 
нивоу 1.4 планете. Словенија, примера ради има већи еколошки отисак 
са 2.6 „потрошене“ планете, Хрватска 1.9, Македонија и Бугарска 
троше 1.7 планете, Босна и Херцеговина 1.5 [24].

Последица човековог утицаја на животну средину су и климатске 
промене, те Светска здравствена организација наглашава да су 
климатске промене питање здравља и да су приоритетни изазов и за 
здравствени сектор [25]. 

Самит о клими у Паризу (COP 21) 2015. године је био важан 
историјски тренутак, где су доносиоци одлука, дакле не само 
здравствени професионалци, него и сви лидери света били сагласни 
да су климатске промене етичко  питање и питање бриге за здравље. 
Климатске промене утичу на значајне еколошке и социјалне 
детерминанте здравља - ваздух, здравствено безбедну воду за пиће, 
довољно хране и сигурно физичко уточиште. Између 2030. и 2050. 
године, очекује се да ће климатске промене узроковати око 250.000 
додатних смрти годишње од неухрањености, маларије, дијареје и 
топлотног стреса. Процењени трошкови и штете за здравље (као 
екстерналије) процењују се да ће до 2030. бити између 2-4 милијарде 
долара годишње. Ови подаци би требало да буду аларм за здравствене 
системе и у правцу промене према приступу пацијенту, али и захтева 
према здравственим системима [26].

Све ово наведено показује да је неопходно повезивање циљева за 
здравље са ширим контекстом, потом системске акције које се баве 
социјалним и еколошким одредницама здравља да би се постигла и 
изузетно важна једнакост у здрављу [27].

Хипократова заклетва нас обавезује и подсећа да људски живот 
нема цену и то је императив свакодневене клиничке праксе. Постоји 
ли довољна запитаност зашто онда допуштамо да се неодговарајући 
однос човека према ресурсима, животној средини, производњи и 
потрошњи на крају плаћа повећаним здравственим трошковима, 
односно болестима и на крају и људским животима (бројни примери 
екстерналија). Чини се да нисмо довољно дисциплиновани и да не 
чинимо све што је у нашим могућностима до сада како бисмо имали 
боље резултате у постизању циљева одрживог развоја, са нагласком на 
оне који су у директној или индиректној вези са здрављем. Квалитет 
ваздуха, коришћење здравствено исправне воде, однос према отпаду, 
начин исхране и сигурност хране, као и питање коришћења енергије, 
су само неки од изазова који захтевају индивидуални приступ знањем 
и понашањем, али и оснаживање институционалног оквира и његово 
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поштовање. Циљеви одрживог развоја дају оквир деловања за допринос 
здрављу и на индивидуалном и на популационом нивоу, и могу да 
буду инспиративни за подизање нивоа личне одговорности према 
здрављу кроз деловање у заједници. За здравствене професионалце 
то значи усмерено деловање и личним примером, а не само знањем, 
саветовањем и вештинама. 

Стога је важна веза између циљева 3 (здравље и благостање) и 4 
(обезбеђивање инклузивног, квалитетног и праведног образовања и 
целоживотног учења), јер се кроз процес образовања и целоживотног 
учења може постићи и боље управљање сопственим навикама, а такође 
и оснажити институционални оквир за дугорочно деловање [28, 29].

Због комплексности проблема неопходна је и веза према науци 
и начин како усмерити научна истраживања, те пронаћи могућа 
решења за достизање овако високо постављених циљева одрживог 
развоја, посебно оних који се односе на здравље и благостање 
[20]. У циљу смањења неједнакости, у области здравства, у којој је 
неједнакост нарочито истакнута и присутна, намеће се пре свега 
потреба разматрања увођења универзалне здравствене заштите, као 
и додатних олакшица ради смањења партиципације у трошковима 
лечења и обезбеђења лекова за најсиромашније [19 ].

У свом извештају у 2018. години UNDP (United Nations Development 
Programme)  даје преглед  индекса људског развоја и показатеља, и према 
њему вредност HDI (Human Development Index - индекс хуманог развоја) 
у Србији за 2017. годину је 0,787 - што Србију сврстава у категорију 
земаља високог људског развоја – позиционирајући је на 67. место од 189 
земаља и територија. У периоду од 1990. до 2017. године, вредност HDI 
у Србији порасла је са 0,718 на 0,787, што је повећање за 9,6 процената. 
Између 1990. и 2017. године, очекивано трајање живота  у Србији при 
рођењу је повећано за 3,8 година, просек година школовања повећан је 
за 3,1 годину, а очекиване године школовања повећане су за 2,2 године. 
Међутим, важно је напоменуди да је БНД (бруто национални доходак 
GNI) по глави становника у Србији, између 1990. и 2017. године, смањен 
за 18,4 процената (Табела 1, Графикон 1) [13, 30].

Према последњем Извештају о Одрживом развоју објављеном 2019. 
године, SDG Index Србијe је 72.5 и налази се на 44. месту земаља света. 
У документу се даје приказ шест потребних трансформација у оквиру 
груписаних циљева одрживог развоја подржаних принципом „никога 
не оставити иза“. Група - здравље, добробит и демографија захтевају 
групне интервенције са циљем осигурања универзалног здравственог 
осигурања, промовишу здраво понашање и баве се социјалним 
детерминантама здравља и благостања. Потврђују примарну везу 
SDGs 2, 3 и 5 уз снажне синергије са многим другим циљевима, а 
одговорност за праћење имплементације у појединим земљама је на 
министарствима здравља [31].



Марија Јевтић

67

Потребно је да се истакне да је у 2019. години Србија представила 
свој први Добровољни национални Извештај Републике Србије 
о спровођењу Агенде 2030 за Одрживи Развој, са акцентом  на 
једнакости одрживих могућности за свакога и свуда у Србији 

Графикон 1. Трендови индекса компоненти HDI у Србији у периоду 1990-
2017 [13]
Извор:  Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update

Табела 1. Трендови HDI у Србији засновани на доследним подацима 
временских серија и новим циљевима [13]

Очекивано 
трајање 

живота на 
рођењу

Очекиване 
године 

школовања

Средње 
године 

школовања

БНД по 
глави 

становника
HDI 

вредност

1990 71,5 12,4 8,0 15,950 0,718
1995 71,8 12,8 8,8 7,355 0,695
2000 72,1 13,1 9,4 7,987 0,711
2005 72,8 13,4 10,2 10,772 0,742
2010 74,0 13,5 10,4 12,405 0,759
2015 75,1 14,4 11,0 12,601 0,780
2016 75,2 14,6 11,1 12,877 0,785
2017 75,3 14,6 11,1 13,019 0,787

Извор:  Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update
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прерастањем у одрживост. Према расположивим подацима од 1990. 
године, стопа смртности деце до пет година смањена је са 18 смртних 
исхода на 1000 деце у 1990. на 5,8 на 1000 деце у 2017. години.  Ипак, 
постоје и присутни изазови попут неправилне исхране, гојазности, 
физичке неактивности, недовољно посвећене пажње сексуалном 
и репродуктивном здрављу, изложеност болестима зависности, 
конзумирању цигарета, алкохола, дроге међу младима, као и другим 
изазовима везаним за ментално здравље и шире. Сва споменута 
ризична понашања заједно са неповољним чиниоцима из животне 
средине доприносе повећаном ризику и евидентим нарастајућим 
трендовима у морбидитету и морталитету од масовних незаразних 
болести [32]. Извештај, према томе, може да се посматра и као научни 
изазов за здравствене професионалце, у циљу усаглашавања изазова 
са другим секторима, дефинисања приоритета за допринос здрављу, 
уз принцип „не остављати никога иза“ и уз поштовање принципа 
једнакости. 

Здравствени системи и њихова улога у светлу циљева одрживог 
развоја

Здравствени системи се овде посматрају из посебног и специфичног 
угла. Они су веома различити међу земљама, али им је заједничко то 
што имају веома велики значај, јер, између осталог, својом укупном 
инфраструктуром, организацијом, људским ресурсима и опремом, 
као и легислативом у најширем смислу, али и образовним делом граде 
здравствени сектор земље. Здравствени систем трпи оптерећење свих 
околности: миграција становништва и здравствених професионалаца 
са једне стране, а климатских промена, ванредних ситуација, промена 
у животној средини са друге стране (што утиче на здравствено стање 
становништва). Дакле, може се рећи да се здравствени системи 
мањим делом баве очувањем и унапређењем здравља (примарном и 
секундарном превенцијом), а већим делом су усмерени ка напорима да 
се врати изгубљено здравље (примарни задатак клиничке медицине). 

Здравствени системи као носиоци важне улоге у свакој земљи 
веома су вулнерабилни и зависни од базичне и специфичне 
инфраструктуре, водоснабдевања, осигурања енергије итд. Са друге 
стране здравствени системи су потрошачи који доприносе укупној 
потрошњи, емисији загађења, стварају велике количине отпадних 
материја, и тиме представљају и ризик за животну средину. Примарни 
задатак здравственог сектора је усмерен на  задовољство пацијената 
и исходе лечења, али је у реализацији овог примарног задатка да 
обезбеди одрживост целог система, укључујући и комплексне захтеве 
за инфраструктуром. Важно је нагласити да је савремена медицина 
високо зависна од енергије и без ње је помоћ пацијентима практично 
немогућа [33].

Неодговарајућа здравствена инфраструктура - у земљама у развоју је 
недовољно способна да без међународне помоћи врши своју функцију. 
Смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште путем бољег 
превоза, хране и употребе енергије од значаја је за побољшање здравља, 
посебно смањењем загађења ваздуха [26]. Напори Уједињених нација 
(UN) и специјализованих агенција усмерени су, из наведених разлога, 
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и на јачање веза између друштвених, комерцијалних (потрошачких), 
економских и еколошких компоненти и детерминанти здравља, како 
би ојачали и здравствене системе, доприносећи тиме постизању свих 
SDGs [34].

Интензивна је повезаност циља 3 са SDG 13, према подацима 
заснованим на доказима, указујући да климатске промене доприносе 
порасту морбидитета и смртности од различитих болести, али и 
апсентизма и пораста здравствених трошкова [8]. Уз то, одговорност 
здравствених система за постизање циљева одрживог развоја огледа 
се и у чињеници да су здравствени системи и значајни чиниоци 
економије земље. Здравству је потребно много енергије за грејање, 
осветљење, електричну опрему, транспорт, снабдевање, вентилацију, 
климатизацију и све остале високо софистициране професионалне 
активности, које без енергетских ресурса не могу да се реализују (веза 
према SDG  7) [33, 35].  

Климатски отисак здравствених система је значајан и према 
расположивим подацима еквивалентан је 4,4% глобалне нето емисије 
[35]. Да је здравствени сектор – глобално,  смештен у једној земљи , то 
би био пети највећи емитер на планети. Према томе,  и  здравствени 
сектор треба да преузме одговорност за свој утицај на климатске 
промене, и мора да реагује на растућу климатску кризу не само лечењем 
оболелих (адаптација), већ и радикалним смањењем сопствених 
емисија (митигација). Здравствени сектор као и сваки други сектор 
друштва, има одговорност да усклади своје акције и развој са Париским 
споразумом како би се избегли најгори сценарији климатских промена. 
Инвестиције и здравствена политика треба да разматрају и узму у 
обзир декарбонизацију, кроз деловање појединачних здравствених 
установа, националних здравствених система, приватног и државног 
здравства [35].

Сектор здравства који представља око 10% светске економије, има 
одговорност да примени Хипократову заклетву и да „не направи 
штету“ сопственим  климатским отиском, истовремено утичући 
позитивно и на друге секторе. На тај начин здравствени сектор 
доприноси реализацији циљева одрживог развоја, а тиме и бољем 
здрављу.

Спровођење потребних промена у здравственим системима услед 
здравственх потреба које су последица климатских промена, кроз 
одговарајућу адаптацију је велики изазов и процес. Потребан је 
мултидисциплинарни приступ, као и истрајност у приступу „здравој 
енергији“ и принципима циркуларне економије остваривању 
одговарајућих стандарда квалитета здравствених организација. 
Одговорност здравствених система је и на томе да развију моделе који 
подразумевају адекватну бригу о пацијентима и одрживе и здраве 
енергетске изборе на националном и локалном нивоу. Сигурност и брига 
о пацијентима морају остати главни циљ, али такође треба да укључе 
залагање за здравље животне средине, еколошки одрживу здравствену 
заштиту и високе стандарде у енергетској ефикасности [36 ].
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Закључак

У ери технолошког развоја и потрошачког друштва у ком се 
налазимо, забрињавајући су глобални подаци који се односе на 
потрошњу ресурса, глобалну неједнакост, јаз у пружању здравствених 
услуга, сиромаштву, показатељима стања животне средине, 
загађености ваздуха, доступности воде за пиће, па је и здравље теже 
достижно, а здравствени системи под великим притиском. 

Унапређење и очување здравља је комплексан процес и 
здравствени професионалци имају значајну улогу, између осталог, да 
сопственим примером, усвајањем здравих навика доприносе здрављу, 
и утичу на друге појединце и заједницу. У својој мисији очувања 
здравља, здравствени професионалци треба да буду свесни значаја 
обезбеђивања адекватне енергије и коришћења обновљивих извора, и 
значаја своје улоге у борби против климатских промена. 

Циљеви одрживог развоја су путоказ за научне изазове, који могу 
да дају резултате од значаја за унапређење здравља и аргументе за 
промене и унапређење здравствених система, јер су знање и вештине 
високостручних људских ресурса зависне од инфраструктуре. Млада 
активисткиња Грета Тумберг је рекла на заседању Уједињених нација: 
“Не желим да слушате мене, желим да слушате научнике. Ради се о 
томе да смо у ванредном стању и то не било каквом, већ у највећој 
кризи коју је човечанство икада доживело.....” Ове речи указују на то 
да су деца и млади можда и спремнији да се мењају од одраслих и да 
су спремни да прихвате и одређене промене на индивидуалном нивоу 
са циљем очувања здравља и животне средине. 

 Потребно је да уз поштовање Хипократове заклетве и здравствени 
професионалци буду позитиван пример дисциплине, доследности 
и могуће промене понашања у циљу очувања индивидуалног и 
популационог здравља, али и унапређења здравствених система који 
су данас пред значајним притиском потребних промена. 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND 
THEIR RELEVANCE TO HEALTH AND HEALTH 
SYSTEMS

Marija Jevtic
University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Novi Sad
Institute of Public Health of Vojvodina, Novi Sad

At present, not only mental and physical health, but also the social well-
being is a highly demanding triptych that implies health and which is 
difficult to fulfill. Public health as the art and science of preventing disease, 
prolonging life and promoting health through the organized efforts of 
society faces, therefore, a serious challenge. The aim of the paper is to 
highlight the numerous challenges in preserving and promoting health 
and their connection to the goals of sustainable development, as well as 
to highlight how the goals of sustainable development can be a guide to 
health at the individual and population levels. Considering the importance 
of the healthcare sector and health systems, the paper also deals with their 
role in the light of the sustainable development goals. The question of 
the responsibility of health systems for achieving the goals of sustainable 
development is also of great importance. The sustainable development 
goals should also be considered as a scientific challenge where the scientific 
results can contribute to health in its broadest sense as well as to better 
health systems through appropriate advances in the health sector. The 
health sector is responsible for the implementation of the Hippocratic Oath 
and for “do no harm” by its own climate imprint, while influencing other 
sectors to follow its example. To preserve health, healthcare professionals 
need to be aware of the importance of their leadership role at the individual 
and population levels, from accessing one’s own health to accessing 
resources and combating climate change.
Keywords: sustainable development goals, health, health systems, 
ecological footprint, climate change, future generations
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Сажетак

Екстензивне опекотине представљају најтежу повреду. Могу бити оштећени 
готово сви витални органи те се називају и опекотинском болешћу. Њихова 
класификација је приказана уз анализу и приказ особености. Приказано 
је, такође, лечење пацијената са опекотинама по фазама; прве помоћи, 
опште медицинске помоћи, хируршког лечења, рехабилитације, лечења 
постопекотинских секвела и ресоцијализације са главним циљевима лечења. 
Приказана је генеза опекотинског шока са главним циљевима терапије 
опекотинског шока у периоду до 48ч и освртом на лечење инхалационих 
опекотина које су узрок високог морталитета. Циљеви хируршког лечења 
су комплетно затварање опекотинске ране у што краћем периоду са 
максималним функционалним и естетским резултатима код пацијената са 
екстензивним опекотинама. Бројне операције, висока фебрилност, сепса, 
анемија и хемодинамска нестабилност прате ове болеснике. Повећан ризик 
од анестезије, велики интраоперативни губитак крви, посттрансфузиони 
имуносупресивни ефекат, повећана осетљивост на бактеријску инфекцију 
као и недовољна количина аутотрансплантата, су готово увек присутни код 
ових пацијената,.  Наведене су могућности и начини затварања екстензивних 
опекотинских рана класичним методама; аутотрансплантатима по правилу, 
или меширањем коже, или пак тзв. „кинеском методом” (ситним комадићима 
коже), хомотрансплантатима коже, хетеротрансплантатима и синтетским 
заменицима коже или савременим методама биоинжењеринга; култивацијом 
кератиноцита и фибробласта без, или уз примену ацелуларног матрикса 
хомотрансплантата коже. Приказан је начин збрињавања опекотинских 
рана у ратним условима. Наведени су циљеви рехабилитације пацијената 
са опекотинама; повећање нивоа снаге, покрета и координације као пре 
повреде. Секвеле после опекотина естетског или функционалог типа се лече 
трансплантатима или режњевима. Процес ресоцијализације је од изузетног 
значаја опеченим пацијентима који се врате у средину где су живели пре 
задобијања опекотина.
Кључне речи: опекотински шок, инхалациона повреда, хируршко лечење, 
биоинжењеринг,  рехабилитација,  ресоцијализација 
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Дефиниција 

Опекотина је термално оштећење коже и околних ткива настало као 
последица преношења топлотне енергије на тело изазивајући локалне 
промене на кожи и меким ткивима, а и опште промене у организму. 
Локалне промене опекотиске ране су концентрично распоређене на 
површини коже формирајући зоне опекотинске ране. Централна зона 
је коагулациона некроза. Средишна зона представља стазу циркулације 
у кожи са благим отоком око централне зоне. Периферна зона се 
карактерише хиперемијом коже око средишне зоне опекотинске ране 
и досеже до здраве неопечене коже (Слика 1). Екстензивне локалне 
опекотинске промене изазивају мултипле системске, патофизиолошке, 
биохемијске и имунолошке промене у целом телу, које воде организам 
у „опекотински шок“. У опекотинском шоку су готово сви органи 
захваћени променама те се екстензивна опекотинска рана, све чешће, 
у литератури назива „опекотинска болест“. Локалне промене као и 
мултипле системске патофизиолошке, биохемијске и имунолошке 
промене у целом телу зависе од јачине термалног агенса и дужине 
трајања преношења топлотне енергије. Тежина, морбидитет, 
морталитет, прогноза и исход лечења опекотине, директно зависе од 
површине и дубине опекотине, али и од старости пацијента (деца и 
старије особе), здравственог статуса опеченог, удружених повреда; 
инхалационе повреде, инфекције, механичке трауме и постојећих 
коморбидитета.

Класификација опекотина

Опекотинe се класификују по етиологији, дубини, површини 
опечене коже, локализацији и тежини опекотинске болести

По етиологији, могу бити термалне опекотине, хемијске опекотине, 
опекотине електричном струјом и радијационе опекотине. 

Термалне опекотине – узроци могу бити: пламен, врели предмети, 
вреле течности (вода, уље, катран, течни метал), паре, врели гасови, 
сунце…

Хемијске опекотине – могу бити узроковане киселинама: 
хлороводонична, сумпорна, азотна, фосфорна, флуороводонична, 
које углавном доводе до коагулационе некрозе; или базама (каустични 
агенси): калијум хидроксид, амонијум хидроксид, фенол, бели 

 
Слика 1. Зоне оштећења опекотинске ране
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фосфор, напалм, мустард гас и пликавци, који претежно изазивају 
коликвациону некрозу. 

Електричне опекотине изазивају: електрични лук, контакт са 
електричним телом (electrocombustio), електричне повреде изазване 
високом волтажом, удар грома (fulguratio)

Контактне опекотине – контактом са извором високог напона 
(electrocutio). Електрична енергија у телу производи два ефекта: 
локални ефекат – опекотинска рана на улазу и излазу електричне 
енергије из тела, тромбозу крвних судова и масивну некрозу 
ткива. Општи ефекат на организам се огледа у могућој појави 
респираторне дисфункције -arrest, срчане дисфункције –arrest и ЦНС 
дисфункције. Специфичност у приступу лечењу електрокуција је да 
се чека дефинитивна демаркација некротичног ткива, те се најчешће, 
мора применити ампутациона хирургија.Због високог степена 
инвалидитета а у циљу смањивања све чешће се примењује активни 
хируршки третман – некректомије и транпланти или режњеви коже [1].

Радијационе опекотине се изазивају: нејонизујућим зрачењем 
-УВ зраци, или јонизујућим зрачењем – Рендген зраци, X зраци, 
неутронско зрачење итд. Радијационе повреде могу бити: акутно 
радијационо оштећење коже - radiodermatitis erythematosa, radiodermatitis 
bullosa и radiodermatitis ulcerosa. Хронично радијационо оштећење 
коже – radiodermatitis chronica, касна радионекроза, дистрофија 
коже и радиосклероза. Најтеже оштећење, након десетак година 
од зрачења, је појава планоцелуларног карцинома коже [2].

По дубини опекотине се деле у следеће степене: 

I степен (Gradus I – Combustio erythematosa), захваћен је епидермис. 
Клинички знаци: еритем, едем, бол. Спонтана санација опекотине је 
завршена за неколико дана. Свима нам је познат лети, када се претера 
са првим сунчањем.    

IIа степен (Gradus IIa – Combustio bullosa), захваћени епидерм и 
папиларни слој дерма. Клинички знаци: еритем, едем, буле бистрог 
садржаја, присутни су фоликули длака. Спонтана епителизација за 2-3 
недеље уз хипо или хипер дисколорацију коже (Слика 2). 

Слика 2. IIа степен опекотине – Combustio bullosa – IIа
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IIб степен (Gradus IIb – Combustio bullosa - gradus IIb), захваћен епидерм 
и дубљи део дерма; дубље структуре коже (жлезде и фоликули) 
су присутни. Клинички знаци: бледе и ружичасте плаже, буле 
сукрвичавог садржаја, смањен сензибилитет. Спонтана епителизација 
за 3-6 недеља са хипертрофичним ожиљком. Индиковано је хируршко 
лечењe. (Слика 3)   

III степен (Gradus III – Combustio escharotica) – захваћен је епидермис, 
дермис и поткожно ткиво (сви слојеви коже); присутна је коагулациона 
некроза - есхара. Клинички знаци: сува есхара испод нивоа околне коже, 
бела, браон-жуте боје, као пергамент са видљивим тромбозираним 
крвним судовима.  Нема сензибилитета. Нема спонтане епителизације. 
Есхара се демаркира и одваја или ликвефикује уз елиминацију за 3-5 
недеља резултирајући гранулационом раном коју треба покрити 
кожним трансплантатом. Потребно је хируршко лечење  (Слика 4).

 

Методе испитивања дубине опекотине су: анамнестички подаци о 
етиологији, дужини експозиције, агенсу, времену протеклоm од задеса, 
aнатомске карактеристике опeчене коже, тест капиларног рефилинга, 
УЗ преглед за одређивање дубине опекотине коже, термографија, 

Слика 3. IIб степен опекотине – Combustio bullosa - IIb

Слика 4.  III степен – Combustio escharotica 
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радиоизотопска сцинтиграфија и патохистолошка анализа опеченог 
ткива “грам ткива“.

Подела по опеченој површини. Методе одређивања опечене 
површине: „правило длана тј. „1%“ површине тела, “Правило 
деветке”(Wallace), Lund & Brower-ове карте и одређивање површине са 
милиметарском хартијом (Слика 5).

Подела по локализацији опекотине, посебне регије на телу су 
функционалне регије тела, које су заступљене са 34% површине коже: 
глава, врат, шаке, стопала, прегибне регије (аксила, лакат, зглобови) 
и генитоперинеални регион. Међу њима постоје неурогене регије: 
лице, дланска (воларна) страна шака, плантарне регије стопала и 
генитоперинеални регион. Опекотина неурогених регија може бити 
праћена неурогеним шоком те је обавезна хоспитализација.

Подела по тежини опекотине, приликом процене тежине 
опекотинске повреде, примењују се општи критеријуми који одређују 
тежину опекотина:

1) површина и дубина опекотина- а) други стадијум - више од 25% 
укупне површине тела (енгл.  total body surface area - TBSA) (одрасли) 
и више од 20% TBSA (деца)  б) трећи стадијум - више од 10% TBSA 
код деце и одраслих; 
2) функционалне регије тела (лице, шаке, стопала, перинеум); 
3) присуство инхалационе повреде; 
4) хемијска повреда и прогресивна повреда ткива; 
5) повреда електричном енергијом високим напоном; 
6) удружене повреде;
7) постојање коморбидитета, и 
8) екстремно млади или стари пацијенти.

Тежина опекотине може бити: лаког степена, то су опекотине II 
стадијума < 15% TBSA – одрасли, или II стадијум < 10% TBSA – деца, III 
стадијума < 2% TBSA, ако нема опечених неурогених зона и опечени 
су доброg општег здравља; средње тешког: II стадијум 15-25% TBSA 
– одрасли, II стадијум 10-20% TBSA – деца, III стадијум < 10% TSBA, 
опекотине неурогених зона су присутне; тешког степена – захтевају 
интензивну негу: II стадијум преко 25% TBSA – одрасли, II стадијум 
преко 20% TBSA – деца, III стадијум преко 10% TBSA, већина опекотина 
шака, лица, очију, стопала, перинеума, инхалациона повреда, већина 
електричних повреда, опекотине удружене са другим повредама и 
високо ризични пацијенти

Слика 5. Правило 9%  „Wallace“ и правило „длана“  1%
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Патофизиологија опекотинског шока

Шок је стање циркулаторног система које не може да задовољи 
потребе ткива за кисеоником и хранљивим материјама, а такође не 
може да отклони продукте метаболизма. Термална енергија узрокује 
деструкцију ткива коагулационом некрозом. Изазива ослобађање 
вазоактивних супстанци (хистамин, брадикинин, простагландини, 
серотонин итд.) дегранулацијом мастоцита. Повећава се пермеабилност 
капиларних мембрана у првих 8 до 16 сати. Настаје губитак воде, 
протеина и електролита кроз оштећену капиларну мембрану, који 
прелазе у међућелијски простор. Настаје хипопротеинемија, исхемија 
ткива резултира постопекотинским едемом. Тако настаје и губитак 
циркулаторног волумена са следственом хипоперфузијом ткива и 
органа. Смањење минутног волумена срца се креће од 25-50%. Смањен 
је венски прилив у срце.  Јавља се синдром српастих еритроцита 
и смањење гломеруларне филтрације. Последица насталог 
стања је реактивна компезаторна вазодилатација и прерасподела 
циркулаторног волумена. Крвоток се преусмерава у крвне судове 
мозга, срца, надбубрега и јетре, да би се очувала функција ових 
органа. Смањена је циркулација у мишићима и гастроинтестиналном 
систему. Најмања је у костима, кожи, масном ткиву и панкреасу [3]. 
У опекотинском шоку се јављају и поремећаји метаболизма масти, 
угљених хидрата, протеина и хормона. Јавља се метаболичка ацидоза. 
Смањено је коришћење кисеоника и стварања топлоте, смањен је 
ниво инсулина, ниво серумског фосфора и калцијума. Повећане су 
вредности масних киселина, азотних материја а хипергликемија је 
последица гликогенолизе. Повећан је и ниво катаболичких хормона и 
активност ренин-ангиотензин осовине. Смањени су нивои протеина и 
албумина. Захваћени су сви органи и системи [4].

Лечење опекотина 

Састоји се од: 1. прве помоћи, 2. опште медицинске помоћи, 3. 
хируршког лечења, 4. рехабилитације, 5. лечења пост опекотинских 
секвела и 6. ресоцијализације.

Прва помоћ се састоји од уклањања узрока опечења, извлачења 
пацијента из затвореног простора, уклањања страних тела из уста, одеће 
и свих ствари које стежу, испирања – хлађења опечених површина водом 
температуре око 22° C, стављања првог завоја или завоја за опекотине, 
елевације екстремитета, имобилизације екстремитета, утопљавања 
пацијента. Даје се аналгезија и раствор електролита интравенски. 
Per os: 3г натријум хлорида + 1,5гр натријум бикарбоната у 1л воде 
је дискутабилно. Дуготрајно испирање водом, хлађење водом (20-22 
степена) испирање ране. Уклањање девитализованог ткива, обрада 
пликова, вазелинска газа или топикално антибактеријско средство које 
код лечења опекотина мора имати следеће карактеристике: смањење 
бола, бактерицидни и бактериостатски ефекат на већину бактерија, 
очување функција оштећене коже, активна пенетрација у есхару у 
довољној концентрацији. Да нема системских ни токсичних ефеката, 
лако наношење и уклањање и да буде економски прихватљиво (Слика 
6). Термичка енергија поред деструкције ткива коже уништава све 
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микроорганизме грам-позитивних клица локализованих у дубини 
знојних жлезда и фоликула длака. После пар сати оне се налазе на 
површини коже, а доминантан је стафилокок. Од трећег до петог 
дана у опекотинској рани је мешана бактеријска флора, а након 
седмог дана, предоминантна је грам-негативна флора. Ове бактерије 
започињу продор у дубља ткива првенствено преко супкутаних 
лимфних судова. Антибиотици немају могућност да продру у 
делове без циркулације те у мртвим деловима коже они не делују, 
али спречавају инвазију и септикемију. Топична антибактеријска 
терапија спречава пролиферацију бактерија, али не утиче на промене 
у карактеру флоре опекотинске ране. Имају за циљ да продуже време 
колонизације опечене површине. код хемијске повреде или давање 
антидота. Узимање анамнезе, одређивање опекотине, хируршка 
обрада (асептични) [5, 6]. 

 

Општа медицинска помоћ – циљ је превенција и лечење 
опекотинског шока која подразумева терапију течностима и одржавање 
нормалног циркулаторног волумена, кардиотоничну терапију (ако 
је потребна) оксигенацију и контролу дисања, лечење инхалационе 
опекотине, ако је има, исхрану, лечење инфекције, превенцију 
декубитуса и општу негу опеченог.

Инхалациона опекотина је ретка и једна од најтежих задесних 
повреда која узрокује високи морталитет опечених болесника. Обично 
се јавља у затвореном простору, због велике концентрације дима и 
врелог ваздуха. Обично ова опекотина настаје испод нивоа гласница, 
опекотинама врелом паром, хемијском иритацијом, продуктима 
сагоревања или партикулима дима. Изузетак је опекотина лица 
пламеном, која свакако захтева пажљив детаљан преглед (Слика 7). 
Тежина повреде зависи од дужине бивања у затвореном простору. 
Третман инхалационе опекотине, је ургентног карактера, огледа 
се у ендотрахеалној интубацији или трахеостомији. Потребно је 
одржати парцијални притисак кисеоника (О2 > 70 mmHg), терапијa 
антибиотицима по антибиограму културе спутума. Хумидификација 
трахеобронхијалног стабла уз примену инхалација хепарина у 
аеросолу даје позитивне ефекте. Корист примене кортиокостероида 
у лечењу инхалационих опекотина још није дефинитивно утврђена. 

Слика 6.  Топикално средство - Sanaderm 
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Бронхоскопија са иригацијом ради тоалете трахео-бронхијалног стабла 
је врло корисна процедура у третману инхалационих опекотина [7].

Главни циљеви терапије опекотинског шока у првих 24-48 сати су: 
одржавање функције виталних органа, одржавање интраваскуларног 
и минутног волумена срца и одржавање плућне функције и функције 
бубрега. Остали циљеви терапије, као што су лечење удружених 
повреда и њихових компликација, превенција инфекције ране, 
дијагноза и лечење удружених болести (дијабетес, алкохолизам, 
епилепсија и др.) нису ништа мање значајни у третману опекотинског 
шока због свог великог значаја и удела у излечењу болесника са 
екстензивном опекотином [8]

Лечење опекотинског шока надокнадом течности. Рехидрација  
је индикована код пацијената са опекотинама више од 15%, треба 
ја започети чим пре, идеално у року од сат времена од задобијања 
опекотине. Интравенским инфузијама треба постићи и одржавати  
препоручену сатну диурезу (30-50 mL), која се обезбеђује течностима 
(Ringer laktat, балансирани Ringer laktat, 0,9% NaCl, Хипертоним NaCl 
или колоидима) применом неке од формула [9].

Формуле са кристалоидима:

Brook-ова  модификована – 2 ml Ring. Lact /kg/%TBS
Parkland-ова – 4 ml Ringer Lact /kg/% TBSА (за децу и електрокуције)
Хипертони раствор  NaCl - NaCl 250 mЕq/L, 0,6 mL/%TBSА/kg + 1/3 
NaCl 0,9%  и дo 3500 ml per os   

Формуле са колоидима

Brook -ова - 1,5ml Ring. Lact 2ml/kg/%TBSА+0,5ml/kg колоида
Evans -ова - 0,9%NaCl 1ml/kg/%TBSА+1ml/kg/%TBSА колоида
Slater-ова – Ringer Lact 2000 ml/24 h + SZP 75 ml/kg/24h

Динамика рехидрације

Прва 24 сата кристалоиди: 2 mL x TT x %TBSA 
Следећа 24 сата колоиди: 0,3-0,5 x kg x %TBSA + 5% глукоза
Parkland-ова формула: за децу и електрокуције [10] 
Прва 24 сата кристалоиди: 4 mL x TT x %TBSA 
Друга 24 сата колоиди: 0,3-0,5 x kg x %TBSA + 5% глукоза [11]   

Слика 7. Инхалациона опекотина
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Надокнада електролита. Течност је потребно давати на следећи 
начин: половину прорачунате течности током првих 8 сати од опечења, 
потом четвртину течности у других 8 сати и последњу четвртину 
течности у последњих 8 сати првог дана од повреде. Колоидни раствори 
се се дају од другог дана после повреде. Најчешће компликације 
код рехидрације опекотинског шока су појава едема плућа, едема 
мозга, срчана инсуфицијенција, оклузија периферних вена и акутна 
тубуларна некроза. Јављају се због неадакватне рехидрације и могућих 
грешака као што су: касно започета реанимација, погрешна процена 
величине и дубине опекотине, недијагностиковане удружене повреде 
(укључујући и инхалациону), велике количине флуида и форсирана 
диуреза преко 50-60 мл на сат, као и примена диуретика у прва 24ч, који 
ремете електролитски баланс изазивајући пад нивоа калијума (могу се 
примењивати само осмотски диуретици) [12]. Успешна реанимација 
се процењује клиничким прегледом: присутан нормалан ментални 
статус опеченог, диуреза до 50 mL/h и нормални витални знаци, и 
лабораторијским анализама електролита у плазми и урину  (Na, K, Cl, 
CO2, BUN, глукоза у крви, креатинин, OPP,  Hct, протеини, албумини). 

Исхрана опечених болесника је од изузетног значаја за опеченог 
болесника због изразито повишеног катаболизма и губитка 
протеина, албумина, ниских вредности инсулина, изражене анемије 
и потхрањености. Може бити: “добровољна” хиперпротеинска и 
хиперкалоријска или суплементарна, преко назогастричне тубе или 
комбинацијом поменутих начина исхране, парентерална, централна 
или периферна и комбинована ентерална и парентерална исхрана. 
Колики значај има надокнада калорија и протеина опеченим 
болесницима указују бројне формуле за исхрану опечених болесника

Sutherland-ова формула  

Калоријске потребе:  20 cal/kg + 70 cal/ % опекотине, одрасли
     60 cal/kg + 35 cal / % опекотине, деца

Протеинске потребе             1 g/kg + 3g/ % опекотине, одрасли
                                                   3 g/kg + 1 g/% опекотине, деца

Luterman-ова формула:                         5 cal/kg + 40 cal/% опекотине
Lynch-ова формула:                       50 - 80 cal/kg + 2 - 4 g протеина/kg   
                      + 1 g аскорбинске киселине

Хируршко лечење опекотина. Циљеви овог лечења су комплетно 
затварање опекотинске ране у што краћем периоду са максималним 
функционалним и естетским резултатима. Карактеристике 
хируршког лечења екстензивних опекотина су бројне операције, 
високо фебрилан, септичан, анемичан, хемодинамски нестабилан 
пацијент, уз ризик од анестезије, и велики интраоперативни губитак 
крви. Могућа је појава пост-трансфузионог имуносупресивног ефекта 
и повећане осетљивост на бактеријску инфекцију и недовољна 
количина потребних аутотрансплантата код екстензивних опекотина



Опекотине - етиологија, патофизиологија, лечење

84

Хируршко лечење може бити: 

1. Ургентно хируршко лечење, 
2. Активно хируршко лечење, рана ексцизија и трансплантација 
коже, 
3. Одложено хируршко лечење, 
4.Конзервативно хируршко лечење, и 
5. Затварање опекотинске ране.

Ургентно хируршко лечење чине: трахеотомија, есхаротомија, 
фасциотомија, лигатуре крвних судова, субконјуктивалне инцизије, 
ампутација екстремитета, ако је индикована, дубоке инцизије код 
хемијских опекотина изазваних белим фосфором или магнезијумом 
ради отклањања горућих честица у влажној средини. Eсхаротомија и 
фасциектомија се примењују код циркумференцијалних опекотина 
екстремитета торакса и трбуха. Чврста есхара отежава дисање, 
ограничене су респираторне екскурзије грудног коша те је и оксигенација 
смањена. На екстремитетима може бити угрожена циркулација 
дисталних делова екстремитета. Есхаротомије подразумевају пресецње 
чврсте опекотинске крусте, док фасциотомије укључују пресецање и 
крусте и мишићне фасције. Код повећаног интрабдоминалног притиска 
индикована  је фасциотомија коже трбуха [13].

Активно хируршко лечење укључује хируршку интервенцију 
уклањања некротичног опеченог ткива чим пре је могуће, по завршетку 
опекотинског шока. Процењено је да је од 3. до 10. дана  после задобијања 
опекотина, опште стање опеченог најстабилније и представља „златни 
период“за започињање активног хируршког лечења опекотина и да 
ће временом бити све мање  стабилно. Тада се и започиње уклањање 
некротичних ткива методом ране тангенцијалне ексцизије [14]. Најбржи 
и најкраћи начин лечења опекотина, је када се раним тангенцијалним 
ексцизијама уклања некроза и на дерм са капиларним крварењем, пласира 
трансплантат коже. Примењује се одмах по завршетку опекотинског 
шока, пошто се опште стање болесника стабилизује, а најраније 3. 
до 5. дана од задобијања опекотине. Ова метода је ``популаризована 
шездестих година прошлог века а названа је рана тангенцијална 
ексцизија, јер се састоји од тангенцијалних ексцизија опекотинске 
есхаре Humby-евим ножем или електричним дерматомом до тачкастог, 
униформног крварења из дерма, ако се ради о дермалној опекотини 
(IIб степен) (Слика 8)[15]. Некректомије или ексцизије до здравог ткива, 
се примењују код опекотина пуне дебљине коже, уз истовремено 
прекривање аутотрансплантатима коже (Слика 9).  Предност ране 
ексцизије некротичног ткива до тачкастог крварења површине или 
до фасције мишића је у томе што до петог дана од повређивања 
запаљењски процеси нису узели маха, те је крварење далеко мање и 
лакше се контролише. Такође, и инфекција у том периоду није толика 
да би је хируршка интервенција раширила, а опште стање опеченог је 
често у том раном постопекотинском периоду стабилно. Када је реч о 
опекотинама које осим пуне дебљине коже захватају и поткожно ткиво, 
примењује се тзв. ексцизија до фасције. Овом методом се обезбеђује 
бољи пријем трансплантата на фасцију него на слабије васкуларизовано 
масно ткиво, али су естетски ефекти незадовољавајући [16].
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Одложена хируршка ексцизија, ексцизија до нивоа фасције - 
некректомија, хируршке ексцизије опеченог ткива, могу се изводити 
и касније као одложене или секундарне ексцизије, и тада се обично 
називају некректомије, уколико се из разних разлога операција не 
може предузети у поменутом златном периоду. Примена одложеног 
начина лечења, не излаже пацијента интензивној трауми (хируршкој 
интервенцији), али оставља могућност инфекцији да се развије. 
Некректомије обезбеђују брзо уклањање опекотинске есхаре и мањи 
ризик од инвазивне опекотинске сепсе, скраћење лечења за мање 
опекотине, бржу мобилизацију, ранију примену физиотерапије и 
рехабилитације уз постизање бољих функционалних и естетских 
резултата и смањење трошкова лечења. С друге стране, излагање 
дуготрајној операцији хемодинамски недовољно стабилног 
болесника повећава ризик анестезије, губитак крви може бити велик. 
Немогућност да се егзактно у почетку одреди дубина опекотине, носи 
ризик да се ексцидира и витално ткиво, недостатак давајућих регија 
за аутотрансплантате коже и ризик од неуспеха аутотрансплантације 
коже, су такође, неповољни аспекти ове методе.

Слика 8. Узимање трансплантата електричним дерматомом

Слика 9. Покривање ране аутотрансплантатима коже 
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Конзервативно лечење, одвајање есхаре. Може бити а) спонтано, б) 
механичко и в) хемијско

Конзервативно хируршко лечење, код опечених болесника чије 
опште стање не дозвољава хируршку интервенцију или се она не 
може учинити из неког другог разлога, примењује се конзервативни 
хируршки приступ. То подразумева свакодневно превијање 
опекотина на други дан, ради спонтана елиминације есхаре или 
сукцесиван дебридман ране ради стварања погодних гранулација за 
аутотрансплантацију коже. Ово је дуготрајан и скуп начин лечења, 
превијања могу бити болна, утрошак завојног материјала је велик, а 
ризици од настајања фаталних септичких компликација и смртног 
исхода су велики. И поред ангажовања већег броја санитетског особља, 
касније се започиње физиотерапија и рехабилитација, а инвалидитет 
је израженији. На очишћену опечену гранулациону површину се могу 
пласирати танки кожни трансплантати или је неговати до потпуне 
спонтане епителизације. Ако се примене аутотрансплантати коже, 
излечење ће бити дефинитивно, а ако се примене алотрансплантати 
који представљају биолошки завој, омогућава се да се спонтана 
епителизација обави без развоја инфекције. Након излечења опекотина 
IIб степена и дубљих, су видљиве последице - постопекотинске 
секвеле. Постоји хипер или хипопигментација коже, епидерм је 
слабијег квалитета, мање отпоран на трауму, а дерм је избраздан 
ожиљцима који су различитог интензитета и процента колагена у 
себи што зависи од јачине повреде, тока и начина лечења. Уколико и 
нема функционалних испада, естетске промене су трајне. Опекотине 
трећег степена се одликују претежно појавом потпуне деструкције 
свих слојева коже. Кожа је сува, мрко или жуто пребојена, са видљивим 
тромбозираним крвним судовима. Опечна површина није болна, јер 
су и нервни завршеци у кожи уништени. Спонтано излечење код 
ових опекотина није могуће, изузев код врло малих опекотина до 
1% телесне површине, а и то у дугом временском периоду. Процес 
се одвија спонтаном сепарацијом и одбацивањем опекотинске 
есхаре и некротичног ткива, формирањем гранулационог ткива 
на опеченој површини и потом епителизацијом, мигрирањем 
епителних ћелија са ивица ране. Спотана епителизација са ивица ране 
је могућа само до 2 цм од ивице ране, односно само око 1% телесне 
површине, са израженим ожиљавањем. Веће опекотине III степена 
се морају збрињавати хируршком интервенцијом. Током спонтане 
елиминације некрозе постоје све погодности за развој инфекције, која 
у случају већих опекотина може бити фатална за пацијента. Лечење 
се састоји у некректомији хируршким путем и покривању насталог 
дефекта кожним трансплантатима. Сама хируршка интервенција 
може бити рана, 3 до 5 дана од повређивања, или одложена, када се 
приликом свакодневног превијања уклањају делови есхаре до потпуне 
некректомије у зависности од општег стања опеченог болесника. Кроз 
историју хируршког лечења опекотина се мењао став о величини 
ексцизије опечене регије у једном оперативном захвату. Код опсежних 
опекотина не изводимо комплетну некректомију у једном акту, 
мада је било покушаја да се учини потпуна некректомија опечене 
површине. Почетком седамдесетих година су се ексцидирале велике 
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површине опекотинских рана, док је данас та површина ограничена 
на око 15-20% укупне телесне површине. Површина опекотине која 
ће бити ексцидирана у једном оперативном акту зависи од општег 
стања болесника, искуства хирурга, опремљености опекотинског 
одељења довољним количинама крви, аутотрансплантата коже и 
других фактора. Током операције се на сваких 10% ексцидиране 
опекотинске ране изгуби 500-1000 мл крви, те је често за надокнаду 
губитака потребна велика количина крви. Уколико постоји оскудица 
у снабдевању крвљу, може се применити хемодилуција, а операције 
на екстремитетима је могуће изводити и у бледој стази (Esmarch-ова 
повеска). Примена Esmarch-ове повеске може изазвати продубљивање 
површних опекотина док појава капиларног крварења код 
тангенцијалне ексцизије изостаје. Ексцидирањем мање површине 
опекотине, егзактном хемостазом и елевацијом екстремитета 
уз симултани рад два хируршка тима превенира се настајање 
постоперативног хеморагичког шока. Ограничавамо се на опсег 
некректомије до највише 20% телесне површине, зависно од општег 
стања повређеног и његове старости. На два,  три до седам дана се 
изводе некректомије, сукцесивно, до потпуног уклањања некротичног 
ткива уз покривање рањавих површина кожним трансплантатима 
типа Thiersch. Најбоље је применити аутотрансплантате, али ако се 
ради о великим површинама, када немамо довољно давајућих регија, 
али и ради чувања одбрамбених снага пацијента, примењујемо 
хомотрансплантате коже или биолошке завоје. Покривачи опекотинске 
или гранулационе површине који нису аутологни кожни покривачи, 
служе за надокнаду неких функција опечене коже. Чине баријеру за 
бактеријску инвазију, евапоративни губитак течности, електролита 
и беланчевина преко опекотинске ране, смањују болну осетљивост 
приликом превијања и при том немају штетних системских ефеката 
на организам. Примењују се у конзервативном лечењу површних 
опекотина парцијалне дебљине коже. Представљају заштитни 
слој испод кога опекотина спонтано епителизира. Много чешће 
се употребљавају као привремени покривач опекотинских рана 
код екстензивних опекотина где нема довољно давајућих регија 
аутотрансплантата коже, било да је реч о свежој или гранулационој 
опекотинској рани. На крају, користе се и као средство за неговање 
и припрему гранулационих опекотинских рана и као тест за сигуран 
пријем аутотрансплантата коже. Међу најчешће употребљаване 
биолошке завоје спадају хомотрансплантати коже узети од 
добровољних давалаца, кадавера, или из кожне банке - конзервирани 
трансплантати. Хетеротрансплантати (обично свињска кожа), 
мембрана амниона и синтетски заменици коже (Epigard, Syspur-Derm, 
итд.) се могу користити у недостатку аутотрансплантата коже. Они 
могу, због своје биолошке природе, привремено да замене аутологни 
кожни трансплантат током лечења опекотина, али дефинитивни 
покривач опекотинске ране је само аутологни трансплантат коже, те 
се морају сукцесивно замењивати аутотрансплантатима коже.

Затварање опекотинске ране, аутотрансплантација коже - главни 
проблем у затварању опекотинске ране је екстензивна опекотинска рана 
и мањак давајућих регија тј. аутотрансплантата коже. Диспропорција 
између великих опечених површина које након ексцизије опекотинске 
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есхаре треба покрити и давајућих регија аутотрансплантата коже, 
којих нема довољно, представљају проблем за хируршко лечење 
екстензивних опекотина (преко 30% опечене површине). Овај проблем 
приликом затварања опекотинских рана решава се применом 
“повећавања” површине постојећих аутотрансплантата њиховим 
провлачењем кроз апарат за меширање – перфорирање у односу 1,5:1, 
3:1, 6:1 и 9:1.    

Када ни то није довољно, може се применити “кинеска метода” 
аутотрансплантације коже или биоинжењеринг култивацијом 
аутологних епидермалних ћелија - кератиноцити, која се припрема 
in vitro у лабораторијским условима. Аутологни кератиноцити 
култивисањем у in vitro условима, од малог кожног трансплантата 
површине 10cm² неопечене коже обезбеђују за три недеље вишеслојну 
епителијалну овојницу која се пласира на свеже ексцидирану 
опекотинску рану. Проблем кохерентности и стабилности 
култивисаних кератиноцита је веома изражен те се покушавају изнаћи 
начини за превазилажење овог проблема применом култивисаних 
ћелија дерма које би служиле као носач кератиноцита. Овај метод 
затварања, без обзира на високу цену, омогућава успешно излечење 
екстензивних опекотина преко 70% опечене површине.  

Привремено, уместо аутотрансплантата, могу се користити неки 
од биолошких завоја као што су хомо или хетеротрансплантати, 
мембрана амниона, синтетски заменици коже (Syspur derm, Epigard, 
Integra и сл.) Integra или вештачки дерм је биламинарна мембрана 
састављена од порозних и изукрштаних влакана chondroitin 6-sulfata 
и спољног силиконског слоја. Мрежа влакана chondroitin 6-sulfata има 
улогу да индукује неоваскуларизацију из површине гранулационе 
ране, а сама се спонтано ресорбује док спољни силиконски слој служи 
да обезбеди микроуслове за неоваскуларизацију и затвори рану у 
односу на спољну средину. Силиконски слој се уклања после 14 дана, 
када крвни судови прорасту кроз мрежу влакана до силиконског слоја, 
и замењује аутотрансплантатом коже.

Као давајуће регије трансплантата коже могу послужити све 
расположиве регије-површине здраве коже као и поглавина, 
грудни кош, трбух и слично, сем лица и функционалних регија. 
Као давајуће регије се могу користити и оне опечене регије које су 
спонтано епителизирале. Са једне исте давајуће регије може се више 
пута узимати трансплантат коже у размацима од најраније, десет до 
четрнаест дана. Давајуће регије се понашају као опекотине делимичне 
дебљине коже и повећавају укупни проценат опекотине са свим 
последицама које ове носе. Третирају се класичном - затвореном, 
(применом Allan-Kocher-Blair-овог завоја) или полуотвореном методом. 
Давајућа регија се превије једним слојем суве газе, а затим суши 
топлим ваздухом или лампом. Први контролни завој давајуће регије 
код класичне методе се ради после 24 часа, (да се смањи слој вате) 
а потом тек након седам дана, уколико завој раније не прокваси. 
Први контролни завој опекотинске ране после операције ради се 
након 24ч ако су се за њено покривање користили немеширани 
аутотрансплантати, а ако су примењивани мрежасти трансплантати 
завој се може одложити за 48 до 72 сата [17]. Оперативно лечење 
опекотине се састоји у тактичком одређивању оптималног времена 
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за оперативни захват, приоритетном оперативном лечењу а) мањих 
опекотина у тзв.функционалним и прегибним регијама (лице, врат, 
шаке, стопала, перинеум и др.). Код б) екстензивних опекотина, због 
виталних индикација приоритетно се ексцидирају велике опечене 
регије равне површине, у циљу што ранијег затварања опекотинске 
ране јер се претпоставља да ће трансплантат коже на њима бити 
примљен у највећем проценту. Успешна тактика лечења опекотина 
подразумева и перманентно праћење болесника и познавање његових 
физиолошких могућности, како би се операције опечених површина, 
могле изводити на сваких неколико дана у зависности од општег 
стања, хемодинамске стабилности, електролитске избалансираности, 
одсуства тежих компликација, расположивих давајућих регија итд. 

I Аутотрансплантати:
1)  немеширани  2) меширани

II Хомотранспланти:
1) добровољни даваоци  2) кадаверични

III Хетеротранспланти: (ксенографт- свињска кожа)
IV Амнионска мембрана и други биолошки завоји
V Култура епителијалних ћелија
VI Синтетичка кожа  алотрансплантатати (Epigard, SYS-pur дерм) 

Биолошки завој:  
а) хомотрансплантати (добровољни даваоци или кадавер) 
б) хетеротрансплантати (ксенографт - свињска кожа и 
в) алотрансплантатати (Epigard, SYS-pur дерм)

Савремене методе лечења опекотинских рана 

Vacum  Assisted  Closure (VAC) је посебна метода и техника припреме 
гранулационе површине опекотинске ране и рана друге етиологије, 
како би се могла раније затворити. Терапија вакум асистираном 
компресијом (VAC апаратом) је неинвазивна, динамичка и јединствена 
метода. Својим ситемом убрзава зарастање ране. VAC апаратом се 
обезбеђује негативни, субатмосферски притисак, у континуитету или 
интермитентно у рањавој површини покривеној полиуретаном. Из 
рањаве површине се, аспирационим дреном, који је пласиран изнад 
полиуретана, извлачи ткивна течност и некротични детритус из ране. 
На овај начин је рањава површина перманентно изложена пролазу 
“свеже” ткивне течности кроз ткива рањаве површине, а самим тим 
и тромбоцитима, који садрже бројне факторе раста. На тај начин се 
обезбеђује конјуговано (истовремено) дејство бројних фактора раста у 
самој рани, што благотворно делује на веома брз раст гранулационог 
ткива. На тај начин се постиже чиста грануалциона површина спремна 
за покривање трансплантатима коже (Слика 10).  Контраиндикације: 
пацијенти са малигним променама у рани, нелечени остеомијелитис, 
присуство неексплорисаних фистула, присутно некротично ткиво 
са есхаром у рани и експониране дубоке ткивне структуре (кост, 
тетиве, крвни судови или висцерални органи). Предности - вакум 
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асистирана компресија омогућава постизање баланса у рањавој 
средини који доводи до фазе активног зарастања ране, ефикасно 
смањује број компликација у зарастању ране (инфекција). Омогућава 
већи проценат зарастања, побољшавајући однос квалитета зарастања 
ране и трошкова зарастања рана. У литератури нема студије која 
указује на негативне конотације клиничке ефикасности терапије 
VAC-ом. Ова терапија омогућава већи ефекат у смањивању површине 
и запремине рана, бржу припрему за затварање рана у односу на 
друге контролне методе.  Ефикасна је у смањивању компликација, 
смањујући инфламаторни процес у рани, омогућујући процес 
зарастања. Помаже евидентним физиолошким и биохемијским 
ефектима који стимулишу развој гранулационог ткива [18].

Биоинжењеринг, култивисање епителијалних ћелија у in vitro 
условима jе новија технологија и начин да се превазиђе проблем са 
мањком давајућих регија и аутотрансплантата коже, који су једини 
дефинитивно решење код затварања екстензивних опекотинских 
рана. Примењују се:   1) Rheinwald - Green-ова техника, 2) Ацелуларни 
дермални хомографт, тј. дермални слој коже уместо фибробласта и 
3) Re Cell спреј (садржи култивисане све ћелије коже) које се апликују 
директно на гранулациону опекотинску рану. 

1. Rheinwald - Green-oвa техника. Узме се сектор здраве неопечене 
коже опеченог болесника димензија 3x6 cm, у стерилним 
условима. У лабораторији за култивисање ћелија коже се исечак 
аутологне коже стави у раствор са ванкомицином, а потом се 
третира трипсином, како би се одвојио епидерм од дерма. Након 
тога се епидерм и дерм одвоје и сваки посебно исече на мале 
комадиће у посебне посуде. Потом се посебно епидермални 
и дермални слој третирају трипсином док се не раздвоје 
међућелијске везе и добију раствори самосталних кератоцита у 
једној и самосталних ћелија фиброцита и фибробласта у другој 
посуди. Потом се епидермалне ћелије, кератиноцити, засеју у 
пет флакона са специјалним подлогама и потребним факторима 
раста укупне површине од 5-10% ТBSA. Исто се учини и са 
дермалним ћелијама фибробластима које се засеју исто у пет 
флакона који имају мало измењен састав подлоге и факторе 
раста. Тако припремљени флакони са ћелијама се стављају у 
инкубаторе где се ћелије умножавају до контактне инхибиције, 

Слика 10. Примена VAC апарта  на опекотинској рани
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када се умноже читавом површином флакона. Тај процес траје 
око две до три недеље. Пошто је тако култивисан слој ћелија 
фрагилан и не може се у целини пренети на рану, у подлогу се 
стављају биоразградиви носачи. У флаконе са фибробластима 
се ставља “Hijalograf” а у флаконе са кератиноцитима се 
ставља “Laser skin” који је перфориран. За време инкубације 
припрема се лежиште ране да гранулационо ткиво и на њега 
се, директно пласира “hijalograf” са фибробластима, који ће 
прорасти до површине hijalografa. На тај слој се ставља Laser 
skin са кератиноцитима који ће кроз перфорације допрети до 
дермалних ћелија. Временом ће се носачи спонтано разградити 
и на тај начин ће бити реконструисана оба слоја коже. Приликом 
једне апликације култивисаних ћелија на рану, искористе се по 
четири флакона. Преостали по један флакон у свакој линији 
ћелија се разлије у по пет нових флакона, који се припремљени 
поново култивишу у инкубаторима. На тај начин се добија нова 
генерација култивисаних ћелија коже, спремних за две до три 
недеље да се са по четири флакона покрије опечена површина, 
а преостали по један флакон користи за култивацију нове 
генерације кератиноцита и фиброцита, све до покривања читаве 
површине [19]. Предности: теоретски ова метода омогућава 
довољно аутотранслантата за сваку екстензивну опекотину, 
јер се линије култивисаних епидермалних и дермалних ћелија, 
могу култивисати после сваке апликације култивисаних 
ћелија јер се пети флакон са ћелијама може поново расејати у 
нових пет флакона и култивисати нових пет флакона. Ово је 
од великог значаја ако знамо да су једино аутотрансплантати 
(ћелија) коже ткиво које се не одбацује. Недостаци: ради се о 
технологији која захтева адекватну лабораторију и потребне 
апарате и реагенсе, који су неопходни и чије цене у набавци 
су високе. Тако реконструисана кожа има танак, недовољне 
дебљине дермални слој, и може бити веома фрагилна на неким 
регијама, поготову функционалним (Слика 11).   

Слика 11. Reinwald  Green-ова техника култивације кератоцита in vitro
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2. Ацелуларни дермални хомографт за дермални слој коже 
(уместо култивисања фибробласта и других продуката 
биоинжињеринга). Ова техника је варијација Reinwald Green-ове 
технике,којом се култивишу кератиноцити за епидермални слој 
коже као код Reinwald Green методе, док се хомотрансплантати 
из банке хомотрансплантата, третирају раствором ензима и 
детереџената чиме се дермални матрикс учини ацелуларним, 
тј. ослободи се дермалних ћелија. Ацелуларни дермални 
матрикс хомотрансплантата није алерген и организам га не 
одбацује. Поставља се на гранулационо ткиво опекотинске 
ране. Након тога се без носача (Laser skin) као солуција или 
спреј раствора култивисаних кератиноцита опеченог, покрије 
већ пласирани ацелуларни дермални матрикс. На тај начин су 
реконструисана оба слоја коже, с тим да је дермални слој коже 
дебљи у односу на дерм добијен Reinwald Green-овом  методом. 
Предности: ова метода смањује потребу за култивисањем 
дермалних ћелија, Теоретски ова метода омогућава довољно 
аутотрансплантата за сваку екстензивну опекотину, јер се 
линије култивисаних епидермалних ћелија могу култивисати 
после сваке апликације култивисаних кератиноцита јер се пети 
флакон са ћелијама може поново расејати у нових пет флакона 
и култивисати нових пет флакона епидермалних ћелија 
(кератиноцита). Ацелуларни матрикс хомотрансплантата се 
не одбацује. Овако реконструисана кожа има дебљи дермални 
слој у односу на Reinwald Green-ову методу. Недостаци: ради се 
о технологији која захтева адекватну лабораторију, потребне 
апарате и реагенсе, за култивацију кератиноцита, који су 
неопходни и чије цене у набавци су високе. Такође захтева да 
Центар за опекотина има и банку хомотрансплантата коже у 
циљу обезбеђивања ацелуларног матрикса хомотрансплантата 
коже како би се омогућила примена ове методе.   

3. Култивисане ћелије коже.  Re Cell  On Skin Spray је комерцијални 
производ, специјални контејнер, у који се убацује део аутологне 
коже пуне дебљине опеченог пацијента. У контејнеру се налазе 
припремљени раствори ензима и фактора раста, који се 
загревају да би се за око 15-30 минута разориле међућелијске 
спојнице. Такве ћелије се убаце у „Буфер“ солуцију, како би се 
направио раствор ћелија коже. Тај раствор садржи све ћелије 
коже, кератиноците, меланоците, фибробласте Langerhans-ove 
ћелије. Раствор се нанесе на чисту гранулациону опекотинску 
рану помоћу спреј-апликатора или се једноставно суспензијом 
директно прелије опекотинска гранулациона рана. Ћелије 
из раствора пролиферишу брзо и мигрирају у лежиште 
ране и регенеришу здраву, нормалну кожу. Re Cell – On Skin 
Spray, се примењује за лечење дефеката коже и ожиљака и 
депигментације после опекотина је стерилни контејнер који 
садржи све компоненте потребне за прављење и примену 
суспензије култивисаних ћелија коже. Овај контејнер омогућава 
да клинички лекари могу применити култивисане ћелије коже 
у затварању опекотинских рана, ожиљака и депигментације и 
без постојања лабораторије за култивацију in vitro ћелија коже 
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код одраслих и код деце. Капацитет контејнера обезбеђује 
ћелијску солуцију којим се може затворити опекотинска рана 
око 4 квадратна дециметра  (Слика 12) [20]. Коначни исход 
хируршког лечења зависи од тактике - одабира доброг времена 
за операцију и покривања адекватним графтом.

Збрињавање опекотина у рату

Тријажа опечених болесника. У 1. ниво хитности спадају: 
опекотине лица и ждрела са диспнејом или асфиксијом, опекотине 
екстремитета, удружене термичке и друге повреде. У 2. ниво хитности 
спадају: опекотине 10-40% TBSA. У 3. ниво хитности спадају: опекотине 
< 10% TBSA. У 4. ниво хитности спадају: опекотине > 40% TBSA и 
морибундни.            

Хируршко лечење опекотина у рату. А) Хируршко лечење 
у Бригадноj санитетској  станици, изводе се: хитне хируршке 
интервенције, трахеотомија, декомпресивне инцизије, 
субконјуктивалне инцизије (дубоке опекотине капака). Б) Хируршко 
лечење у Територијалној болници, изводе се: тангенцијална 
ексцизија са покривањем АТ или ХТ коже и некректомија 
(дубоке опекотине) са покривањем АТ или ХТ коже [21].

Рехабилитација опечених има за циљ: одржати или повећати ниво 
снаге, покрета и координације као пре повреде, преоперативни начин 
хода, обезбедити адекватну помоћ пацијенту у постизању циљева 
терапије. Почиње практично од првих сати после опечења и огледа 
се у положају шака и екстремитета у завоју и у кревету. Започињање 
вежби дисања и кинезитерапије у постељи, хидротерапијe и постепеној 
вертикализацији помоћу „пилот лифта“ до постизања нормалног, 
самосталног хода. 

Постопекотинске секвеле

Код опекотина I и IIa степена су естетске природе док су код 
опекотина IIб степена и III степена и естетског и функционалног 
карактера. Поред естетских (тања кожа, неотпорна на трауму, 
пергаментног изгледа праћене хипер или хипопигментацијом, могу 
се јавити и функционалне промене. Изражено ожиљавање или 
ампутације, пацијенту могу онемогућити покрете или пуне покрете 

Слика 12. Re Cell – On Skin Spray, in vitro култивацијa  свих ћелија коже 
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екстремитета и бављење одређеним пословима (нарочито тешким у 
условима великих температурних промена, при раду са прљавим и 
масним материјалима итд.). У превенцији израженијег ожиљавања 
примењује се компресивна одећа, кортикостероидни препарати, 
силиконске облоге, радиоталаси, физикална терапија, хидротерапија 
итд. (Сликa 12) [22]. Код развијених  постопекотинских секвела [23-25], 
примењује се хируршко лечење применом АТ коже или режњевима 
разних врста.  

Ресоцијализација је веома важан сегмент лечења пацијената 
са опекотинама са израженим секвелама или инвалидитетима 
(ампутације код електрокуција) јер могу изазвати фрустрације, губитак 
самопоуздања до озбиљних депресивних стања ових пацијената, када 
се, после болничког лечења, врате у средину у којој су живели пре 
задобијања опекотина [26].
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BURNS - ETIOLOGY, PATHOPHYSIOLOGY, 
TREATMENT

Jefta Kozarski
Military Medical Academy, Clinic for Plastic Surgery and Burns, Faculty of Medicine, 
Univeristy of Defence, Belgrade, Serbia 

Extensive burns represent the most serious injury. All vital organs can be 
damaged and are called burn disease also.  Their classification is analyzed 
with their own characteristics. Treatment of burned patients is presented 
by stage;  first aid, general medical care, surgical treatment, rehabilitation, 
treatment of procedural sequelae and resocialization with the main goals of 
treatment.  The genesis of burn shock is presented, with the main goals of 
therapy for burn shock in the period up to 48 h and a review of the treatment 
of inhalation burn that is the cause of high mortality.  The goals of surgical 
treatment are a complete closure of the burn wound in as short a period as 
possible with maximum functional and aesthetic results in patients with 
extensive burns. Numerous surgeries, high febrility, sepsis, anemia and 
hemodynamic instability accompany these patients.  Anesthesia risk, high 
intraoperative blood loss, posttransfusion immuno-suppressive effect and 
increased susceptibility to bacterial infection are present in these patients, 
as well as insufficient autotransplantation.  Opportunities for the closure of 
extensive burn wounds by conventional methods have been reported;   skin 
meshing, “Chinese method”, skin homotransplants, heterotransplants and 
synthetic skin substitutes or modern methods of bioengineering; cultivation 
of keratinocytes and fibroblasts without or with the use of an acellular matrix 
of skin homotransplants.  increase in strength, movement and coordination 
as before injury. Sequels of aesthetic or functional type are treated with 
transplants or lobes. Proces of resocialization is of the extraordinary 
importance to the burn patients who return to the environment where they 
lived.
Keywords: burning shock, rehydratation, surgical treatment, bioengineering, 
rehabilitation, resocialization
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РАДА ЦЕНТРА ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ 
И ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ „Проф. др 
МИЛАНА ПОПОВИЋ-РОЛОВИЋ“ НА 
УНИВЕРЗИТЕТСКОЈ ДЕЧЈОЈ КЛИНИЦИ У 
БЕОГРАДУ

Мирјана Костић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Универзитет у Београду, Медицински факултет, Београд 

Сажетак

Центар за хемодијализу, на тада Дечјој клиници Медицинског факултета 
у Београду, основан је 10. јануара 1980. године као први специјализовани 
центар за лечење деце са терминалном бубрежном инсуфицијенцијом (ТБИ) 
у тадашњој Југославији. Током 40 година значајно се смањила смртност 
болесника са ТБИ лечених хемодијализом (ХД)  (од просечно 35% годишње 
у првих 5 година рада Центра до вероватноће за смртни исход од 1,1% после 
једне и 12,1% после 5 и 10 година од започињања лечења у периоду 2000‒2020. 
године). Прва трансплантација бубрега на Дечјој клиници урађена је 21. 
марта 1986. године. Однос броја болесника којима је урађена трансплантација 
бубрега према броју болесника са ТБИ лечених ХД се повећао током 40 година 
oд 27,3% у периоду 1980‒2000. године на 87,3% у периоду 2001-2020. година. 
Смањен је и број педијатријских болесника са ТБИ који су трансплантирани у 
другим центрима у односу на број трансплантираних на Дечјој клиници (53,6% 
у периоду 1980‒2000. и 23,4% у периоду 2001‒2020. године). Десетогодишње 
преживљавање болесника после трансплантације било је најбоље у периоду 
од 1990‒2000. година (96%), док је у периоду 1980‒1990. године било 68%, а 
84,4% у периоду 2001‒2020. године. Преживљавање калема бубрега 10 година 
од трансплантације се није променило за цео период од 40 година (71% за 
све пресађене калеме бубрега). Значајно се повећао број лечених болесника 
са акутним оштећењем бубрега у односу на број болесника са ТБИ лечених 
ХД (7,5% у периоду 1980‒1984. годинe; 25,4% у периоду 1980‒2000. годинe; 
145% у периоду 2000‒2020. годинe). Број болесника лечених терапијском 
изменом плазме се континуирано увећавао. Уведене су и нове терапијске 
процедуре: континуирана замена бубрежне функције, албуминска дијализа 
и леукофереза
Кључне речи: деца, хемодијализа, трансплантација бубрега



Четрдесет година успешног рада центра за хемодијализу и трансплантацију

98

Страх, неизвесност и нада у погледу родитеља и старије деце. Поглед који 
обавезује и изнова нас чини бољим. Кроз борбу за живот у славу живота током 
четрдесет година трајања Центра за хемодијализу и трансплантацију 
„Проф. др Милана Поповић-Роловић“ на Универзитетској дечјој клиници у 
Београду (Слика 1).

Слика 1. Одломак текста МС, болеснице лечене у Центру за хемодијализу и 
трансплантацију, пригодом 25 година постојања Центра 

ОМАЖ УЧИТЕЉИМА 

Мит о Сизифу
...“ Истински херој апсурда није нужно ратник или уметник, већ обичан човек 
који схвата неизбежност смрти, а ипак се против ње бори ...“ (Филозофски 
есеји, Мит о Сизифу, Albert Camus, 1942).

Мит о Икару
Икар није послушао Дедалово наређење да не лети сувише високо.

Мит о Фениксу
„Птица која се рађа из пепела? Симбол борбе, ината, бесмртности, васкрсења. 
Пут до изврсности је болан и тежак, пролазећи га изнова и изнова, гори и 
оживљава, Phoenix се побољшава, постаје све бољи“ (George Sandys’s  edition 
of Ovid’s Metamorphosis, 1632).

Митови или изврсност одабраних?

У АМАНЕТ СЛЕДБЕНИЦИМА
Non progredi est regredi
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Увод

Поводом обележавања 10 година од оснивања Центра за хемодијализу 
на Дечјој клиници 1990. године, проф. др Милана Поповић-Роловић је 
рекла: „Ми се 10 година бавимо овим послом и ја бих да се кратко осврнемо 
на историју овог мукотрпног послеништва. Још далеке 1968. године, када се у 
свету и започињало са терапијом замене бубрежне функције у деце, урадили 
смо наше прве перитонеалне дијализе. Веровали смо да ће од перитонеалне 
дијализе и рада у ком смо показали да знамо шта је инсуфицијенција бубрега 
у деце до Центра за хемодијализу и трансплантацију деце бити кратак 
корак... Најзад, јула 1979. године налазе се средства за адаптацију и опрему 
Центра за хемодијализу деце. Ми почињемо са радом већ 10. јануара 1980. 
године“ (Слика 2)

Слика 2. Исечак из дневног листа Политика 1980. година
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У припреми за започињање рада Центра за хемодијализу, 
медицинске сестре и техничари су били на обуци у Центру за 
хемодијализу Клиничке болнице града Београда (данас КБЦ Звездара). 
За главну сестру Центра постављена је мс Драгица Чулић. Центар је 
просторно био смештен на нефролошком одељењу и био је опремљен 
са седам апарата и шест места за хемодијализу [1].

У четрдесeтогодишњем постојању Центра за хемодијализу и 
тансплантацију на Универзитетској дечјој клиници (УДК) у Београду 
издваја се неколико периода.

Период 1980‒1990. године

Првих пет година рада Центра, обележио је велики број болесника 
са тешким секвелама дуготрајне уремије, висока стопа смртности и 
компликација током хемодијализе као и мали број трансплантација 
бубрега [2, 3]. Дијализа је била ацетатна, дијализатори плочасти 
са купрофанским мембранама, што је у то време био стандард за 
хемодијализу. Дијализирано је укупно 80 болесника. Највећи број 
хемодијализом (ХД) лечених болесника је био у терминалној бубрежној 
инсуфицијенцији (ТБИ) (92,5%) (Графикон 1). Просечна смртност у 
овом периоду била је 35,5% годишње (Графикон 2).

Графикон  1. Годишња дистрибуција болесника са терминалом бубрежном 
инсуфицијенцијом (ТБИ) и са акутним оштећењем бубрега (АБО) лечених 
хемодијализом (ХД) у периоду 1980‒1985. године
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Истовремено са стицањем искуства у техници обављања 
хемодијализе, започиње се 1984. године са применом супституционе 
терапије активним метаболитом витамина Д (1,25(OH₂)D) и унапређује 
перитонеумска дијализа увођењем континуиране амбулаторне 
перитонеумске дијализе 1985. године.

Два кључна догађаја су обележила 1986. годину. Те године 
се започиње са бикарбонатном дијализом и урађена је прва 
трансплантација бубрега на Дечјој клиници.

На позив проф. др Милане Поповић-Роловић, која руководи 
Центром за хемодијализу и Нефролошким одељењем, дошао је 
светски признати трансплантациони хирург из Лондона (Dulwitch 
Hospital) Michael Bewiсk са својим анестезиологом и инструментарком. 
У сарадњи са хируршким тимом Дечје клинике предвођеним проф. 
др Савом Перовић, а уз подршку тима за трансплантацију Уролошке 
клинике у Београду, 21. марта 1986. године доктор М. Bewiсk  је урадио 
прву трансплантацију бубрега са живог сродног даваоца болеснику 
узраста 4 године и телесне масе од 10 кг (Слика 3 и 4).

Графикон 2. Исход болесника са терминалном бубрежном инсуфицијенцијом  
лечених хемодијализом (ХД) у периоду 1980‒1985. године
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Слика 3. Доктор Michael Bewick и проф. др Милана Поповић-Роловић 1986. 
године када је урађена прва трансплантације бубрега на Дечјој клиници 

Слика 4. Исечак из дневног листа Политика 1986. године. На слици су са 
лева на десно: мс Биљана Станковић, проф. др Милана Поповић-Роловић, 
болесник коме је трансплантиран бубрег (НМ), мт Милић Јоксимовић, проф. 
др Сава Перовић
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У току 1986. и 1987. године исти тим је урадио трансплантацију 
бубрега од живих сродних давалаца код још седам болесника. 
Коментаришући опремљеност хирушких сала и услове на Дечјој 
клиници др Michael Bewiсk је за дневни лист Политика рекао: „ Добро 
је кад операциона сала има све што ми је потребно за један овако сложен 
захват, али ми је далеко важније да радим са екипом која има жељу да помогне 
малишану. Са таквом екипом сам јуче радио.“ Интервју је др Michael 
Bewiсk завршио питањем на које ни данас, више од три деценије 
касније, немамо одговор: „ Зашто је тако мало трансплантација бубрега 
у Југославији, пре свега са кадавера?“ (Слика 5).

Слика 5. Исечак из дневног листа Политика 1987. године
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Када се 1990. године облежавало 10 година рада Центра за 
хемодијалазу на Дечјој клиници те године су хемодијализом лечена 34 
болесника (Слика 6).

Слика 6. Исечак из текста 1990. година

Укупно 130 болесника лечено је током првих 10 година рада 
Центра. Највећи број лечених белесника био је у ТБИ (приближно 88% 
болесника). Значајан напредак у лечењу реналне анемије учињен је 
1988. године када је уведена супституциона терапија еритропoетином 
[4]. Због веома ограничених могућности кадаверичне трансплантације 
у то време у Југославији, у периоду од 1984. до 1990. године у 
иностранству су обављене кадаверичне трансплантације бубрега 
код четири наша болесника. Три су урађене у Hôpital Enfants Malades-
Necker у Паризу, захваљујући помоћи и разумевању проф. др M. Broyer 
и једна у Лондону (London Bridge Hospital) захваљујући ентузијазму и 
несебичној помоћи др M. Bewick. У Hôpital Enfants Malades-Necker у 
Паризу код два болесника урађене су и трансплантације бубрега од 
живих сродних давалаца.
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Период 1990‒2000. годинe

Период од 1990. до 2000. године је био изузетно тежак. Обележили 
су га распад СФРЈ, ратови на територији бивше Југославије, економске 
санкције, бомбардовање и обнова разорене инфраструктуре Србије 
као и демографске промене. У таквим околностима императив је био 
обезбедити услове за опстанак Центра како би се омогућила редовна 
хемодијализа растућем броју болесника (Графикон 3).

Графикон 3. Број болесника лечених хемодијализом (укупан број и број 
нових болесника) у свакој години за период 1990‒2000. година

Захваљујући личном ангажовању проф. др Амире Пецо-
Антић, која након одласка у пензију проф. др Милане 
Поповић-Роловић (1994) руководи Центром, а од 2001. године 
и Нефролошком службом, као и у међувремену основаном 
Удружењу родитеља деце са бубрежним болестима, обезбеђиван 
је потрошни материјал и друге донације који су омогућили 
опстанак Центра [1]. Ипак је и у овом периоду, упркос свим 
тешкоћама, начињен напредак у лечењу болесника са имунским 
болестима започињањем примене терапијске плазмаферезе 1990. 
године и отпочињањем терапије замене бубрежне функције 
аутоматском перитонеумском дијализом 2000. године. Иако су 
непосредна  и удаљена искуства у трансплантацији на Дечјој 
клиници у Београду показала повољан исход трансплантације, 
од 1987. године до средине 2001. године, због бројних разлога, 
није урађена ниједна трансплантација бубрега на Дечјој клиници 
у Београду [5-7]. 
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Период 2001-2006. године

Период од 2001. до 2006. године је период „васкрснућа“ Центра. 
Увођењем хемодијафилтрације 2001. године, као и хормона раста и 
интравенског гвожђа у супституциону терапију значајно је унапређен 
квалитет лечења болесника са ТБИ [8, 9]. Започињањем континуиране 
терапије замене бубрежне функције (КЗБФ) 2004. године, проширене 
су индикације за активно лечење болесника са акутним оштећењем 
бубрега (АОБ). Средином 2001. године (6. јуна), после 14 година, на 
Дечјој клиници поновно се започиње са трансплантацијом бубрега 
од живог сродног даваоца [10]. У априлу 2004. године урађена је и 
прва трансплантација бубрега од мождано мртвог даваоца. За овај 
нови почетак трансплантације бубрега на Дечјој клиници највећа 
заслуга припада врсном дечјем хирургу, урологу проф. др Зорану 
Крстићу. У овом новом почетку драгоцену помоћ су нам пружили 
трансплантациони хирурзи др. Живко Борић и проф. др Драго 
Милутиновић (Уролошка клиника Београд) као и проф. др Mohsne el 
Mekresh (Mansoura University, Egypt, Mainz University, Germany), за шта им 
дугујемо искрену захвалност (Слика 2).

У овом периоду хемодијализом је лечено 68 болесника са ТБИ, а 
акутном дијализом (интермитентном или континуираном од 2004. 
године) због АОБ 19 болесника (27,9%). Трансплантација бубрега је 
урађена код 49 болесника (53% болесника са ТБИ).

Постављењем проф. др Амире Пецо-Антић за начелника 
Нефролошке службе и шефа Нефролошког одељења, руковођење 
Центром за хемодијализу и трансплантацију преузима тада доцент 
др Мирјана Костић. Одласком више медицинске сестре Драгице 
Чулић у пензију за главног техичара Центра постављен је медицински 

Слика 7. Tренутак дружења пријатеља и сарадника, 1987. година
На слици су са лева на десно: проф. др Александар Дујић, проф. др Милана 
Поповић-Роловић, проф. др Амира Пецо-Антић, др Живко Борић, проф. др 
Зоран Крстић, проф. др Драго Милутиновић
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техничар Милић Јоксимовић, надасве племенит човек уз кога је 
сваки искорак у ново и непознато био једноставан. Организационо 
перитонеумска дијализа (ПД) је припала Нефролошком одељењу. 
Одсеком за ПД је руководила др Дивна Крушчић (Слика 8). Од 2005. 
године Центар за хемодијализу и трансплантацију се зове „Центар за 
хемодијализу и трансплантацију проф. др Милана Поповић-Роловић“ 
у знак поштовања и захвалности према проф. др Милани Поповић-
Роловић, зачетнику активног лечења болесника у ТБИ.

Хемодијализа

У периоду од 1980. до 2020. године хемодијализом је лечено 
319 болесника са ТБИ, 313 (98,1%) болесника млађих од 19 година. 
Инциденца болесника са ТБИ лечених у Центру за хемодијализу и 
трансплантацију бубрега  у периоду од 1980-1990. године је била 1,59/
мдп, а у периоду од 1994-1996. године 2,85/мдп код болесника млађих 
од 19 година [7].

У периоду првих 20 година од оснивања Центра (1980‒2000) лечено 
је укупно 260 болесника (194 болесника млађих од 19 година). Највећи 
број лечених болесника био је са ТБИ (74,6%) [7]. 

У периоду од 2000. до 2020. године хемодијализом су лечена 132 
болесника са ТБИ, 124 (93,9%)  млађа од 19 година (Графикон 4). 
Просечна инциденца болесника са ТБИ млађих од 19 година лечених 
хемодијализом од 2000. до 2020. године је била 3,8/мдп, а  преваленца 
24,6/мдп.

Слика 8. Нефролошко одељење УДК 2005. година. 
На слици су са лева на десно: доц. др Мирјана Костић, проф. др Амира Пецо-
Антић и др Дивна Крушчић
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Графикон 4. Болесници у терминалној бубрежној инсуфицијенцији (ТБИ) 
лечени хемодијализом (ХД) у периоду од 2000. до 2020. године

Вероватноћа за преживљавање болесника у ТБИ лечених 
хемодијализом  на УДК у периоду 2000‒2020. годинe је 98,9% након 
годину дана, 96,9% након 2 и 3 године, 92,5% након 4 године и 87,9% 5 
и 10 година од започињања ХД (Графикон 5).

Графикон 5. Вероватноћа за преживљавање болесника у терминалној 
бубрежној инсуфицијенцији лечених хемодијализом на Универзитетској 
дечјој клиници у периоду 2000‒2020. годинe
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Трансплантација бубрега

Трансплантација бубрега, 1980‒2000. У овом периоду урађена је 
трансплантација бубрега код 53 од 194 (27,3%) лечена болесника са 
ТБИ. На Дечјој клиници у Београду урађена је трансплантација код 
само 14,3% болесника (1986. и 1987. године). Код 46,4% болесника 
урађена је трансплантација бубрега у центрима за трансплантацију 
у земљи, а код осталих болесника у иностранству [7]. Просечно време 
лечења дијализом до трансплантације било је 30,3 месеца. Преемтивна 
трансплантација је урађена код три (1,6%) болесника. Највећем 
броју болесника трансплантиран је бубрег од живог даваоца (62,5%; 
58,9% од живог сродног и 3,6% од несродног даваоца). Код 46,4% 
болесника трансплантација је обављена у нашој земљи, а код 53,6% у 
иностранству [7]. Кумулативна вероватноћа преживљавања болесника 
после трансплантације бубрега у периоду од 1990. до 2000. године била 
је боља него у периоду од 1980. до 1990. године (96% vѕ. 68%; р>0,05). 
Преживљавање свих калема бубрега било је 80%  пет година и 71% 
десет година од трансплантације [7]. 

Трансплантација бубрега, 2001-2020. У периоду од 2001. до 2020. 
године учињене су 124 трансплантације бубрега код 115 од 132 болесника 
са ТБИ (87,1%) лечена ХД на УДК. Највећи број трансплантација 
95/124 (76,6%) је урађен на УДК. Највећи број трансплантација у 
иностраним центрима урађен је у Италији у Торину (Regina Margherita 
Children’s University Hospital) за шта посебну захвалност дугујемо проф. 
др Rossana Coppo и др Licia Peruzzi. Трансплантационом хирургу проф. 
др Драгу Милутиновићу (Уролошка клиника, Београд) смо захвални 
за пружену помоћ у овом периоду.  На графикону 6 приказан је број 
трансплантација у свакој години за овај период на УДК и у другим 
центрима.

Графикон 6. Укупан број трансплантација бубрега по годинама за период 
2001‒2020. годинe
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Просечан узраст болесника у време транплантације био је 12 
година и 8 месеци ± 5 година и 6 месеци (106 болесника је било млађе 
од 19 година)  Просечно време лечења дијализом до трансплантације 
било је 33,6 месеци. Преемптивна трансплантација урађена је код 
16 болесника (13,9%), све на УДК (16,8% свих трансплантација на 
УДК). Код 9 болесника је урађена ретрансплантација бубрега, а код 
7 болесника истовремена трансплантација бурега и јетре (у другим 
центрима). 

Просечна инциденца болесника млађих од 19 година лечених 
трансплантацијом за овај период била је 3,8/мдп, а преваленца 22,1/
мдп (Графикон 7).

У односу на порекло калема било је укупно 66 (53,3%) трансплантација 
бубрега од живог сродника (УДК 58; 87,9% и други центри 8; 12,1%) и 
58 (46,8%) од мождано мртвих особа (УДК 37: 63,8% и други центри 21: 
36,2%) (Графикон 8).

Графикон 7. Укупан број болесника са трансплантираним бубрегом и број 
новотрансплантираних болесника млађих од 19 година у периоду 2001‒2020. 
годинe

Графикон 8. Укупан број трансплантација од живог сродника и кадаверичних 
трансплантација обављених на УДК и у другим центрима у периоду 
2001‒2020. година
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За овај период однос трансплантација од живог сродног даваоца у 
односу на трансплантације од мождано мртвих особа на УДК био је 
58/37 односно 61,1%/ 38,9% (Графикон 9).

Кумулативна вероватноћа преживљавања свих болесника лечених 
трансплантацијом бубрега је 94,9%  5 година, 88,4%  10 година и 84,4%  
15 година од трансплантације, а калема бубрега  87,5%, 79% и 70,7% 5, 10 
и 15 година од трансплантације. Поређење преживљавања болесника 
и калема након трансплантације на УДК и у другим центрима није 
показало статистичку значајност (p>0,05).  Иако је преживљавање 
калема са живих сродника било боље од кадаверичних ова разлика 
није достигла статистичку значајност (p=0,062) код болесника после 
трансплантације на УДК.

Трансплантација болесника мале телесне масе на УДК у периоду 
2001‒2020. годинe. У време трансплантације 18 болесника је имало 
телесну масу (ТМ) ≤ 20 кг. 

(7 болесника је имало ТМ 15-20 кг, 9 болесника 10-15 кг и 2 болесника 
≤10 кг). Просечна ТМ ових болесника у време трансплантације је била 
15,2±3,2 кг, а просечан узраст 4 године и 11 месеци ± 1 година и 9 месеци. 
Болесник са најмањом ТМ имао је 8,8 кг (узраста 2 године и 5 месеци) у 
време трансплантације, а најмлађа болесница била је узраста 2 године 
и 7 месеци (ТМ 9,3 кг). Након просечног праћења од 6 година и 8 
месеци ± 4 године 1 месец преживљавање болесника је 100%, а калемова 
89,5% једну, пет и десет година од трансплантације (два калема су 
била примарно афункционална). Трансплантације болесника мале 

Графикон 9. Годишњи број трансплантација бубрега од живих сродника и 
кадаверичних трансплантација на УДК за период 2001‒2020. године
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ТМ обавили су хирурзи УДК уз помоћ трансплантационих хирурга 
др Живка Борића, проф. др Mohsne el Mekresh, проф. др Martin Xavier 
(Unversity Lion, France), проф. др Pierro Bretto (O.I.R.M. Sant’Anna, Torino, 
Italy), проф. др Nizam Mamode и  проф. др Kessaris Nicos (Guy’s and St 
Thomas Hospital, London, England) којима смо захвални за пружену помоћ.        

Проф. др Martin Xavier је у сарадњи са са хирурзима УДК урадио 
2012. године прву лапароскопску донор нефректомију у Србији.

Акутна дијализа

Због АОБ (изолованог или у склопу мултисистемског попуштања) 
у периоду од 2000. до 2020. године лечено је укупно 180 болесника 
(145% у односу на број болесника са ТБИ лечених ХД у том 
периоду). Интермитентном ХД лечен је 21 болесник, а 156 методом 
екстракорпоралне континуиране замене бубрежне функције. Од 5. 
априла 2004. године, од када се болесници са АОБ лече КЗБФ, обављено 
је укупно  14822 сата КЗБФ (приближно 1,5 година континуиране 
примене КЗБФ) (Графикон 10 ). Просечна инциденца болесника 
са АОБ који су лечени интермитентном ХД или КЗБФ била је 5,8/
мдп за овај период. Болесник најмање телесне масе који је успешно 
лечен КЗБФ било је превремено рођено новорођенче тежине 900 гр.

Графикон 10. Број болесника са акутним оштећењем бубрега лечених 
интермитентном хемодијализом (ХД) и континуираном заменом бубрежне 
функције (КЗБФ) у свакој години периода од 2000. до 2020. године
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Графикон 11. Број болесника лечених плазмаферезом у свакој години 
периода од 1990. до 2020. године

Плазмафереза

Од 4. септембра 1990. године, када се започиње са терапијском 
применом плазмаферезе, у нашем центру овом методом је лечено укупно 
148 болесника. Обављено је укупно 1471 процедура (Графикон 11).

Албуминска дијализа

Од октобра 2007. године, од када се примењује албуминска дијализа 
(енг. Molecular Adsorbent Recirculating System) у лечењу болесника са 
акутном или хроничном инсуфицијенцијом јетре (у припреми за 
трансплантацију јетре), лечено је укупно 9 болесника и обављено 26 
процедура (приближно 208 сати).

Леукофереза 

Код два болесника са неуробластомом, у припреми за аутологу 
трансплантацију матичним ћелијама хематопоезе обављена је 
леукофереза (2014. и 2015. године).

Поглед у прошлост зарад будућности

Usus est optimus magister  (C. Iulii Caesaris quae extant, 1678)
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FORTY YEARS OF SUCCESSFUL WORK OF 
THE CENTER FOR HEMODIALYSIS AND 
TRANSPLANTATION “Prof. dr MILANA 
POPOVIĆ-ROLOVIĆ“ AT THE UNIVERSITY 
CHILDREN’S HOSPITAL IN BELGRADE

Mirjana Kostić

University Children’s Clinic, Belgrade 
University of Belgrade, School of Medicine, Belgrade  

The Hemodialysis Center at the Children’s Hospital of the Medical Faculty 
in Belgrade was founded on January 10, 1980 as the first specialized center 
for the treatment of children with end stage renal disease (ESRD) in the 
former Yugoslavia. During the last 40 years, the mortality rate of patients in 
ESRD treated with hemodialysis (HD) significantly declined (from 35% per 
year on average in the first 5 years of the Center’s work to a probability of 
death of 1.1% after one year and 12.1% after 5 and 10 years from initiating 
treatment in the period 2000-2020). The first kidney transplantation at the 
Children’s Hospital was performed on March 21, 1986. The proportion of 
patients receiving transplants per number of patients in ESRD treated with 
HD increased over 40 years from 27.3% between 1980 and 2000 to 87.3% 
between 2001 and 2020. The relative number of pediatric transplantations 
in other centers decreased in comparison to the number performed at the 
Children’s Hospital (53.6% in the period 1980-2000 compared to 23.4% in 
the period 2001-2020). The cumulative probability of survival of patients 
with transplants 10 years after surgery was greatest in the period from 
1990-2000 (96%) (68% in the period 1980-1990 and 84.4% in the period 
2001-2020). Ten year graft survival did not change over the entire interval 
(71% for all grafts). During the 40 years, the relative number of treated 
patients with acute kidney injury increased significantly over the number 
of patients in ESRD treated with HD (7.5% in the period 1980-1984; 25.4% 
in the period 1980-2000 and 145% in the period 2000-2020). The number 
of patients treated with therapeutic plasma exchange has continually 
increased. New therapeutic procedures like continuous renal replacement 
therapy, albumen dialysis and leukopheresis have also been introduced.
Keywords: children, hemodialysis, kidney transplantation
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БИОЛОШКА И КЛИНИЧКА ХЕТЕРОГЕНОСТ  
МИЈЕЛОДИСПЛАЗНИХ СИНДРОМА

Драгомир Марисављевић
Универзитет у Београду, Медицински факултет, Београд 

Сажетак

Термином мијелодисплазни синдроми (МДС) обухваћен је спектар 
хетерогених болести у којима се клонска абнормалност матичне ћелије 
испољава поремећајима пролиферације и диференцијације различитог 
степена, морфолошким абнормалностима ћелија хематопоезе, неефективном 
хематопоезом, рефлакторним цитопенијама (ом) и ризиком од 
трансформације у акутну леукемију. Патобиологија МДС није у потпуности 
разјашњена, из чега проистичу бројне контроверзе у погледу патогенезе, 
учесталости, дијагнозе, класификације, лечења и прогнозе болести.
Кључне речи: мијелодисплазни синдроми, патобиологија, контроверзе

Дефиниција  

Мијелодисплазни синдроми (МДС) су хетерогена група обољења 
у којима се клонска абнормалност матичне ћелије испољава 
поремећајима пролиферације и диференцијације различитог степена, 
морфолошким абнормалностима ћелија хематопоезе, неефективном 
хематопоезом, рефтакторним цитопенијама(ом) и ризиком од 
трансформације у акутну леукемију [1].   

Инциденца и преваленца

МДС је болест старијих особа (просечна старост у моменту дијагнозе 
је 65 година). Од МДС скоро двоструко чешће обољевају мушкарци. 
Инциденца МДС се процењује на 3-5 случајева годишње на 100.000 
становника, што је двоструко већа учесталост него учесталост акутне 
мијелоидне леукемије (АМЛ). Учесталост болести прогресивно расте 
старењем, достижући стопу од чак 30,2/100.000/годишње у популацији 
болесника од 70-79 година, до чак 59,8/100.000/годишње у популацији 
старијој од 80 година [2]. Преваленцу болести је тешко проценити 
јер део болесника нема симптоме, код лекара долази због мањих 
квантитативних абнормалности периферне крви којима се не придаје 
посебан значај или се оне тумаче „старачким цитопенијама“. На овај 
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начин болест остаје непрепозната у значајном делу геријатријске 
популације, што може делом објаснити резултате епидемиолошке 
студије 527 пацијената лечених у неколико здравствених установа у 
Србији која је показала да удео млађих болесника (≤50 година) износи 
14,1%, што је виша преваленца него у развијеним земљама [3].

Етиологија

Етиолошки фактори могу бити ендогени (генетска предиспозиција) 
и егзогени (леукемогени агенси из спољашње средине). Хередитарна 
обољења која су предиспозиција за настанак МДС/АМЛ првенствено су 
синдроми „фрагилности хромозома» (Фанконијева анемија, синдром 
атаксија-телеангиектазија и Блумов синдром), као и конституционални 
генетски поремећаји: Даунов синдром, тризомија 8 мозаицизам, 
фамилијарна монозомија 7 [4], неурофиброматоза 1 и др. [5]. Када 
су у питању утицаји спољашње средине најбоље је документовано 
хронично тровање бензеном које носи висок епидемиолошки ризик 
за настанак АМЛ, којој претходи вишемесечна или вишегодишња 
мијелодиспластична фаза. Леукемогени ризик расте пропорционално 
кумулативној експозицији бензеном. Малобројне епидемиолошке 
студије су повезале МДС са дуготрајном експозицијом пестицидима, 
пречишћеним дериватима нафте, полицикличним ароматичним 
угљеним хидратима, металима и органским растварачима. Неке 
стечене болести (апластична анемија) и примена одређених видова 
лечења, нпр. трансплантације матичних ћелија хематопоезе (МЋХ), 
радиоактивног фосфора и сл., такође предиспонирају настанку МДС. 
Утицај радијације у настанку МДС је значајан, посебно историјски 
подаци о обољевању преживелих после атомског бомбардовања од 
АМЛ која настаје после МДС фазе. МДС може бити “индукован“ 
претходним лечењем хемиотерапијом (посебно алкилирајућим 
цитостатицима) или радиотерапијом и тада се овај облик болести 
назива јатрогени или „терапијом изазвани” МДС (т-МДС) [5].

Патогенеза

Настанак болести покушава да се објасни различитим патогенетским 
механизмима - мутацијама гена који нормално учествују у регулацији 
ћелијске пролиферације и диференцијације, затим неутрализацијом, 
делецијом или дефектима гена који кодирају супресију непрекидног 
ћелијског циклуса и дозвољавају ћелији потпуну експресију 
диферентованог фенотипа (ендогени „тумор-супресорни гени“), 
епигенетским променама (најчешћа је метилација ДНК), повећаној 
интрамедуларној апоптози хематопоетских ћелија, као и аутокриној/
паракриној продукцији хематопоетских фактора раста  [5]. 

Дијагноза  

Дијагноза болести заснована је на клиничким и лабораторијским 
налазима, морфолошкој анализи ћелија крви и костне сржи 
(цитолошким и  патохистолошким прегледом) и анализи кариотипа 
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(Табела 1). У посебно одабраним случајевима од помоћи у постављању 
дијагнозе су анализа карактеристика раста претходника хематопоезе у 
in vitro условима, анализа имунолошког фенотипа ћелија костне сржи 
и молекуларна испитивања. 

Табела 1.  Лабораторијски тестови и испитивања костне сржи [5]

Лабораторијски тестови*

Комплетна крвна слика са ручном леукоцитарном формулом

Број ретикулоцита

Фолна киселина, витамин Б12, гвожђе, ТIBC, феритин 

Лактат дехидрогеназа

Антинуклеарна антитела, Кумбсов тест, хаптоглобин  

Ниво еритропоетина у серуму

Испитивања костне сржи (хематопатологија)

Проценат бласта одређен на 500 ћелија у аспирату костне сржи 

Присуство/одсуство Ауерових штапића 

Проценат целуларности у биоптату костне сржи 

Бојење на гвожђе у аспиратима костне сржи (ринг сидеробласти: 
присуство, %) 

Процена складишта гвожђа у биопсији костне сржи 

Диспластичне одлике одређене на најмање 200 ћелија еритроцитне и 
гранулоцитне лозе и најмање 30 мегакариоцитне, присуство дисплазије у 
≥10% ћелија линије, захваћена ≥1 ћелијска линија

Цитогенетика (≥20 метафаза)

*код одабраних болесника ХЛА типизација и скрининг на пароксизмалну 
ноћну хемоглобинурију; вирусолошка испитивања (ХИВ, хепатититс Б, 
хепатитис Ц, парво Б19)

Клиничка слика и лабораторијски налази

Анемија је присутна код >80% болесника, а убрзо по постављању 
дијагнозе већина оболелих постаје зависна од трансфузија. 
Анемија је најчешће макроцитног типа, са умереном до значајном 
ретикулоцитопенијом, мада су описани и случајеви МДС са израженом 
ретикулоцитозом  [6]. Метаболизам гвожђа најчешће је поремећен у 
виду секундарне хемосидерозе. Хронична анемија нарушава квалитет 
живота, а интервали за трансфузије концентрованих еритроцита 
варирају од 2 до 16 недеља. Гранулоцитопенија је присутна код 50–
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70% болесника на дијагнози, а инфекције су узрок смрти код 1/5 свих 
болесника са МДС. Најчешће су бактеријске инфекције, углавном доњег 
респираторног тракта, коже, перианалне регије, а описани су и случајеви 
инфекције микобактеријом [7]. Клинички значајну тромбоцитопенију 
са крвављењем има 30% болесника на дијагнози, а због квалитативних 
дефеката тромбоцита болесници са МДС имају склоност ка крвављењу 
диспропорционалну тежини тромбоцитопеније (посебно после 
трауме или хируршке интервенције). Описани су и случајеви МДС 
код којих је тромбоцитопатија прва клиничка манифестација болести 
[8]. Смањење броја тромбоцита у току праћења најчешће указује на 
прогресију болести. Налаз тромбоцитозе је редак и најчешће удружен 
са 5q- синдромом, ЈАК2 V617F мутацијом (болесници са RARS-T) или 
3q21q26 синдромом [t(1;3); inv(3); t(3;3)] [5]

Имунолошке и реуматолошке компликације МДС нису реткост. 
Најчешће се виђају акутне епизоде серонегативног олиго- или 
полиартритиса, кожни васкулитиси, Свитов синдром, полимиозитис, 
периферна неуропатија [9]. Нешто ређи су симптоми слични 
системском лупусу, серозитиси, хемолизна анемија, PRCA [10], Рајандов 
феномен и слично. Ове паранепластичне манифестације болести могу 
отежати постављање дијагнозе МДС, али обично повољно реагују на 
лечење кортикостероидним и имуносупресивним лековима [9]. 

Физикални налаз није карактеристичан. Најчешће се налазе бледило 
коже и видљивих слузокожа, а код мањег броја болесника знаци 
инфекције или петехијална крвављења. Сплено-/хепатомегалија или 
лимфаденопатија су ретке.

Цитолошка испитивања. Налаз морфолошких аномалија ћелија 
костне сржи је камен темељац дијагнозе МДС [1]. „Минимални“ 
критеријум за дисплазију одређене ћелијске линије је да је она присутна 
у најмање 10% те ћелијске линије. Са дијагностичког аспекта највећи 
опрез је потребан код постављања дијагнозе МДС код болесника са 
унилинеарном дисплазијом или када је дисплазија неубедљива. Према 
препорукама IWG (Међународна радна група за МДС) дијагноза МДС 
може се поставити ако је цитопенија(е) присутна у трајању дужем 
од 6 месеци, а праћена је „специфичном“ клонским хромозомском 
аберацијом (Табела 2) или најмање једнолинијском дисплазијом, као и 
да су искључена патолошка стања која могу довести до диспластичне 
хематопоезе (инфекције, малигнитети, лекови…) [2, 11].
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Табела 2. Понављане (енгл. recurring)  аберације хромозома које дијагнозу 
мијелодисплазног синдрома чине  „вероватном“ код болесника са 
перзистентним цитопенијама  „нејасног“ значаја [11]

Небалансиране Балансиране

-7 ili del(7q) 
-5 ili del(5q)
i(17q) ili t(17p)
-13 ili del(13q) 
del(11q) 
del(12p) ili t(12p)
del(9q)
idic(X) (13q)

t(11;16)(q23;p13.3) 
t(3;21)(q26.2;q22.1) 
t(1;3)(p36.3;q21.2)
t(2;11)(p21;q23)
inv(3)(q21;q26.2)
t(6;9)(p23;q34)

Хромозомске аберације које се често виђају код болесника са МДС (–Y, del(20q) 
и +8) не спадају у „специфичне“ клонске аберације хромозома

Један број болесника годинама се хематолошки прати 
због хроничних цитопенија без присуства јасне дисплазије ћелија 
костне сржи односно због присуства дисплазије ћелија костне сржи 
са безначајном цитопенијом(ама). У таквим случајевима раније су 
коришћени термини „не још МДС“, „не баш МДС“ (енгл. not yet MDS, 
not quite MDS), док се данас користе термини „идиопатска цитопенија 
нејасног значаја“ (Idiopathic Cytopenia of Undetermined Significance, ICUS) 
односно „идиопатска дисплазија нејасног значаја“ (Idiopathic Dysplasia 
of Undetermined Significance, IDUS) [12-14] (Табела 3). ICUS & IDUS 
сматрају се „премалигним“ мијелоидним поремећајима јер могу 
прогредирати у МДС, АМЛ или мијелопролиферативну неоплазму. 
Секвенционирање гена код особа са ICUS утврдило је да њих 40% има 
клонску хематопоезу због чега је код њих уведен нов термин - „клонска 
цитопенија нејасног значаја“ (Clonal Cytopenias of Undetermined Significance, 
CCUS). Штавише, утврђено је да соматске мутације у хематопоетским 
ћелијама могу довести до клонске хематопоезе и у одсуству цитопенија 
и диспластичне хематопоезе (тзв. Clonal Hematopoiesis of Indeterminate 
Potential, CHIP) и да се стичу током старења [14, 15] (Табела 3). Клонска 
хематопоеза удружена је са повишеним ризиком (0,5-1% годишње) 
од појаве мијелоидне или лимфоидне неоплазме, али и повећаним 
укупним морталитетом [14, 15]. Сва поменута стања (ICUS, IDUS, 
CCUS, CHIP) данас су предмет опсежних истраживања као идеалног 
модела за испитивање леукемогенезе код човека.

Патохистолошка испитивања. Патохистолошки (ПХ) преглед 
костне сржи је морфолошка метода комплементарна цитолошкој 
анализи и базични дијагностички поступак који треба применити 
код свих болесника, а не само у случајевима „суве“ пункције. 
Хистолошко испитивање пружа прецизне и значајне информације 
о: целуларности костне сржи; архитектурној дезорганизацији 
ткива (паратрабекуларна дислокација ћелија еритроцитне и 
мегакариоцитне-лозе и интертрабекуларна дислокација мијелоидних 
прекурсора), присуству дисмегакариоцитопоезе (посебно микро-
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облика); присуству мијелофиброзе и других промена у строми 
(руптуре синусоида, васкулитиси, неоангиогенеза, присуство лимфних 
нодулуса…) и присуству обољења која могу довести до диспластичне 
хематопоезе (инфилтрација костне сржи карциномом, лимфомом, 
мијеломом). Осим дијагностичког, ПХ испитивање је од значаја и 
за прогнозу болести. Присуство ALIP (енгл. Abnormal Localization of 
Immature Precursors), односно интертрабекуларно локализованих 
агрегата ћелија сачињених од 3-5 мијелобласта и промијелоцита 
је неповољан прогностички знак у смислу краће дужине живота и 
високог ризика за леукемоидну трансформацију (ЛТ) [16]. Друге 
хистолошке карактеристике такође повезане са лошом прогнозом 
су обим архитектурне дезорганизације ткива;  прекид у сазревању 
гранулопоезе [17], присуство дисмегакариопоезе [17-19], присуство 
мијелофиброзе [19, 20].

ICUS IDUS CHIP CCUS MDS
Соматска мутација - - +/-* +/-* +/-
Клонска 
кариотипска 
аберација

- - +/-* +/- +/-

Дисплазија ћелија 
костне сржи - + - -* +

Цитопенија** + - - + +
*клонска аберација кариотипа (присутна у ≥2 метафазе) и/или соматска 
мутација (присутна у >2% фреквенције варијантог алела)
**најмање хемоглобин <110гр/л, неутрофили <1,5x109/л и/или тромбоцити 
<100x109/л
ICUS - Idiopathic Cytopenia of Undetermined Significance, IDUS - Idiopathic Dysplasia 
of Undetermined Significance, CHIP - Clonal Hematopoiesis of Indeterminate Potential, 
CCUS - Clonal Cytopenias of Undetermined Significance

Посебни ентитети који се могу дијагностиковати искључиво 
применом трепанобиопсије су тзв „хиперфибротични” и 
„хипоцелуларни МДС”. Учесталост „хиперфибротичног МДС“ креће 
се од 6% до 9%, а одликују га панцитопенија, тролинијска дисплазија 
(посебно МК лозе), минимална или одсутна органомегалија, 
ретикулинска фиброза у хиперцелуларној костној сржи, бројне 
хромозомске аберације, висока стопа ЛТ и кратко преживљавање [19, 
21, 22]. Хиперфибротични МДС се не сме помешати са њему сличним 
ентитетима: примарном мијелофиброзом, АМЛ-М7 и акутном 
панмијелозом са мијелофиброзом. „Хипоцелуларни” МДС одликују 
предоминација жена, макроцитоза, тешка леуко-/тромбоцитопенија 
и повољан одговор на имуносупресивну терапију [5, 23]. Апластична 
анемија и хипоцелуларна АМЛ се разматрају диференцијално 
дијагностички у случају сумње на хипоцелуларни МДС.  

Табела 3. Биолошке и клиничке карактеристике спектрума индолентних 
поремећаја мијелопоезе (ICUS, IDUS, CHIP, CCUS) у односу на манифестни 
мијелодисплазни синдром [2]



Драгомир Марисављевић

123

Цитогенетска испитивања. Анализа кариотипа је једна од основних 
дијагностичких метода у МДС, имајући у виду да је налаз понављаних 
хромозомских аберација објективни показатељ присуства клона, а што 
је посебно значајно код болесника са минималним морфолошким 
абнормалностима (Табела 2). У моменту дијагнозе, хромозомске 
аберације могу се доказати код 40-50% болесника [24]. Сваки хромозом 
у кариотипу подложан је реаранжману у МДС, при чему се најчешће 
налазе нумеричке аберације хромозома 5, 7, 8 и Y и структурне 
аберације (углавном интерстицијалне делеције) хромозома 5, 7, 11, 
12 и 20 [24-27]. Међутим, нити један од наведених реаранжмана није 
карактеристичан за одређени подтип болести, осим у случају 5q-минус 
синдрома. Синдром „5q-минус” је, до данас, једини јасно дефинисан 
морфолошко-цитогенетски ентитет МДС који се одликује изолованим 
присуством делеције дугог крака хромозома 5 [del(5q)(q31-q35)], дугим 
преживљавањем, ниском стопом ЛТ, чешћом појавом у популацији 
жена, анемијом као доминантном хематолошком манифестацијом, 
нормалним/повишеним бројем тромбоцита и присуством 
мононуклеираних (микро) мегакариоцита у костној сржи [5].

За разлику од de novo АМЛ, где се најчешће налазе реципрочне 
транслокације и инверзије на одређеним тачкама прекида, код више 
од 80% болесника са МДС хромозомски реаранжмани се карактеришу 
губитком хромозомског материјала у виду недостатка целог или дела 
хромозома, у виду делеција или небалансираних транслокација [28]. 
Хромозомске аберације највероватније представљају „касни“ догађај 
у патогенези МДС и одраз су унутарклоналне еволуције болести, у 
прилог чему говори знатно мања учесталост хромозомских аберација 
у МДС „ниског“ ризика у односу на „узнапредовали“ МДС (7-30% 
наспрам 50-70%), а посебно т-МДС (преко 90%) [28]. Кариотипски статус 
при дијагнози има независни прогностички значај у односу на друге 
прогностичке параметре [29, 30]. Најлошију прогнозу имају болесници 
са присуством 4 и више хромозомских аберација, а за њима следе 
болесници са монозомијом 7, инверзијом, транслокацијом или делецијом 
3q, двоструким аберацијама које укључују −7/del(7q) или присуством 
3 и више хромозомских аберација [30]. Секвенцијална цитогенетска 
праћења болесника указују на два различита биолошка процеса – 
“клоналну експанзију” и “клоналну еволуцију” [31], при чему појава 
цитогенетске аберације “добре прогнозе” пре указује на експанзују 
него на еволуцију клона [32]. Наравно, присуство хромозомских 
аберација по спроведеном лечењу указује на резидуалну болест.

Молекуларна испитивања. Новија сазнања о присуству соматских 
мутација код болесника са МДС (али и стањима који предиспонирају 
његовој појави) отворили су ново поглавље у истраживању патогенезе 
и клиничког тока МДС. Присуство соматских мутација указује на 
клоналну хематопоезу, али њихово присуство у одсуству морфолошке 
дисплазије није довољно за постављање клиничке дијагнозе МДС [5]. 
До данас је идентификовано више од 40 „понављаних“ соматских 
мутација које се могу доказати код >80% болесника при дијагнози 
МДС, укључујући и болеснике код којих је кариотип нормалан [2]. 
Најчешће мутирани гени су TET2, SF3B1, ASXL1, DNMT3A, SRSF2, 
RUNX1, TP53, U2AF1, EZH2, ZRSR2, STAG2, CBL, NRAS, JAK2, SETBP1, 
IDH1, IDH2 и ETV6. Неке од наведених соматских мутација удружене су 
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са неповољним прогностичким параметрима, као што су комплексни 
кариотип (TP53), вишак бласта у костној сржи (RUNX1, NRAS и TP53), 
тешком тромбоцитопенијом (RUNX1, NRAS и TP53), одговор на 
хипометилационе агенсе (ТЕТ2) [2]. Осим тога, присуство одређених 
соматских мутација може помоћи у предвиђању тока и исхода 
болести, што је показано прогностичким значајем скора заснованог 
на молекуларним маркерима [33]. У оквиру појединих морфолошких 
подтипова, присуство мутација SF3B1 повезана је са повољним исходом 
МДС са ринг сидеробластима [34].

Хематопоетски претходници. Способност формирања колонија 
свих хематопоетских прогенитора (CFU-GEMM, BFU-E, CFU-E, CFU-
GM, CFU-MK) у in vitro условима је ниска или одсутна код већине 
болесника са МДС, слично као у АМЛ [35, 36]. Раст хематопоетских 
прогенитора у МДС у тој мери је поремећен да њихов потпуно 
нормалан раст у in vitro условима искључује дијагнозу МДС [35, 36]. 
Еритроидне и мегакариоцитне колоније у МДС испољавају, поред 
квантитативних, и квалитативне абнормалности: смањен број ћелија 
по колонији, смањену концентрацију хемоглобина у Е-колонијама, 
изостанак повећања раста колонија при стимулацији (супра)
оптималним концентрацијама рекомбинантних фактора раста, док 
су најчешће квалитативне абнормалности гранулоцитномоноцитних-
прогенитора формирање микро или макрокластера са дефектним 
сазревањем или бластима унутар ћелијских агрегата; абнормална 
диференцијација ћелија у културама, „спонтани раст“ у културама 
и дефектан одговор гранулоцитномоноцитних -прогенитора на 
стимулацију (супра)оптималним концентрацијама рекомбинантних 
фактора раста или њиховим комбинацијама [35, 36].

Резултати клоногених есеја имају и прогностички значај. Код 
болесника са „леукемијским“ типом раста постоји значајан ризик 
леукемијске трансформације и краће преживљавање [36, 37]. 
„Леукемијски“ тип раста карактерише се растом у виду микро- и 
макрокластера (са дефектним сазревањем ћелија или се у ћелијским 
агрегатима налазе бласти) односно слабим формирањем колонија 
(<2 колоније на 105 засађених мононуклеираних ћелија, МНЋ) [37]. 
Одсуство мијелоидних колонија или низак однос колонија и кластера у 
периферној крви такође указује на лошу прогнозу болести са кратким 
преживљавањем [38].

Имунолошки фенотип. У костној сржи болесника са МДС, независно 
од морфолошког подтипа, снижена је експресија «зрелих» мијелоидних 
маркера, а повећан удео ћелија које су реактивне са моноклонским 
антителима против антигена присутних на незрелим мијелоидним 
ћелијама (CD13, CD33) [39, 40]. Повећана експресија CD13 и CD33 
антигена се налази у морфолошким подтиповима „високог ризика“, а 
присуство повећане експресије ових антигена у подтиповима „ниског 
ризика“ наговештава прогресију болести у АМЛ [39]. Антиген CD34 
најчешће се експримира на МНЋ болесника са МДС „високог ризика“, 
а присуство повећане експресије CD34 антигена на МНЋ костне сржи 
или циркулишућих CD34+ ћелија је лош прогностички знак у смислу 
повећаног ризика ЛТ и кратког преживљавања [40-42]. Прогностички 
скор базиран на мултидимензионалној проточној цитометрији 
(FCSS-Flow Cytometric Scoring System) може предвидети трансфузиону 
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зависност, прогресију болести и одговор на терапију (укључујући и 
исход ТМЋХ), независно од других добро познатих прогностичких 
параметара (IPSS, број бласта...) [43, 44].

Класификација мијелодисплазних синдрома 

Класификација МДС је до данас предмет полемике, можда и у 
контексту недовољног познавања патобиологије болести. Првом 
модерном класификацијом (француско-америчко-британска 
кооперативна група, 1982) МДС класификовани су у пет морфолошких 
подтипова: рефрактарна анемија (РА), РА са ринг-сидеробластима 
(РАРС), РА са вишком (ексцесом) бласта (РАЕБ), РАЕБ у трансформацији 
(РАЕБ-т) и хронична мијеломоноцитна леукемија (ХММЛ) [45]. 
Светска здравствена организација (СЗО) је 2002.г. предложила нову 
класификацију болести која је два пута ревидирана (2008-те и 2016-те 
године) [1, 11]. Основна разлика измедју ФАБ и СЗО класификације 
МДС је што су РАЕБ-т и ХММЛ искључени из МДС, “5q минус 
синдром” је препознат као јединствен морфолошко-цитогенетски 
ентитет, а уведени су и нови подтипови болести – рефрактарна 
цитопенија са мултилинијском дисплазијом, рефрактарна цитопенија 
са унилинијском дисплазијом, некласификовани и МДС код деце. 
Задржани су од раније дефинисани подтипови РАРС и РАЕБ који се 
по последњој класификацији из 2016-те године називају МДС са ринг 
сидеробластима (МДС-РС) односно ексцесом бласта (МДС-ЕБ), при 
чему је МДС-ЕБ субкласификован у МДС-ЕБ тип1 односно МДС-ЕБ 
тип2 на основу присуства 5-9% односно 10-19% бласта у костној сржи. 
ХММЛ је заједно са атипичом хроничном мијелоидном леукемијом 
и јувенилном мијеломоноцитном леукемијом уврштена у МДС/
мијелопролиферативне болести, а повезаност АМЛ и МДС истакнута 
је дефинисањем посебних подтипова АМЛ – “АМЛ повезана са МДС“ 
односно „АМЛ са тролинијском дисплазијом, са или без претходне МДС 
фазе“ [1]. Међутим, и даље постоје бројне недоумице и контроверзе у 
погледу класификације МДС. Померањем границе у погледу процента 
бласта којом се МДС одваја од АМЛ (са 30% на 20%) односно искључењем 
РАЕБ-т из МДС, један број болесника са потенцијално индолентним 
током болести (раније називи олигобластна или “тињајућа” 
леукемија) самим постављањем дијагнозе АМЛ као биолошки 
агресивне болести усмеравају се и на агресивније модалитете лечења. 
Из свих наведених разлога, водич NCCN (National Comprehensive Cancer 
Network) дозвољава да се болесници са 20-29% бласта, а стабилним 
клиничким током у трајању ≥2 месеца могу са клиничког аспекта 
сматрати било МДС било АМЛ [2]. Поред тога, у 5% свих случајева 
АМЛ и 15% свих случајева МДС-а присутно је ≥50% еритробласта 
у костној сржи што доводи до диференцијално дијагностичких 
проблема у разликовању чисте еритроидне леукемије, акутне 
еритроидне леукемије (еритроидна/мијелоидна), АМЛ са знацима 
мијелодисплазије и МДС са ≥50% еритробласта [46].  Класификација 
ових ентитета је тешка и захтева пажљиву анализу клиничких, 
морфолошких и цитогенетских карактеристика болести [46].

У случају присуства фиброзе или повећане количине масти није 
могуће добити адекватан узорак костне сржи за цитоморфолошку 
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анализу, већ се дијагноза поставља патохистолошком анализом 
трепанобиоптата костне сржи. У овим случајевима говоримо о 
хиперфибротичном односно хипоцелуларном МДС као посебним 
клиничким ентитетима који чине око 15% свих случајева болести [5]. 
Ове ентитете класификација СЗО не препознаје, али су они значајни 
са дијагностичког, терапијског и прогностичког аспекта (види 
Патохистолошка испитивања).

На крају, незадовољство педијатара досадашњим класификацијама 
МДС проистиче из чињенице да се хетерогеност испољавања МДС 
у дечјој доби не може подвести само под „рефрактарна цитопенија 
код деце“ [1]. Наиме, МДС се значајно разликује код деце и одраслих 
у смислу да је доминантна клиничка манифестација код деце 
неутропенија и/или тромбоцитопенија (за разлику од одраслих где 
преовлађује анемија), да су РАРС и “5q минус синдром” екстремно 
ретки у педијатријском узрасту и да значај мултилинијске дисплазије 
у РА код деце није јасан [47]. 

Диференцијална дијагноза

Дијагноза МДС у првом реду је цитоморфолошка и заснива се 
на налазу „карактеристичних“ морфолошких абнормалности у 
периферној крви и костној сржи болесника. Међутим, свака од 
морфолошких абнормалности, приказаних на Табели 4, може се јавити 
и у бројним другим болестима и стањима. Постојање морфолошких 
подтипова МДС са унилинеарном дисплазијом, присутном у најмање 
10% одређене ћелијске линије, са диференцијално дијагностичког 
аспекта посебно је тешко у случајевима присуства унилинеарне 
еритроидне дисплазије јер морфолошке абнормалности Е-лозе 
„карактеристичне“ за МДС могу да прате окултне нутритивне 
недостатке витамина Б12/фолне киселине, хроничне болести 
јетре, алкохолизам, тровање тешким металима, док се  морфолошке 
абнормалности и осталих лоза могу видети и при употреби различитих 
лекова (изонијазид, валпроична киселина, микофенолат мофетил, 
хлорамфеникол, ганцикловир, алемтузумаб…), у аутоимуним 
болестима, код инфицираних вирусом ХИВ-а итд. [48].
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Табела 4.  Квалитативне (морфолошке*) абнормалности хематопоезе у 
мијелодисплазном синдрому

 Ћелијска линија         Периферна крв               Костна срж

  Еритроцитна

макроовалоцитоза, 
анизопојкилоцитоза, 
полихромазија, базофилна 
пунктација, нормобласти, 
ретикулоцитопенија

абнормалности једра 
(вишеједарност,  
мегалобластоза, кариорекса, 
интернуклеарно 
премошћење, Howell-Jolly), 
абнормалности цитоплазме 
(вакуолизација, ринг-
сидеробласти)

  Гранулоцитна

хипо-(а)гранулирани 
неутрофили, псеудо 
Pelger-Hüet неутрофили 
са округлим или 
билобулираним једром, 
хипогранулирани 
еозинофили, 
хиперсегментовани 
неутрофили

хипо-(а)гранулираност, 
хиполобулација једра 
(псеудо-Пелгер), ирегуларна 
хиперсегментација, 
неуобичајено велике или 
мале ћелије, псеудо-Chediak 
Higashi грануле, Ауер 
штапићи)

Мегакариоцитна
агранулирани или 
гигантски тромбоцити; 
фрагменти МК 

микромегакариоцити; 
хиполобулирани МК; МК са 
раздвојеним једрима

*Морфолошке аномалије морају бити присутне у најмање 10% ћелија крвне 
лозе да би она била окарактерисана као “диспластична” [45].

Ток и исход болести

МДС је смртоносна и неизлечива болест, а једина куративна терапија 
је трансплантација МЋХ. МДС се трансформише у АМЛ у 10-40% 
случајева, зависно од морфолошког подтипа болести, при чему РАРС 
и РА имају ниску стопу леукемијске трансформације (ЛТ) од 5 до 15%; 
док се у РАЕБ она креће у широком опсегу од 15 до 45% [5]. Акутна 
леукемија (АЛ) настала еволуцијом из МДС је у великој већини случајева 
мијелоидног типа, мада су описани и ретки случајеви трансформације 
у АЛЛ, како Б тако и Т-типа. Могућност трансформације МДС у више 
линијских праваца, присуство цитогенетских аберација не само у 
бластима већ и у зрелим гранулоцитима и еритробластима (што се 
не виђа у de novo АМЛ) и значајно већа експресија CD34 антигена у 
односу на de novo АМЛ, указује да је плурипотентна матична ћелија 
„циљна“ (таргет) ћелија секундарних леукемија, насталих из МДС 
[5]. Цитогенетске карактеристике АЛ после МДС одликују: висока 
учесталост хромозомских аберација (>80%), чест налаз еволуције клона 
или цитогенетски сродних клонова („субклона“). Лечење секундардних 
АЛ, насталих трансформацијом МДС, углавном је безуспешно. 
„Нелеукемијски“ узроци смрти код преостале 2/3 болесника са МДС су 
последице цитопенија и/или попуштања виталних органа, углавном 
срца. С друге стране, могућа су и дугогодишња преживљавања [49], 
па и спонтане ремисије болести [50], што ову групу болести чини 
необично интересантном са патобиолошког аспекта.

Процена ризика. Фактори лоше прогнозе су присуство одређених 
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аберација кариотипа, агресивнији подтип болести, потребе за 
трансфузијама, старија живота доб, лош перформанс статус, 
присуство коморбидитета, тежи степен тромбоцитопеније [29, 
30, 52, 53]. Индивидуална процена прогнозе болести најчешће је 
базирана на прогностичким скоровима, од којих се најчешће користе 
интернационални прогностички скоринг системи (IPSS) [29] (Табела 5) 
и његова ревидирана верзија (IPSS-R) [30, 51], скоринг систем заснован 
на СЗО класификацији МДС (WPSS) [52] и MDACC (MD Anderson 
прогностички скоринг систем) [53]. Захваљујући њима, могуће је 
релативно поуздано проценити прогнозу код сваког појединачног 
болесника. Нажалост, лечење је неефикасно код већине болесника 
због одмакле животне доби највећег броја оболелих и присутних 
коморбидитета, али и због чињенице да незнатан број лекова 
(хипометилациони агенси, леналидомид) суштински повољно утиче 
на прогнозу МДС.

Табела 5.  Интернационални скоринг систем (IPSS) за процену прогнозе код 
болесника са мијелодисплазним синдромом [29]

Скор Бласти у костној 
сржи (%) Кариотип Цитопенија 

(број)

0 <5 Нормални, -Y, del(5q), del(20q) 0/1

0,5 5-10 Друго 2/3

1 -
Комплексни кариотип (≥3 хром. 
абнормалности), абнормалности 
хром. 7

-

1,5 11-20 - -
2 21-30 - -
Медијана преживљавања према IPSS скору: низак ризик: скор 0 (5,7 година); 
интермедијарни ризик 1: скор 0,5-1 (3,5 година); интермедијарни ризик 2: 
скор 1,5-2 (1,2 године); висок ризик: скор ≥2,5 (0,4 године). 
25% АМЛ еволуције према IPSS скору: низак ризик: скор 0 (9,4 година); 
интермедијерни ризик 1: скор 0,5-1 (3,3 година); интермедијерни ризик 2: 
скор 1,5-2 (1,1 године); висок ризик: скор≥2,5 (0,2 године)

Лечење

Супституциона терапија дериватима крви је најчешће примењивана 
симптоматска терапија, док је одлука о специфичној онколошкој 
терапији индивидуална и базирана на старости болесника, 
перформанс статусу, присуству придружених болести и прогнози 
процењеној једним или више прогностичких скорова. За болеснике са 
МДС ниског ризика који у кариотипу имају 5q- или „синдром 5q минус„ 
индиковано је лечење леналидомидом уколико су трансфузионо 
зависни. Млађе болеснике са хипопластичним МДС, уколико немају 
подударног даваоца за алогену трансплантацију МЋХ, треба лечити 
анти-тимоцитним глобулином и инхибитором калцинеурина. Код 
свих осталих болесника са МДС ниског ризика, размотрити примену 



Драгомир Марисављевић

129

еритропоетина, при чему се повољан терапијски ефекат може очекивати 
код болесника код којих је ендогени ниво еритропоетина у серуму 
<500mU/ml и који нису изразито зависни од трансфузија. У случају 
изостанка повољног одговора на еритропоетин, размотрити додавање 
G-CSF. Хелатори гвожђа се препоручују код политрансфундованих 
болесника са ниским ризиком по IPSS и повишеним вредностима 
серумског феритина, али су различита мишљења при којој вредности 
феритина треба започети лечење (>1000 ng/ml или >2000 ng/ml) [2]. 

Код свих погодних болесника са МДС високог ризика (Инт-2 или 
виши IPSS скор са ≥10% бласта), и код болесника са прогресијом 
МДС ниског ризика треба размотрити трансплантацију матичних 
ћелија хематопоезе (ТМЋХ). Уколико болесник није погодан за ТМЋХ, 
примењују се хипометилациони агенси (5-азацитидин, децитабин). 
Код болесника млађих од 50 година са ниским или Инт-1 ризиком 
по IPSS ТМЋХ одложити до прогресије болести. Данас се примењују 
трансплантациони модалитети различитог степена интензитета 
кондиционирања и алтернативних извора донаторских ћелија [2].
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The term myelodysplastic syndromes denotes a wide range of heterogeneous 
diseases in which clonal stem cell disorders are characterized by varying 
degrees of proliferation and differentiation deficits, morphological dysplasia 
in hematopoietic cells, ineffective hematopoiesis, refractory cytopenia and 
risk factors for transformation to acute leukemia. However, pathobiology 
of the disease is unclear, which leads to numerous controversies regarding 
pathogenesis, incidence, diagnosis, classification, treatment and outcome.
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Сaжетак

Руптура је најчешћа и потенцијално фатална компликација анеуризме 
абдоминалне аорте (ААА). Третман болесника са руптуром анеуризме 
абдоминалне аорте (РААА) има велики медицински и социјално-
економски значај. Глобална стопа периоперативног морталитета од око 
50% није се променила пуних шест деценија. Настанак руптуре ААА је 
мултифакторијално условљен. Основни клинички показатељи РААА су: 
нагло настали бол у трбуху и/или леђима; хипотензија и/или колапсно 
стање; пулсирајући абдоминални тумефакт. Дијагнозу РААА треба 
поставити што пре, на основу клиничког налаза уз минимум додатне 
дијагностичке обраде болесника. Болесника треба што хитније увести у 
операциону салу. Најчешће се примењује хируршки приступ медијалном 
лапаратомијом те супрацелијачни приступ аорти ради пласмана аортне 
клеме. Имплантирани васкуларни графт може бити тубуларни или 
бифуркациони, зависно од присуства удружених анеуризми илијачних 
артерија или оклузивне артеријске болести. Током извођења операције од 
изузетног је значаја примена методе интраоперативног спашавања крви 
(аутотрансфузије). Ендоваскуларни третман болесника са руптурираном 
анеуризмом (рЕВАР) је атрактивна опција али се за његово извођење, 
посебно у домаћим условима, морају узети у обзир значајни лимитирајући 
фактори. Посебан изазов представљају ретки облици руптуре као што 
су аорто-кавална и аорто-ентерична фистула. Пацијенти оперисани због 
РААА склони су развоју бројних постоперативних компликација. У периоду 
између 1991 – 2019. године на Клиници за васкуларну и ендоваскуларну 
хирургију Клиничког центра Србије оперисано је 1418 болесника због РААА. 
Захваљујући усвојеном алгоритму за дијагностичко – терапијски поступак, те 
константном унапређивању реанимационих и хируршких процедура, током 
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деценија је морталитет редукован са иницијалних 53,7 % на актуелних 30,4% 
што је упоредиво са резултатима највећих светских васкуларних центара.
Кључне речи: анеуризма аорте, руптура, хируршко лечење

Увод, значај и кратак историјат
Руптура је најчешћа и потенцијално фатална компликација 

анеуризме абдоминалне аорте (ААА). Она је одговорна за приближно 
1,5% смрти код мушкараца преко 55 година старости и тринаести 
је узрок смрти по учесталости у западном свету [1]. Прву серију 
болесника оперисаних због руптуре анеуризме абдоминалне аорте 
(РААА) објавили су Кули и Де Бејки 1954. године, са три преживела 
од укупно шест пацијената којима је током захвата имплантиран 
артеријски хомографт [2]. Прво искуство у ендоваскуларном третману 
РААА саопштено је 1994 године [3]. На Другој хируршкој клиници, 
прву операцију РААА извео је проф. др Војислав Стојановић, а недуго 
затим и проф. др Борислав Вујадиновић 1966 године [4]. У оба случаја 
радило се о болесницима са примарном аорто-ентеричном фистулом. 
За другог пацијента се поуздано зна да му је током захвата имплантиран 
синтетски васкуларни графт. Први ендоваскуларни третман 
пацијента са РААА на Клиници за васкуларну и ендоваскуларну 
хирургију Клиничког центра Србије (КВЕВХ КЦС) изведен је 2009. 
године. Радило се о болеснику са хроничним типом руптуре ААА и 
хроничном тешком придруженом тромбоцитопенијом.

Третман болесника са РААА има велики медицински и социјално-
економски значај. Интрахоспитално преживљавање болесника који 
стигну до болнице креће се у широком распону од 25 до 70%. Глобална 
стопа периоперативног морталитета од око 50% није се променила 
пуних шест деценија, почев од првих саопштења Кулија и Дебејкија 
[2] до данас упркос непрекидном усавршавању хирургије, анестезије, 
реанимације и интензивне неге. Разлог су тешки патолошко-
физиолошки поремећаји који се код ових болесника одигравају током 
целог периоперативног тока. Насупрот томе, смртност елективно 
оперисаних болесника не прелази 5% у великим васкуларним 
центрима. Због тога оптимални третман анеуризматске болести 
подразумева њено благовремено откривање и оперативно лечење у 
елективном хируршком поступку. Поред тога, морају се узети у обзир 
и трошкови лечења који су за пацијенте оперисане због РААА и до 
десет пута већи у односу на елективно оперисане болеснике, највише 
због пролонгираног боравка у јединици интензивне неге и високе 
стопе постоперативних компликација. Подаци из САД из 2012. године 
показују да је просечна животна доб болесника оперисаних због РААА 
у тој земљи 75 година [5]. Према домаћим подацима, просечна животна 
доб болесника оперисаних због РААА у Србији је око 68 година, што 
је упадљиво ниже него у САД [6–8]. Могући разлози за овакву разлику 
су бољи скрининг пацијената на присуство ААА, као и квалитетнији 
ниво опште здравствене заштите у САД.
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Предиктори руптуре анеуризме абдоминалне аорте

Дијаметар анеуризме се најчешће узима за главни предиктор њене 
потенцијалне руптуре. Иако чешће руптурирају анеуризме промера 
већег од 5 цм, аутопсионе студије су показале да постоје анеуризме 
са знатно већим дијаметром (7–10цм) које нису руптурирале, али и да 
постоје оне са дијаметром мањим од 5 цм које су руптурирале [9]. То 
потврђује да величина анеуризме није једини чинилац који би требало 
узети у обзир када се процењује ризик од настанка руптуре.

Однос између тензије зида анеуризме (Т), промера суда (r) и 
трансмуралног притиска (p), одговара Лапласовом закону Т= r 
x p. При константном трансмуралном притиску, тензија зида је 
директно пропорционална радијусу анеуризме. Међутим, овај закон 
у потпуности важи само за правилна сферична геометријска тела, 
али не и за биолошке моделе каква је ААА. Наиме, ААА је по свом 
облику далеко од симетричне сферичне или цилиндричне фигуре 
на коју је овај закон применљив. Управо обрнуто, ААА се састоји 
од великог броја кривина - „тортуозитета”, због чега је одређивање 
тензије у зиду анеуризме компликовано. Даље, јачина аортног зида је 
пропорционална његовој дебљини. Истањивање зида аорте обично 
прати развој анеуризме доприносећи њеном даљем расту и евентуалној 
руптури. У последњих десет година усавршена је техника „finite element 
analysis“ која, обрађујући приказ скенера аорте зид анеуризме дели на 
5 000 до 30 000 квадрата. У сваком квадрату се рачуна вредност силе 
истезања („wall stress“) и на крају одређују потенцијално најслабије 
тачке анеуризматског зида на основу његове конфигурације и 
процењеног притиска коју оне трпе („peak wall stress – PWS“) (Слика 1). 
Локација PWS-a и руптуре се често поклапају [10]. Када трансмурални 
притисак превазиђе тензиону јачину зида анеуризме у критичној 
тачки, долази до настанка руптуре [11].

Слика 1. „Finite element analysis“. Лиценцирани софтвер Vascops А4 Clinics Report, 
Graz, Austria, који се користи на Клиници за васкуларну и ендоваскуларну 
хирургију КЦС
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Поред наведеног, интензивно се испитује и улога биохемијских 
фактора који доприносе настанку руптуре. Најчешће се наводе 
активности појединих ензима (матрикс-металопротеиназа – ММП), 
чија повећана концентрација утиче на слабљење еластичних влакана 
у аортном зиду [12]. Не смеју се занемарити ни калцификације у 
зиду анеуризме, односно присуство тромба у анеуризматској кеси. 
Присуство тромба слаби снагу анеуризмастког зида локалним дејством 
деградационих продуката који се у њему формирају [13].

Из свега наведеног може се закључити да је руптура ААА 
мултифакторијално условљена. Фактори ризика који су статистички 
значајно повезани са настанком руптуре приказани су у табели 1 [14].

Табела 1. Независни предиктори руптуре анеуризме абдоминалне аорте [14]

Независни предиктори руптуре анеуризме абдоминалне аорте

Пречник
Женски пол

Хронична опструктивна болест плућа

Пушење

Хипертензија

Стероиди

Имуносупресиви

Облик, биомеханички фактори

Клиничка слика

У највећем  броју случајева  ААА је дуго времена асимптоматска. 
Појава тупог, слабинског бола упућује на предстојећу руптуру. Међутим, 
сама руптура је често прва манифестација ААА. Дијагностикована 
анеуризма постоји у мање од једне трећине болесника пре руптуре [9]. 
Основни клинички показатељи РААА су: нагло настали бол у трбуху 
и/или леђима; хипотензија и/или колапсно стање; пулсирајући 
абдоминални тумефакт. Наведени тријас у евидентној манифестацији 
виђа се у свега око трећине болесника. РААА се може одиграти у 
перитонеалну дупљу, ретроперитонеални простор, доњу шупљу 
вену или део дигестивног тракта. Уколико зид анеуризме руптурира 
директно у перитонеалну дупљу, смрт услед масивне хеморагије 
наступа најчешће пре него што болесник стигне до болнице. Међутим, 
руптура анеуризме се често одиграва у ретроперитонеални простор, 
са стварањем великог хематома. Поред јаког бола у трбуху или 
леђима, који може бити праћен пролазним губитком свести, односно 
колапсом, брзо наступају знаци тешког хеморагијског шока. Нагли 
пад артеријског притиска на 50–60 mm Hg и ниже, успорава крвављење 
на месту руптуре, док се притисак у ретроперитонеалном хематому 
повећава све док се притисак у хематому не изједначи са оним у лумену 
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анеуризме. Тада долази до привременог заустављања крвављења на 
месту руптуре, праћене привременом стабилизацијом општег стања 
болесника. Даљи пораст артеријског притиска, често потпомогнут 
агресивним реанимационим мерама, доводи до поновног, још 
интензивнијег крвављења („секундарна” интраперитонеална 
руптура), што се завршава фатално. Смртни исход је неминован 
код болесника са РААА уколико се не приступи хитној хируршкој 
интервенцији.

Дијагноза

Дијагнозу РААА треба поставити што пре, на основу клиничког 
налаза уз минимум дијагностичке обраде болесника. Непотребно 
одлагање хируршког захвата код хипотензивног болесника може бити 
опасно и повећати ионако екстензиван морталитет. Дијагностика, 
зависно од општег стања болесника и степена хитности оперативног 
лечења може укључити следеће процедуре: клинички преглед; 
лабораторијске претраге; ултразвучну дијагностику; мултислајсни 
скенер (МСЦТ). 

Дијагноза РААА на основу првог клиничког прегледа може се 
поставити само у око 25% случајева. Истовремено, учесталост инцијално 
погрешно постављене дијагнозе креће се у распону између 16 и 60% [15]. 
Уколико је болесник комуникативан, концизно узети анамнестички 
подаци говоре о појави, трајању и интензитету бола у трбуху. Детаљи 
о евентуалном губитку свести и колапсном стању типично одговарају 
моменту руптуре анеуризме. Од значаја су коморбидна стања, 
најчешће хипертензија, срчана обољења, хронична опструктивна 
плућна болест, бубрежна слабост, дијабетес и цереброваскуларне 
болести. Инспекцијом се процењује аспект болесника, стање свести, 
пребојеност коже и презнојеност, а постојање хипотензије, ослабљеног 
и убрзаног пулса указују на шокно стање. Такође, може се констатовати 
испупченост трбушног зида и евентуално постојање хематома у 
бочно-лумбалним регијама. Палпацијом се констатује напет и болно 
осетљив трбух, као и пулсирајућа тумефакција, најчешће у пределу 
умбиликуса. 

Лабораторијски налаз најчешће показује пад хематокрита и 
хемоглобина, али понекад и вредности блиске нормалним, уколико је 
болесник у привременом стању хемоконцентрације услед крварења. 
То може завести хирурга на то да закључи да код пацијента не постоји 
акутна хеморагија. Присуство умерене анемије праћене леукоцитозом 
је чест налаз. Од значаја су и број тромбоцита, вредности урее и 
креатининина, који су показатељи стања бубрежне функције, као и 
вредности електролита у серуму. 

Ургентни бимодални колор-дуплекс ултразвук ефикасан је у 
потврђивању постојања ААА, али није превише поуздан у погледу 
потврде присуства руптуре. Уколико је дијагноза и даље непоуздана, 
или се на основу претходних налаза сумња на екстензивну 
супрареналну или торакоабдоминалну анеуризму, а пацијент не 
показује знаке хемодинамске нестабилности, индикован је преглед 
путем МСЦТ-а. Њимe се у високом проценту може показати не само 
присуство ретроперитонеалног хематома, већ и постојање удружених 
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аномалија, пропратних обољења и других абнормалности [16]. Такође, 
са увођењем ендоваскуларног третмана РААА у рутинску клиничку 
праксу, прецизно урађен МСЦТ преглед је од есенцијалног значаја 
(Слика 2) [17]. 

При индиковању МСЦТ прегледа требало би имати на уму да 
он и под најповољнијим околностима одузима 20–30 минута. За то 
време, неретко услед премештања и позиционирања пацијента ради 
извођења прегледа, стање хемодинамске стабилности може прећи у 
кардиоваскуларни колапс и детериорацију виталних параметара. 

Стога, одлука о спровођењу допунског МСЦТ-а може бити 
деликатна [18]. Имајући у виду богато вишедеценијско искуство КВЕВХ 
КЦС у третману више од 1 400 болесника са РААА током последњих 
25 година, сачињен је дијагностичко-терапијски алгоритам поступака 
код болесника са РААА који је приказан на схеми 1. Након клинички 
постављене сумње на РААА, предузимање даљих дијагностичко-
терапијских корака зависи од процене хемодинамске стабилности 
пацијента [19]. 

У диференцијалној дијагнози овог обољења, у обзир долазе 
перфорација шупљег органа абдомена, акутна мезентерична 
оклузија, акутни панкреатитис и холециститис, плућна емболија, 
лумбосакрална радикулопатија и ренална колика.

Слика 2. МСЦТ налаз руптуре анеуризме абдоминалне аорте. Велика 
стрелица показује ретроперитонеални хематом. Из колекције Клинике за 
васкуларну и ендоваскуларну хирургију Клиничког центра Србије
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Схема 1. Дијагностичко-терапијски алгоритам за третман руптуре анеуризме 
абдоминалне аорте који се примењује на Клиници за васкуларну и 
ендоваскуларну хирургију Клиничког центра Србије
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Иницијална реанимација – концепт „пермисивне хипотензије“

Патофизиолошки поремећаји код болесника са РААА су веома 
специфични. Са једне стране пацијент је хипотензиван и у стању 
хеморагијског шока, а са друге има интраабдоминалну хеморагију 
која је привремено заустављена или успорена компресијом растућег 
ретроперитонеалног хематома који се супроставља сниженом 
интрааортном притиску. Равнотежа која је краткорочно успостављена 
природним путем изузетно је крхка; непредузимањем реанимационих 
мера опште стање се може даље погоршати, а агресивном реанимацијом 
која тежи успостављању нормализације крвног притиска може 
се иницирати нова хеморагија која је најчешће фатална. Из ових 
разлога сачињен је концепт одржавања „пермисивне хипотензије” 
до успостављања хируршке контроле крварења. То подразумева 
одржавање систолног притиска у мери довољној за одржавање 
виталних параметара, што по Крофорду [20] може бити и свега 50 
mm Hg, уколико је пацијент и даље свестан, комуникативан и покреће 
екстремитете и на ЕКГ-у нема депресије СТ сегмента. Надокнада 
изгубљенг циркулаторног волумена обавља се кристалоидним или 
колоидним растворима, док трансфузија крви пре успостављања 
контроле крварења најчешће није примерена.

Отворено хируршко лечење и оперативна стратегија

Болесника са РААА треба што пре увести у операциону салу. 
Болесник се уводи у општу ендотрахеалну анестезију тек по стерилној 
припреми операционог поља, јер примена мишићних релаксанаса 
може појачати интраабдоминално крвављење. 

Приступи који се користе за успостављање проксималне 
контроле аорте могу бити трансторакални, субдијафрагмални, 
супра/инфра ренални, ендолуминални и екстраперитонеални/
торакоабдоминални. Најчешће се примењује хируршки приступ 
медијалном лапаратомијом од ксифоидног наставка грудне до 
симфизе пубичне кости. Субдијафрагмални (супрацелијачни) 
приступ по Крофорду је апсолутно неопходан уколико је болесник 
хемодинамски нестабилан, са интраперитонеалном руптуром, или 
ако горња граница ретроперитонеалног хематома превазилази ниво 
леве реналне вене (Слика 3) [20]. Сваки покушај препарације врата 
анеуризме у нивоу реналних артерија кроз хематом је непримерен. Он 
готово неминовно води лезији реналне, супрареналне или гонадалне 
вене, дуоденума или лезији самог аортног зида, што доводи до новог 
извора крварења. Ипак, супрацелијачно клемовање аорте има и своје 
негативне стране. То су исхемијске лезије јетре, црева и бубрега. По 
деклемовању супрацелијалне аорте код болесника може се развити тзв. 
„деклемујући шок”, када се моментално ослобађа прилив крви у велико 
васкуларно корито свих абдоминалних органа, мале карлице и доњих 
екстремитета. Алтернативна могућност контроле крвављења може се 
постићи увођењем Фогартијевог или специјалног балон-оклузивног 
катетера. Он се може поставити трансбрахијалним приступом – 
десцендентним путем кроз торакалну аорту, затим асцендентно-
трансфеморалним приступом, или директно, кроз инфрареналну 
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аорту, непосредно пре или након отварања анеуризматске кесе [21]. 
Након успостављања контроле проксималне аорте и крвављења, 

администрирају се одговарајуће количине кристалоидних и 
колоидних раствора, крви, свеже смрзнуте плазме и тромбоцита. 
Затим се анеуризма  инцидира и даљи ток операције је сличан као 
код елективног захвата. Облик графта може бити тубуларни или 
бифуркациони, зависно од  присуства  удружених анеуризми 
илијачних артерија или оклузивне артеријске болести. Уколико 
је неопходно извести аортобифеморални бајпас, на сваки начин 
треба очувати перфузију макар једне хипогастричне артерије у 
циљу презервације васкуларизације колона. Ако се из циркулације 
морају искључити обе хипогастрике, у васкуларни графт требало би 
реимплантирати доњу мезентеричну артерију.

Реконструктивни захват може бити отежан присуством могућих 
анатомских варијација или аномалија као што су присуство левостране 
доње шупље вене или потковичастог бубрега [22, 23].

Попуштање аортне клеме врши се постепено да би се избегао 
поменути „деклемујући шок”. Неконтролисано отпушање аортне 
клеме може довести до екстремне хипотензије пацијента, па чак и 
срчаног застоја. Након деклемовања и провере анастомоза потребно 
је пажљиво прегледати виталност колона. Уколико постоји суспектно 
исхемијско оштећење, требало би извести поменуту реимплантацију 
доње мезентеричне артерије. Мишљења по питању евакуације 
ретроперитонеалног хематома су подељена. Став који је усвојен 
на КВЕВХ КЦС је да би га требало евакуисати када је год то могуће, 
јер то умањује могућност настанка постоперативног абдоминалног 
компартмента, коликвације хематома и могуће секундарне инфекције.

Слика 3. Интраоперативни налаз руптуре анеуризме абдоминалне аорте 
непосредно по лапаротомији. Запазити да хематом значајно превазилази 
ниво леве реналне вене, што изискује супрацелијачни приступ аорти. Из 
колекције Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију Клиничког 
центра Србије
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Интраоперативна аутотрансфузија

Током извођења ових захвата, од изузетног је значаја примена 
методе интраоперативног спасавања крви (аутотрансфузије). Док је 
за припрему крви за класичну (алогену) трансфузију и под идеалним 
околностима потребно око 45 минута, аутотрансфузија обебеђује 
реинфузију болесникове аутологне крви свега десет минута након 
почетка захвата. Због тога она омогућава почетак хитне операције 
без одлагања (чекања на обезбеђивање крви за алогену трансфузију), 
али и значајно умањење укупне количине трансфундоване крви 
добровољних давалаца, које у ургентним околностима готово никад 
нема у довољним количинама [24].

Ендоваскуларни третман

Ендоваскуларни третман болесника са руптурираном анеуризмом 
(рЕВАР), свакако је атрактивна опција с обзиром на своју мање 
инвазивну природу. Све предности мање агресивног приступа ЕВАР-
ом у третману елективних ААА посебно долазе до изражаја и при 
третману РААА (избегавање лапаротомије, клемовање/деклемовање 
аорте, могућност рада у локалној анестезији, мањи губитак крви 
итд.). Међутим, када се говори о ЕВАР-у у оквиру третмана РААА, 
морају се узети у обзир јасно дефинисани лимитирајући фактори. Да 
би се у ургентним околностима спровео рЕВАР, мора се задовољити 
следећи минимум техничко-кадровских услова: могућност извођења 
преоперативне МСЦТ дијагностике код сваког болесника; постојање 
адекватно опремљене, по могућству хибридне операционе сале; 
расположив комбиновани терапеутски тим (васкуларни хирург, 
радиолог, анестезиолог, са осталим особљем хибридне операционе 
сале) способан да се носи са потенцијалним компликацијама 
укључујући и отворену конверзију; доступност широког асортимана 
ендоваскуларних стент-графтова [21].

Према подацима из литературе, инциденца пацијената са 
РААА неподобних за ЕВАР сходно анатомско-морфолошким 
карактеристикама, креће се и до 60%. Исто тако, тежак хиповолемијски 
шок је контраиндикација за ендоваскуларни третман РААА [25]. Даље, 
укупни ризик од секундарних интервенција након ендоваскуларног 
третмана РААА у другој години износи 35,3%, а у трећој чак 45% [26]. 
Истовремено, ендоваскуларни третман РААА је чешће праћен појавом 
абдоминалног компартмент синдрома у односу на отворени третман.

Адекватно дизајниране проспективне рандомизиране студије, 
којих има мало и које искључују могућност пристрасне селекције 
болесника, показују значајно мању предност рЕВАР-а у односу на 
отворено хируршко лечење у односу на елективне операције [27].

Уколико се РААА третира ЕВАР-ом, препоручује се примена аорто-
униилијачног ендографта, ендоваскуларна оклузија контралатералне 
илијачне артерије и феморо-феморални „crossover“ бајпас. Ово је 
варијанта ЕВАР-а којом се избегава канилисање контралатералног, 
краћег крака тела бифуркационе ендоваскуларне протезе и тиме 
поједностављује и скраћује захват.



Мирослав Марковић и сарадници

145

Ретки облици руптуре анеуризме абдоминалне аорте

У ређим случајевима мања перфорација анеуризме може бити 
ограничена у ретриперитонеуму, што се описује као хронична (нема, 
тампонирана) руптура [28, 29]. Главне карактеристике су хемодинамска 
стабилност пацијента и присуство ретроперитонеалног хематома у 
организацији. Интервал од настанка руптуре до постављања дијагнозе 
варира од неколико недеља до више месеци. Пацијенти са хроничном 
руптуром имају боље преживљавање и нижу стопу компликација 
у односу на остале типове руптура управо због хемодинамске 
стабилности, могућности адекватне преоперативне припреме и 
извођења операције у семиургентном хируршком поступку.

Много лошију прогнозу имају болесници са примарном 
аортоентеричном фистулом (АЕФ), када се успоставља комуникација 
анеуризме са неким делом дигестивног тракта. Она се из анатомских 
разлога најчешће јавља као аорто-дуоденална фистула [30]. Околности 
које морталитет ових болесника подижу и до 70% су: крварење из 
дигестивног тракта; контаминација трбушне дупље интестиналним 
садржајем (перитонитис); неопходност реконструкције два система – 
дигестивног и васкуларног.

У клиничкој слици карактеристичан је тријас у виду присуства 
гастроинтестиналног крварења (хематемеза, мелена), бола у трбуху 
и/или доњем делу леђа и присуства пулсирајућег абдоминалног 
тумефакта. Дијагноза се потврђује МСЦТ прегледом на коме се 
констатује присуство периаортне колекције са присуством гаса, или 
путем гастродуоденоскопије. Ендоскопски преглед је деликатан као и 
његова интерпретација те захтева велико искуство дијагностичара.

Оперативно лечење подразумева реконструкцију дигестивног 
и васкуларног система. Дефект на дуоденуму може се збринути 
директном сутуром уколико није велики. Сигурнија али комплекснија 
опција је ресекција дуоденума и дигестивна реконструкција. Аортна 
реконструкција се може извести „in situ“ али је у случају значајне 
контаминације трбушне дупље сигурније слепо прешивање аорте 
испод нивоа реналних артерија, а потом извођење екстраанатомске 
реконструкције аксило-бифеморалним бајпасом.

Још један од ретких облика руптуре је руптура у неку од великих 
вена трбуха, најчешће у доњу шупљу вену са развојем аорто-кавалне 
фистуле (АКФ) [31, 32]. Због изненадног преласка крви из артеријског 
корита у венско започињу три патофизиолошка процеса. Први је пад 
артеријског притиска који је еквивалентан хиповолемијском шоку. 
Други је оптерећење десног срца, праћено његовим попуштањем, па 
конгестивном срчаном инсуфицијенцијом. Трећи је пораст венског 
притиска дистално од фистуле, услед чега настаје „пелвична венска 
хипертензија”. У 50% случајева присутна је класична „клиничка  
тријада” коју чине: бол у доњем делу леђа и/или трбуху; пулсирајући 
тумефакт у абдомену, и трил и/или континуирани систолно-
дијастолни шум над абдоменом . Специфични су знаци пелвичне 
венске хипертензије, коју чине: олигоанурија, хематурија, ректорагија, 
едем или хематом скротума, едем доњих екстремитета или тромбоза 
дубоких вена исте локализације.

У око 50% пацијената дијагноза се преоперативно потврди 
неким модалитетом дијагностике (УЗ, МСЦТ). Коначна дијагноза се 
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неретко постави током операције. На МСЦТ прегледу индикативна је 
атенуација контраста у доњој шупљој вени.

Кључни моменат током операције јесте успостављање контроле 
крварења из фистуле након отварања анеуризматске кесе. Најчешће 
се врши компресија након отварања анеуризматске кесе изнад и 
испод места комуникације. Након успостављања контроле крварења 
из фистуле треба затворити дефект на венском зиду. Оно се постиже 
путем трансанеуризматске сутуре венског зида. Управо због обима 
крварења, примена апарата за интраоперативну аутотрансфузију 
овде долази до пуног изражаја.

Компликације након оперативног лечења руптуре анеуризме 
абдоминалне аорте

Пацијенти оперисани због РААА склони су развоју бројних 
постоперативних компликација. Учесталост најчешћих компликација 
након отвореног хируршког лечења према искуствима КВЕВХ КЦС, 
приказана је у Табели 2 [19].

Табела 2. Учесталост постоперативних компликација и утицај на морталитет 
према искуствима Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију 
Клиничког центра Србије. Распон вредности зависи од временског периода 
када су подаци прикупљани [19]

Пацијенти након операције РААА захтевају респираторну потпору 
најмање 24 сата, често и неколико дана. Постоперативне ателектазе 
плућа присутне су код више од две трећине болесника. Акутна повреда 
плућа може бити једна од последица инфузије свеже смрзнуте плазме 
[33]. Накупљање секрета у дисајним путевима, као и хиперхидрација, 
доводе до поремећаја дифузије гасова и стварају погодно тле за развој 
инфекције.

Пацијенти са РААА имају висок ризик од постоперативног развоја 
бубрежне слабости. Томе доприносе преоперативна хиповолемија 
и хипотензија, аортно клемовање, периоперативни губитак крви 
и  велико оптерећење бубрега метаболичким продуктима након 

Постоперативна компликација                                    учесталост  морталитет  p
Бубрежна слабост                                    19-28%                                                71-85%                                                                         <0,001

Респираторна слабост                                                                                  26-28%                 70-92%                <0,001

МОС  16-17%                  100% <0,001

Крварење 6-8%                      50%                   <0,05

ЦВИ 4-6%                     61-91%               <0,01

Инфаркт миокарда                                   3-7%                     72-83%               <0,001

Исхемија колона                                      2,5-9%                  54-80%               <0,05

МОС – мултисистемска органска слабост; ЦВИ – цереброваскуларни инсулт; 
p –  статистички утицај на морталитет
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успостављања циркулације. Значајан број пацијената већ има 
показатеље претходне хроничне бубрежне инсуфицијенције. У 
литератури морталитет код ове компликације креће се у распону од 
38 до 87%, а сама акутна инсуфицијенција бубрега јавља се у 20–46% 
болесника [34]. Често је неопходна примена хемодијализе.

Повећана продукција слободних кисеоничних радикала у 
постоперативном периоду, као последица односа исхемије/
реперфузије органа у почетној и позној фази хируршког лечења, 
узрокује оштећење ћелијских мембрана и последичну мултисистемску 
органску слабост (МОС). Стога је неопходно предузети максималне 
терапеутске мере пре, у току и након операције, са циљем супресије 
реперфузионог оштећења [35].

Постоперативно крварење након операције РААА јавља се 
са учесталошћу између 10 и 15%. Хируршко крварење најчешће 
потиче са линије  анастомозе. Оштећење паренхима слезине 
захтева спленектомију. Чест узрок повећане постоперативне 
дренаже је коагулопатија, која може бити потенцирана значајним 
периоперативним крварењем, повећаном потрошњом фактора 
коагулације и хипотермијом. Од највећег је значаја разликовање 
хируршког од нехируршког крварења јер поновна лапаротомија 
додатно угрожава болесника. Од велике користи су савремени тестови 
хемостазе и функције тромбоцита и примена прокоагуланата.

Исхемија колона представља једну од потенцијално фаталних 
компликација оперативног лечења РААА. Фактори одговорни 
за настанак исхемије колона су: степен и трајање хипотензије, 
проходност доње мезентеричне артерије, развијеност колатералне 
циркулације, локализација ретроперитонеалног хематома, као и тип 
реконструкције [36]. Највећа учесталост исхемије колона је након 
аортобифеморалне реконструкције, а најмања након интерпозиције 
тубуларног графта, што је у непосредној вези са презервацијом 
протока кроз хипогастричне артерије. У случају трансмуралне 
исхемије и некрозе колона, индикована је релапаратомија и ресекција 
гангренозног дела, а морталитет код ових болесника прелази 50%. 
Благовремена (најчешће рана) одлука за колоноскопију и реоперацију 
може бити пресудан фактор за успешно решавање ове компликације.

Посебну пажњу у постоперативном периоду захтева појава 
абдоминалног компартмента. Она може бити узрокована неадекватном 
интраоперативном евакуацијом ретроперитонеалног хематома или 
његовом прогресијом услед постоперативног хируршког односно 
нехируршког крварења, као и шокним едемом /исхемијом цревног 
зида. Абдоминални компартмент додатно погоршава респираторни 
статус болесника као и перфузију висцералних органа. Захтева 
агресиван терапијски приступ који укључује и релапаротомију и 
решавање патоанатомског супстрата а неретко и апликацију VAC 
(Vacuum Assisted Closure) система.
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Искуство Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију 
Клиничког центра Србије

Клиника за ВЕВХ КЦС поседује вишедеценијско искуство у третману 
РААА [4, 6-8, 11, 12, 19, 22-24, 28-31, 37]. Ово искуство је стицано кроз 
неколико временских периода. У последњој деценији ХХ века ургентни 
хируршки тим се састојао од кардијалних и васкуларних хирурга те је 
пацијенте често оперисао кардиохирург са искуством у васкуларним 
операцијама. Током 2002 служба се раздвојила на кардиохируршку 
и васкуларну те су отада пацијенте са РААА збрињавали искључиво 
васкуларни хирурзи заснивајући свој приступ на заједнички усвојеној 
стратегији. Кључне ставке ове стратегије биле су минимум пре 
оперативне дијагностике, што бржи улазак пацијента у операциону 
салу, либерална примена супрацелијачног приступа трбушној 
аорти, примена апарата за интраоперативну аутотрансфузију и што 
бржа и једноставнија васкуларна реконструкција. Све то је довело до 
значајног пада морталитета у наредне две деценије (Табела 3). Томе 
су свакако допринели и усавршавање хируршке тактике и технике 
као и напредак на пољу реанимације и анестезиолошких поступака, 
те веће могућности третирања компликација током периоперативног 
периода. 

Табела 3. Морталитет након операција руптуре анеуризме абдоминалне 
артерије на Клиници за васкуларну и ендоваскуларну хирургију Клиничког 
центра Србије у периоду 1991-2019. године

Период Морталитет (30 дана)
1991–2001. (229 пацијената)
без примене ИОП аутотрансфузије 53,7 %

2003–2004. (85 пацијената)
Уведена ИОП аутотрансфузија 41,1 %

2006 –2011. (340 пацијената) 35,9 %

2012–2019. (764 пацијента) 30,4%

Од 1991 до септембра 2019 године укупно је оперисано 1418 
болесника са РААА. Према публикованим искуствима Клинике, 
од преоперативних фактора значајно су повећавали морталитет 
старије животно доба, значајна хемодинамска нестабилност на 
пријему, поремећај свести, постојање бубрежне слабости и значајна 
анемија (искрварење). Од интраоперативних параметара од значаја 
за морталитет су били присуство интраперитонеалне руптуре, 
перзистирање хемодинамске нестабилности, лоша бубрежна 
функција и неконтролисано крвављење. Мултиваријантна анализа је 
показала да су од значаја били  још и пролонгирано  трајање  захвата  
као и неопходност екстензивне, аорто- бифеморалне реконструкције. 
У постоперативном периоду на морталитет су утицали појава 
мултисистемске слабости органа, распираторна и бубрежна слабост 
те инфаркт миокарда, као и хируршке компликације – крварење и 
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исхемија колона [19].
Треба истаћи да је став установе неселективан приступ индикацији 

за оперативно лечење болесника са РААА јер „конзервативни третман“ 
неминовно води смртном исходу. Наиме, до сада није развијен ниједан 
предиктивни дијагностички скор који поуздано указује на смртни 
исход након операције [37]. У том смислу се у нашој установи од 
захвата одустаје веома ретко [38].

рЕВАР на Клиници за васкуларну и ендоваскуларну хирургију 
Клиничког центра Србије

Због великог броја наведених лимитирајућих фактора који у 
домаћим условима још више долазе до изражаја, у нашој земљи се ЕВАР 
у третману РААА, по свим приликама, још дуго неће спроводити као 
рутински поступак чак и код болесника са погодном анатомијом. За 
сада се он изводи код малог броја селектованих пацијената (Слика 4). 
Са друге стране, богато искуство КВЕВХ КЦС показује да се применом 
одговарајућег дијагностичко-терапијског алгоритма значајно 
могу побољшати резултати отвореног хируршког лечења. Ипак, 
имплементација нове хибридне операционе сале на Клиници током 
2019 као и повећан асортиман доступних ендографтова омогућиле су 
да се повећа број овако лечених пацијената, првенствено оптерећених 
неприхватљиво високим ризиком за отворени третман . До сада је 
ендоваскуларно третирано 4 болесника са РААА (хемодинамски 
стабилних), 5 болесника са хроничном РААА те 2 пацијента са аорто-
кавалном фистулом. Забележен је свега један рани смртни исход.

Слика 4. Приказ пероперативног, интрапроцедуралног и постоперативног 
налаза код пацијента са анеуризмом абдоминалне аорте и илијачне артерије, 
са придруженом илио-кавалном фистулом третираног рЕВАР-ом. Из 
колекције Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију Клиничког 
центра Србије
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Закључак

Пацијенти са РААА треба да се збрињавају у високоспецијализованој 
терцијарној установи или од стране обученог васкуларног хирурга 
у регионалном хируршком центру. Треба избегавати непотребне 
дијагностичке процедуре те што пре започети оперативни захват. 
Брза, најчешће супрацелијачна аортна контрола и једноставна 
васкуларна реконструкција дају најбоље резултате. Неизоставна је 
примена интраоперативне аутотрансфузије. Проактиван и агресиван 
терапијски приступ постоперативним компликацијама повећавају 
шансу за преживљавањем болесника.
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Rupture is the most common and potentially fatal complication of the 
abdominal aortic aneurysm (AAA). The treatment of patients with 
ruptured abdominal aortic aneurysm (RAAA) is of considerable medical 
and socio-economic significance. Global perioperative mortality rate of 
50% has not been changed for six decades. The aneurysmatic rupture is 
caused by multiple factors. The basic clinical signs and symptoms of RAAA 
are: sudden onset of abdominal and/or back pain; hypotension and/or 
collapse; pulsating abdominal mass. The diagnosis must be established as 
soon as possible by means of clinical presentation with minimal additional 
diagnostics. RAAA patient should be transferred to the operating theatre 
as soon as possible. The most common surgical approach is median 
laparotomy and supraceliac aortic cross-clamping. The implanted vascular 
graft can be tubular or bifurcated, depending on the presence of associated 
iliac artery aneurysms or concomitant occlusive arterial disease. The use of 
intraoperative cell salvage is mandatory while performing the operation. 
Ruptured endovascular aneurysm repair (rEVAR) is a very attractive 
solution, however, many limiting factors should be considered, especially 
in domestic settings. The rare forms of the ruptured aneurysms such as 
aorto-caval and aorto-enteric fistulas present extremely challenging issues. 
Patients operated on for RAAA are prone to develop various postoperative 
complications. In the period between 1991-2019, 1418 patients were 
operated on for RAAA at the Clinic for Vascular and Endovascular Surgery 
of the Clinical Center of Serbia. Due to the adopted algorithm for diagnostic 
and therapeutic approach and constant improvement of reanimation and 
surgical procedures, mortality decreased from initial 53.7% to actual 30.4% 
throughout several decades, making these data comparable with the results 
of the greatest vascular centers in the world.
Keywords: aortic aneurysm, rupture, surgical treatment
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Сажетак

Спинални дисрафизам представља конгениталну аномалију мултифакторске  
етиологије са хетерогеном експресијом у клиничкој слици. Карактерише 
се широким дијапазоном манифестација, различитим типом и степеном 
неуролошких оштећења и деформитета. Дијагностика спиналног 
дисрафизма се може поделити на пренаталну и постнаталну. Постнатална 
дијагостика спиналног дисрафизма, започиње детаљним клиничким и 
неуролошким прегледом на који се надовезују дијагностичке методе којима 
се испитују структуралне аномалије као и функционална дијагностика и 
генетичка испитивања. Постојање популационо генетичких разлика код 
особа са спиналним дисрафизмом може дати даље смернице за испитивање 
фенотипских класа у будућности, чији би резултати свакако допуњавали 
већ постојеће спознаје о морфогенетичкој варијабилности овог патолошког 
стања. У односу на тип аномалије и степена тежине како структуралног тако 
и функционалног оштећења, терапија деце са спиналним дисрафизмом 
може бити хируршка, физикална и медикаментна. Код свих пацијената са 
спиналним дисрафизмом, најважнија је адекватна и индивидуално планирана 
примена физикалне терапије и прилагођени програм рехабилитације која се 
све време континуирано спроводи код свих пацијената.
Кључне речи: спинални дисрафизам; дијагностика; терапија; препоруке

Дефиниција и ембриологија

Спинални дисрафизам или спина бифида настаје као последица 
некомплетне фузије средње линије ембрионалне тубе и карактерише 
се широким ентитетом аномалија кичме и неуролошких поремећаја [1]. 
Инциденца спиналног дисрафизма варира у различитим подручјима 
света и међу различитим расама и популацијама различитог социо-
економског статуса. 

Изостанак нормалног развоја ектодермалног, мезодермалног и 
неуроектодермалног ткива у току ембрионалног развоја плода доводи 
до настанка ове аномалије [2]. Процес неурулације је најзначајнији 
морфогенетски процес у формирању централног нервног система, 
који се може поделити на примарни и секундарни. Процес затварања 
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кранијалног сегмента неуралне цеви означава се као примарна 
неурулација, док се процес затварања каудалног сегмента нервне 
цеви означава као секундарна неурулација. Потенцијални фактори 
који могу да утичу на процесе формирања неуралне тубе могу се 
сматрати факторима ризика за настанак деформитета неуралне тубе 
и спиналног дисрафизма.

Подела спиналног дисрафизма

А. Спинални дисрафизам се може поделити у 3 велике групе [3]:

1. Окултни спинални дисрафизам (ОСД) или spina bifida occulta 
(СБО) –  дефект није видљив одмах на рођењу. Сматра се 
да представља најчешћи вид спиналног дисрафизма, са 
преваленцом која варира од 5% до 40%. Није увек праћен 
компликацијама.

2. Отворени спинални дисрафизам или spina bifida apperta 
(СБА) - најчешће се уочава већ на рођењу и представља 
најкомплекснију и најтежу форму спиналног дисрафизма 
(менингоцела, мијеломенингоцела).

3. Tethered cord синдром (ТКС) се може јавити као последица 
СБО или СБА или као примарни, када због фиксације 
филум терминале долази до тракције медуле. Настаје нагла 
појава и прогресија симптома у зависности од нивоа лезије: 
сензомоторни испади, инконтиненција и бол.

Б. Спинални дисрафизам се може поделити сходно анатомској 
локализацији на:

1. Цервикални, торакални, лумбални и сакрални
2. Цервикоторакални, тораколумбални и лумбосакрални

Етиопатогенетски фактори у настанку спиналног дисрафизма

Студије многих аутора су потврдиле да је спинални дисрафизам 
последица мултифакторијалног утицаја. Наиме, у његовој патогенези 
значајно место заузимају генетски фактори и фактори средине [4-6]. У 
прилог хередитета, раније студије су сугерисале потенцијални утицај 
појединих гена и њихових мутација као што су: гени који утичу на 
метаболизам фолата folata (MTHFR, MSR, MS, CBS); VANGL1; CFL1; 
PAX гени и други. Од фактора средине проучавани су: болести мајке 
на развој спиналног дисрафизма, исхрана (нарочито утицај фолне 
киселине) и тератогени ефекти појединих фактора, нарочито у четвртој 
гестацијској недељи. У  студијама су приказани поједини фактори 
од стране оца и мајке који могу да имају значајну улогу ка повећаној 
предиспозицији за појаву СБ-а. Резултати истраживања  приказују да 
је после обогаћивања исхране фолатима значајно смањена преваленца 
спиналног дисрафизма. Инциденца СБ-а је око 0,5 на 1000 рођене 
деце, с тим што су изнете студије са вишом инциденцом у појединим 
земљама.
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Дијагностика спиналног дисрафизма

Адекватна и правовремена дијагностика спиналног дисрафизма је 
од посебне важности за поуздано постављање дијагнозе, избор методе 
лечења, праћења тока лечења и опоравка и откривања стања која су 
повезана са наглим клиничким и функционалним погоршањем.

Развојем медицине и технологије, све већа пажња се посвећује 
пренаталној дијагностици. Улога ултразвука у пренаталној 
дијагностици заузима значајно место у визуелизацији мекоткивних и 
коштаних структура фетуса.

Дијагностика спиналног дисрафизма се може поделити на: 
пренаталну и постнаталну. Пренаталном дијагностиком се може 
увек дијагностиковати спина бифида аперта, што је важно, јер се у 
зависности од степена може донети одлука о прекиду или наставку 
трудноће. Док код окултног спиналног дисрафизма и tethered cord-a 
није поуздана пренатална дијагностика. Најранија постнатална 
дијагностика је могућа ултразвуком у доба новорођенчета и одојчета.

Постнатална дијагостика спиналног дисрафизма, започиње 
детаљним клиничким и неуролошким прегледом. Даља дијагностика 
се спроводи према протоколу:

А. Дијагностичке методе којима се испитују структуралне 
аномалије 

Б. Функционална дијагностика

А. У испитивању структуралних аномалија спроводи се: 

1. Радиографска дијагностика у циљу откривања 
промена на пршљенским телима, деформитета 
кичме (сколиозе и кифозе), деформитета и луксације 
кукова и стопала постојање патолошких фрактура.

2. Ехосонографија абдомена и уротракта

3. Компјутеризована томографија (CT) ендокранијума и кичме 
4. Нуклеарна магнетна резонанца (НМР) као метода 

избора, даје прецизне и поуздане информације о 
абнормалностима кичменог канала; нивоа захваћености 
кичмене мождине и нервних коренова и постојања 
придружених аномалија (Arnold Chiari малформације).

Б. Функционална дијагностика укључује низ дијагностичких 
метода у које се убрајају:

1. Функционални тестови у клиничком прегледу
2. Неурофизиолошка испитивања (електромиографија 

ЕМГ), електронеурографија (ЕНГ), евоцирани потенцијали 
(ЕП)) којима се врши процена степена лезија периферног и 
централног нервног система и ледираних мишића. 

3. Морфогенетички скрининг
4. Уродинамска испитивања са циљем постављања дијагнозе 
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типа и степена неурогене бешике. Параметри праћења код 
уродинамских испитивања укључују: капацитет мокраћне 
бешике, присуство нестабилних контракција, резидуалног 
урина као и детрусор сфинктер дисинергије.

1. Функционални тестови у клиничком прегледу. У процени 
општег функционалног статуса код деце са СБ-ом, користи се широка 
палета тестова. Међу значајнима се убрајају: Бејли скала и PEDI скала 
[7]. Такође модификовани тестови који су у употреби: модификовани 
Мишићни мануелни тест (ММТ), модификована Ashwort скала, Скала 
активног покрета и WeeFIM скала.

За процену функционалног статуса бешике и црева 
користи се велики број тестова за градирање континенције: 
Кели скор тест континенције, Пења критеријуми за процену 
континенције, Темплетон скор континенције, Холшнајдер скор 
инконтиненције, Ринтала скор континенције. Ови тестови 
обухватају домене за испитивање моторике, сензоријума и 
потребе за терапијом као и степена социјалне дисфункције [8].

2. Неурофизиолошка испитивања. Одмах по постављању дијагнозе 
СБА или код сумње на СБО или ТKС као прва дијагностичка метода 
примењује се електромиографија мишића доњих екстремитета или 
спољњег аналног сфинктера у зависности од нивоа лезије. 

На основу налаза ЕМГ-а, може се утврдити постојање периферне 
или централне лезије, степен и локализација као и да ли се ради о 
акутној или хроничној неурогеној лезији. 

С обзиром да је најчешћа локализација у лумбосакралној 
регији, оштећења су по типу периферне лезије. Испитивања 
се спроводе прецизније коаксијалним игленим електродама. 
Присуство денервационих и фибрилационих потенцијала при 
инсерцији и у фази релаксације мишића указује на тежак степен 
акутне неурогене лезије, а присуство и карактеристике акционог 
моторног потенцијала као и њихов број праћен густином трасе 
на степен моторне инсуфицијенције и прве знаке реинервације.

Електронеурографским испитивањем моторних и сензорних 
брзина спровођења код периферних лезија, успорење или прекид 
проводљивости, при супрамаксималним стимулацијама, указује на 
степен оштећења појединих нерава или нервних коренова [9]. 

Соматосензорни евоцирани потенцијали (СЕП) код случајева са 
спиналним дисрафизмом спроводе се стимулацијом тибијалног нерва 
код парезе или парализе на доњим екстремитетима и пудендалног 
нерва код дисфункције бешике и црева. СЕП испитивања су значајна 
функционална испитивања аферентне проводљивости и централне 
дисфункције, те се примењују и код типа периферних и централних 
оштећења спиналног дисрафизма.

3. Морфогенетички скрининг. Од генетичких испитивања данас 
се у анализи спиналног дисрафизма могу користити: популационо 
генетичка испитивања опсервацијом заступљености хомозиготно 
рецесивних особина (ХРО), као и молекуларно генетичка испитивања 
(испитивање кариотипа, цитогенетски тестови и секвенционирање 
ДНК). Спроводе се и генетска испитиванања за улогу крвних група у 
етиопатогенези СБ-а.
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Клиничка презентација спиналног дисрафизма

Код пацијената са окултним спиналним дисрафизмом прихваћени 
маркери су конгениталне параспиналне промене, које се најчешће 
јављају у лумбосакралној регији и у њих спадају: субкутани липом, 
дермални синус, локално појачана маљавост (hypertrychosis), локална 
регија са измењеном пигментацијом, fovea spinalis, хемангиоми и други 
[10]. Код пацијената са ОСД-ом, клинички се може манифестовати 
и присутност резистентних деформитета стопала, хипотонија 
мишића доњих екстремитета, појава енурезе и/или енкопреза као 
и морфолошке кожне промене. Код поједине деце са спиналним 
дисрафизмом симптоми могу бити само ноћно мокрење или појава 
учесталих уринарних инфекција.

Код пацијената са отвореним спиналним дисрафизмом најчешћа 
компликација је хидроцефалус, са учесталошћу која се креће чак и до 
90%. Такође се могу јавити у различитом степену пареза или парализа 
мишића доњих екстремитета, губитак сензибилитета, деформитети 
скелета – кичме, луксација кука, деформитети стопала (најчешће: pes 
equinovarus, pes calcaneovalgus), уринарна и фекална инконтиненција, 
уринарна ретенција, констипација, кожне промене праћене честим 
оштећењима, хипотрофија доњих екстремитета, Arnold-Chiari 
малформација; гојазност услед инактивитета, патолошке фрактуре 
костију (код чак 25% пацијената), алергија на латекс и секундарна 
компликација Tethered Cord, који је праћен наглим погоршањем и 
прогресијом симптома. 

Tethered Cord синдром се чешће јавља у каснијем узрасту деце, праћен  
сензомоторним погоршањем на мишићима доњих екстремитета, 
хипотрофијом мишића потколеница и екскаватусом стопала или 
поремећајем контроле пражњења бешике и црева.

Терапија пацијената са спиналним дисрафизмом

У односу на тип аномалије и степена тежине како структуралног 
тако и функционалног оштећења, терапија деце са спиналним 
дисрафизмом може бити хируршка, физикална и медикаментозна.

Код деце са дијагностикованим спиналним дисрафизмом без 
изражених клиничких знакова и симптома, препоручује се физичка 
активност уз хигијенско дијететски режим и уз редовне контроле у 
циљу превенције и раног откривања могућих компликација (а на 
првом месту tethered cord синдрома). 

Пре започињања израде плана и спровођења програма физикалне 
терапије, неопходно је  пажљиво прегледати  дете, установити   
постојање деформитета на локомоторном систему, компликације у 
смислу контрактура, декубитуса и постојања функционаних испада и 
стања уринарног и аналног сфинктера. Поред ових елемената потребно 
је сагледати пацијента у целини као и његов психомоторни развој.

У зависности од неуролошких оштећења на доњим екстремитетима 
код деце са спиналним дисрафизмом, спроводи се: термо, електро, 
кинези терапија уз корективне лонгете или ортозе. Од термо 
процедура апликују се топла паковања или  парафин од друге недеље 
живота односно пелоид од друге године живота. Од електропроцедура 
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примењују се интерферентне струје и уздужна галванизација, ради 
побољшања васкуларизације и спречавања појаве трофичких улкуса. 
Електростимулација експоненцијалним струјама утиче на побољшање 
еластичности и контрактибилности ледираних мишића и група 
мишића. Кинезитерапијске процедуре код ових пацијената обухватају 
спровођење пасивних вежби, активно потпомогнутих и активних 
вежби за доње екстремитете, за јачање мишића трупа и корекцију 
деформитета кичме и програм рехабилитације за стимулацију 
моторног развоја. Корективне лонгете и обућа се индивидуално 
одређују у зависности од типа деформитета, нарочито стопала. У 
каснијој фази лечења примењује се балнео-хидрокинезитерапија уз 
примену ортоза за доње екстремитете, мидера за кичму и апарата за 
вертикализацију и ход.

Физикална терапија код пацијената са спиналним дисрафизмом 
и дисфункцијом бешике и црева укључује примену транскутане 
електричне нервне стимулације (ТЕНС) на сакралном нивоу С2-
С4, електростимулације абдоминалне мускулатуре, bio-feed back 
терапије, интермитентне катетеризације и хигијенско дијететског 
режима. Приликом примене ТЕНС-а користи се нискофреквентни 
ТЕНС и то за постизање подражљивости сензорних и моторних 
нервних влакана за мишиће бешике и црева. Електростимулација 
супрапубичне мускулатуре експоненцијалним струјама се примењује 
са параметрима за релаксацију или јачање детрусора [11]. Вежбе 
за јачање мишића трупа и пелвичног дна и тренинг пражњења и 
контроле мокраћне бешике и црева побољшава вољну контролу.

Физикална терапија паретичне или паралитичне мускулатуре 
на доњим екстремитетима се спроводи као и код свих периферних 
неурогених лезија уколико су на нивоу лумбосакралне регије или по 
типу централних лезија ако су локализоване у цервико-торакалној 
регији.

Анализа резултата

Популационо генетичка испитивања или анализа морфогенетичке 
варијабилности је метода која нам пружа увид у степен генетичке 
хомозиготности испитиване популације или групе појединаца са 
одређеном особином, стањем или склоношћу у односу на општу 
популацију или контролну групу. 

Досадашњи радови који су публиковани и спроведене студије су 
обухватиле велики број склоности као и патолошких стања у нашој 
популацији [12-21]. 

Испитивања овог типа се спроводе на одређеним јасно   
дефинисаним фенотипским особинама које када су присутне и јасно 
изражене представљају хомозиготно-рецесивну карактеристику. У 
различитим испитивањима коришћен је различити број ових особина. 
Тако је код деце са спиналним дисрафизмом испитвано 15 ХРО, а тест 
који је био коришћен је означен као ХРО-тест (Табела 1) [12, 14-16, 21]. 
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Табела 1. Хомозиготно рецесивне особине које су испитиване код деце са 
спиналним дисрафизмом 

Хомозиготно рецесивне особине
Светла коса Светле очи
Права коса Далтонизам
Два цвета у коси Десни палац преко левог палца
Обрнут цвет косе Палац под углом од 45 степени
Мека коса Хиперекстензибилност палца
Раван скалп Леворукост
Везан ушни режањ Кажипрст дужи (мушки пол), односно 

краћи (женски пол) од домалог прстаУхо без Дарвинове квржице

Испитивања су вршена на узорку 100 деце са спиналним 
дисрафизмом (50 са СБА и 50 са СБО) и контролном групом од 100 деце 
без потврђеног спиналног дисрафизма. Заступљеност према полу је 
била: 55 (55%) пацијената женског пола и 45 (45%) пацијената мушког 
пола. Праћена су деца узраста од 4 до 7 година живота у оквиру студије 
која се спроводи на Универзитетској дечјој клиници у Београду.

Резултати студија спроведених код деце са спиналним дисрафизмом 
указују на повећани степен генетичке хомозиготности у односу на 
контролну здраву групу сличне социоекономске структуре и која 
припадају истој, српској популацији (Табела 2) [14-16]. 

Табела 2. Дистрибуција хомозиготно рецесивних особина (ХРО)

ХРО степен хомозиготности

Контрола Испитаници

Арит. средина ± станд. девијација 3,0 ± 0,2 4,3 ± 0,1

Истраживања су показала да постоје и популационо генетичке 
разлике у односу на тип спиналног дисрафизма (СБО и СБА). Када 
је у питању општи степен генетичке хомозиготности, он је био већи у 
групи испитаника са СБА у односу на СБО. Истраживања су показала, 
да би ове разлике  могле да укажу у извесном степену, да поред 
генетичке предиспозиције, фактори средине играју значајан утицај 
не само у детерминацији настанка спине бифиде као ентитета, већ 
и степена њене експресије која би се карактерисала хетерогеношћу и 
клиничкој манифестацији.

Спроведена су истраживања о могућем утицају пола на појаву и 
степен испољености овог ентитета. Утврђено је да постоји значајна 
разлика у индивидуалном ХРО варијабилитету између полова, 
што може да укаже на претпоставку о мултифакторијалној улози 
ризикофактора као и могућем утицају пола на степен испољености 
СБ-а [15]. С обзиром на показана морфогенетичка одступања, даља 
истраживања су указала на постојање разлика у степену генетичке 
хомозиготности и код пацијената са спиналним дисрафизмом у односу 
на степен неурогене лезије. Наиме, што је био тежи степен неурогене 
лезије, већи је био и степен рецесивне генетичке хомозиготности 
(Графикони 1-3) [21].
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Графикон 1. Дистрибуција хомозиготно рецесивних особина: контрола/ 
блажи степен СБ

Графикон 2. Дистрибуција хомозиготно рецесивних особина: контрола/
средње тежи степен СБ

Графикон 3. Дистрибуција хомозиготно рецесивних особина: контрола/ 
тежи степен СБ
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Наши резултати су показали и значај примена дијагностичких 
метода  у анализи позитивних налаза код пацијената како  са  
присутним деформитетом тако и са дисфункцијом (Табела 3).

Табела 3. Заступљеност дијагностичких анализа у групама испитаника са 
спином бифидом

Испитивања Са деформитетом

(N=56)

Са дисфункцијом

(N=31)

Без симптома

(N=23)
n p n p n p

ЕМНГ 15 41 23 8 17 6
СЕП 9 45 5 26 22 1
Imiging методе 4 52 2 29 9 14

ЕМНГ-електромионеурографија;  СЕП - соматосензорни евоцирани 
потенцијали

Резултати наших испитивања су приказали да је код око половине 
испитаника са СБ-ом налаз био патолошки приликом ЕМГ испитивања 
мишића на доњим екстремитетима, док је захваћеност САС-а била 
у око трећине испитаника (Табела 4). Ова дистрибуција позитивних 
налаза се објашњава и чињеницом да већина испитаника са СБ-ом има 
промене на нивоу Л5-С1 кичменог стуба.
Табела 4. Дистрибуција захваћених мишића код пацијената са спином 
бифидом

ЕМГ
Укупно SAS GM EDB TA RF PL

Испитаници (%) 100 29,3 64,3 47,9 65,7 17,9 9,3
SAS-спољњи анални сфинктер; GM-gastrocnemius medialis; EDB-extensor digiti 
brevis; TA-tibialis anterior; RF-rectus fenoris; PL-pollicis longus

Код пацијената са СБ-ом, утврђено је да је патолошки налаз 
најчешћи на мишићима потколеница и стопала што је статистички 
значајно у корелацији са клиничким налазом. Добијени резултати су у 
складу са клиничком праксом која је показала да је код тешких облика 
испољености СБ-а већи број мишића захваћен као и тежи степен пареза 
односно присуство парализа (Табела 5, Графикони 4 и 5).

Табела 5. Дистрибуција броја испитиваних мишића у односу на степен 
клиничке слике

ЕМГ

Степен тежине клиничке слике (AС±СД)
блага средња тешка

1,9 ± 0,1 2,6 ± 0,2 3,1 ± 0,2
Резултати су приказани као аритметичка средина (АС) ± стандардна 
девијација (СД)
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Гарикон 5. Позитивни ЕМГ налаз испитиваних мишића у односу на степен 
тежине  клиничке слике. SAS-спољни анални сфинктер; GM-gastrocnemius 
medialis; EDB-extensor digiti brevis; TA-tibialis anterior; RF-rectus fenoris; PL-pollicis longus

У највећем броју случајева неурогена лезија је тежег степена 
перонеалног нерва и сходно томе и мишићи инервисани овим нервом. 
Електронеурографске промене у учесталости лезије тибијалног и 
перонеалног нерва су без статистичке значајности. Патолошки СЕП 
налаз је чешћи стимулацијом тибијалног нерва у односу на пудендални 
нерв, што се објашњава чешћом локализацијом и лезијом лумбалног 
него сакралног сегмента (Табела 6).

Табела 6. Дистрибуција позитивних налаза код примене неурофизиолошких 
метода – електронеурографија (ЕНГ) и соматосензорни евоцирани 
потенцијали (СЕП)

Испитивани модули
ЕНГ СЕП

Укупно Peronues Tibialis X2 Укупно Tibialis Pudendus X2

Испитаници (%) 57,1 25,0 16,7 3,5 23,8 80,0 40,0 30*
Приказани резултати дијагностичких испитивања у највећем броју радова 
корелирају са објављеним резултатима студија на великом броју случајева
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Графикон 4. Дистрибуција броја испитиваних мишића у односу на степен 
клиничке слике
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Дискусија

Спинални дисрафизам представља конгениталну аномалију која 
се јавља са широким дијапазоном манифестација, различитим типом 
и степеном неуролошких оштећења и деформитета. Најтежи тип 
СБА се данас ређе јавља, пошто је могуће да се на време пренатално 
дијагностикује, а постнатално се одмах по рођењу започиње 
са хируршком корекцијом и даље наставком физијатријског и 
мултидисциплинарног лечења. Окултни спинални дисрафизам се 
јавља у најразличитијим формама и симптомима, те је због раног 
откривања и адекватног лечења важно применити овај дијагностички 
протокол. Поред уобичајених дијагностичких метода, за испитивање 
структурних и функционалних поремећаја, приказане су методе које 
последњих година омогућавају откривање аномалије, предиспозицију, 
степен и ниво неурогеног оштећења, анализу резултата лечења и 
прогнозу опоравка.

Код свих пацијената са СД-ом, најважнија је адекватна и индивидуално 
планирана примена физикалне терапије и прилагођеног програма 
рехабилитације, која се све време континуирано спроводи код свих 
пацијената. Досадашњи резултати примене физијатријског лечења 
код нас и у другим центрима, омогућили су избор метода и програма 
који дају најбоље резултате и опоравак. 

У рехабилитационом програму посебно место заузима стимулација 
моторног развоја, вертикализација, баланс у стојећем ставу и 
ход. Програм обухвата обуку родитеља и пацијената, посебно у 
спровођењу радне терапије и коришћења апарата и помагала. У 
оквиру лечења обухваћена је и психосоцијална припрема за едукацију 
и социјализацију ових пацијената, као и професионална оријентација, 
што утиче на побољшање квалитета живота и у адултној доби. 
Праћењем наших резултата и резултата репрезентативних студија дате 
су препоруке и ставови за унапређење брже и поузданије дијагностике 
и примене терапијских протокола са успешнијим исходом. Стога се 
дају препоруке у дијагностици и лечењу.

Постојање разлика у степену генетичке хомозиготности између 
испитиваних група (група испитаника са спиналним дисрафизмом 
и контролна група здравих појединаца) може да укаже на следеће 
чињенице [12]:

1. Повећани степен рецесивне хомозиготности за испитиване 
ХРО, може довести организам у специфично стање генетичко-
физиолошке хомеостазе, чиме би се омогућила лакша експресија 
СБ-а. Ово у извесном смислу доприноси бољем разумевању 
концепта мултифакторијалности у настанку СБ-а, с обзиром да 
поједини спољни фактори у садејству са одређеним генетичким 
факторима могу повећати вероватноћу настанка урођеног 
деформитета овог типа.

2. Измењен степен генетичке хомозиготности за испитиване ХРО, 
може да укаже на разлике у корелацијама међу различитим 
групама полигена који могу учествовати у регулаторним 
процесима отпорности организма  за настанак СБ-а.

3. Повећан степен генетичке хомозиготности за испитиване ХРО, 
може повећати степен генетичког оптерећања, а тиме у извесном 



Савремени концепти у дијагностици и терапији спиналног дисрафизма

166

смислу и смањити отпорност организма на одређене факторе 
који учествују у настанку спиналног дисрафизма и тако повећати 
предиспозицију за настанак ове конгениталне аномалије.

Препоруке на основу нивоа доказа

1. Ниво доказа 2 - Уколико је могуће, код пренатално 
дијагностикованих мијеломенингоцела (СБА), које испуњавају 
матерналне и феталне критеријуме по МОМS студији, саветује 
се пренатално затварање, чиме би се побољшала краткорочна 
процена могућности покретљивости [22].

2. Ниво доказа  3 – Дугорочна     корист   функционалне 
оспособљености код пренаталног  затварања  мијеломенингоцеле 
(СБА) још увек се не зна. Деца која су имала пренатално или 
постнатално затварање дефекта, би требало да буду редовно 
праћена у циљу благовременог откривања tethered cord-a који 
је везан за функционални  губитак у оспособљености [22]. 

3. Ниво доказа 3 – Конгениталне аномалије кичменог 
стуба су повезане са озбиљним системским аномалијама, 
које могу имати одложену појаву. Ови пацијенти су 
стога у високом ризику од коморбидитета који могу 
узроковати тешке периоперативне компликације ако се 
не препознају благовремено. Такође, НМР дијагностика 
се саветује као поуздана метода у дијагностици СБ-а  [23]. 

4. Ниво доказа 3 – Уколико се затварање мијеломенингоцеле 
(СБА) одложи за више од 48 сати од рођења, саветује се примена 
антибиотика у циљу смањивања ризика од појаве инфекције [22].

5. Ниво доказа 3 – Функционални исход код пацијената са 
менингомијелоцелом (СБА) више корелира са нивоом неурогене 
лезије и обимом покрета у куку, стога се саветује одржавање 
покрета у зглобу кука због редукције и контрактура [24].

6. Ниво доказа 3 – Код СБ пацијената, корекција еквиноварус 
деформитета стопала по Понсетију доводи до поуздане 
иницијалне корекције деформитета и корисна је јер смањује 
потребу за хируршком интервенцијом ослобађања меких ткива 
и отворене ексцизије Ахилове тетиве [25]. 

7. Ниво доказа 4 – Рехабилитација пацијената са спином бифидом 
треба да буде индивидуално конципирана сходно узрасту 
и степену тежине клиничке слике. У физикалном лечењу се 
примењује електротерапија, код тешких степена клиничке 
слабости, затим вежбе за јачање мускулатуре и повећање обима 
покретљивости у зглобовима захваћених екстремитета. Ортозе 
такође спадају у саставни део лечења ових пацијената, при чему 
се могу прописивати ортозе за кичму и ортозе и апарати за доње 
екстремитете, вертикализацију и ход [26].
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Закључци

Постојање популационо генетичких разлика код особа са СБ-
ом, може дати даље смернице за испитивање фенотипских класа у 
будућности, чији би резултати свакако допуњавали већ постојећа 
сазнања о морфогенетичкој варијабилности овог патолошког стања. 
Ове анализе омогућавају да се предвиди и предупреди настанак 
аномалије у другим трудноћама.         

Наши резултати су у сагласности са резултатима других студија 
и указују на постојање статистички значајне повезаности између 
позитивног ЕМГ налаза испитиваних мишића и степена клиничке 
слике (што је степен клиничке слике тежи већи је број захваћених 
мишића и мишићних група тежег степена). Потврђена је јасна 
корелација између клиничке слике и неурофизиолошких испитивања 
којима се потврђује степен и локализација неурогене лезије као и 
праћење опоравка, наставак или промена терапије и видова лечења и 
прогноза.

Основни циљ терапије је максимални и функционални опоравак: 
вертикализација и ход и што боља контрола и пражњење бешике и 
црева што има велики значај за побољшање квалитета живота посебно 
пацијената са СБА.

Физијатријско лечење је комплексно и индивидуално прописано 
за сваког пацијента и обухвата методе физикалне терапије и 
рехабилитационог програма прилагођених степену тежине 
стања, узрасту и онеспособљености детета. Стога су тимски и 
мултидисциплинарни приступи од великог значаја ради избора 
адекватног лечења уз редовна праћења и контроле до завршетка раста 
и развоја. Оптималан функционални опоравак побољшава квалитет 
живота и смањује компликације у адултној доби.
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CURRENT CONCEPTS IN DIAGNOSTICS AND 
TREATMENT OF SPINAL DYSRAPHISM

Ivana Petronić-Marković
University of Belgrade, School of Medicine, Belgrade
University Children’s Clinic, Belgrade 

Spinal dysraphism is a congenital anomaly of multifactorial etiology with 
heterogeneous expression in the clinical picture. It is characterized by a wide 
range of manifestations, with different types and degrees of neurological 
damage and deformities. Diagnosis of spinal dysraphism may be prenatal or 
postnatal. Postnatal diagnosis of spinal dysraphism begins with a detailed 
clinical and neurological examination followed by diagnostic methods that 
examine structural anomalies as well as functional diagnostics and genetic 
testing. The existence of population genetic differences in people with 
spinal dysraphism may provide further guidance for examining phenotypic 
classes in the future, the results of which would certainly complement 
existing knowledge about the morphogenetic variability of this pathological 
condition. In relation to the type of anomaly and the degree of severity 
of both structural and functional damage, therapy of children with spinal 
dysraphism may be surgical, physiatric and medical. In all patients with 
spinal dysraphism, the most important thing is adequate and individually 
planned application of physical therapy and a customized rehabilitation 
program that is continuously implemented in each patient at all times.
Keywords: spinal dysraphism, diagnostics, treatment, recommendations
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ПОТПОРА У ТРЕТМАНУ ПАЦИЈЕНАТА СА 
АКУТНИМ КАРДИОГЕНИМ ШОКОМ КАО 
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Сажетак

Кардиогени шок је најтежа и често смртоносна компликација различитих 
акутних и хроничних стања која доводе до тога да срце није у стању да 
одржава адекватну ткивну перфузију. Значи, кардиогени шок представља 
стање циркулаторне инсуфицијенције која доводи до ткивне хипоперфузије 
где пумпна функција срца није довољна за адекватну ткивну перфузију и 
евакуисање крајних продуката метаболизма. Кардиогени шок се јавља код 5 
до 8% пацијената са акутним инфарктом миокарда са елевацијом СТ сегмента 
и код 2,5% пацијената са акутним инфарктом без елевације СТ сегмента, али 
такође може бити узрокован и механичким компликацијама као што су акутна 
митрална инсуфицијенција или руптура интервентрикуларног септума или 
слободног зида комора. Међутим било који узрок акутне озбиљне дисфункције 
леве или десне коморе доводи до кардиогеног шока. Рана реваскуларизација 
у кардиогеном шоку узрокована акутним инфарктом миокарда доприноси 
већем преживљавању. Такође, примена перкутане механичке циркулаторне 
потпоре у акутној фази шока заузима централно место у терапији. Упркос 
томе и савременим методама лечења, морталитет остаје и даље висок, око 
50%, и  половина смртних исхода се јавља у првих 48 сати.
Кључне речи: акутни инфаркт миокарда, циркулаторни шок, перкутана 
механичка циркулаторна потпора

Увод

Кардиогени шок је најтежа и често смртоносна компликација 
различитих акутних и хроничних стања која доводе до тога да срце није 
у стању да одржава адекватну ткивну перфузију. Значи, кардиогени 
шок представља стање циркулаторне инсуфицијенције која доводи 
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до ткивне хипоперфузије где пумпна функција срца није довољна 
за адекватну ткивну перфузију и евакуисање крајних продуката 
метаболизма. Кардиогени шок се јавља код 5 до 8% пацијената са 
акутним инфарктом миокарда са елевацијом СТ сегмента и код 2,5% 
пацијената са акутним инфарктом без елевације СТ сегмента, али 
такође може бити узрокован и механичким компликацијама као што су 
акутна митрална инсуфицијенција или руптура интервентрикуларног 
септума или слободног зида комора. Међутим, било који узрок акутне 
озбиљне дисфункције леве или десне коморе доводи до кардиогеног 
шока. Рана реваскуларизација у кардиогеном шоку узрокована 
акутним инфарктом миокарда доприноси већем преживљавању. 
Упркос томе и савременим методама лечења морталитет остаје и даље 
висок, око 50%, и половина смртних исхода се јавља у првих 48 сати.

Етиологија

Инфаркт миокарда са дисфункцијом леве коморе представља 
најчешћи узрок кардиогеног шока. Такође, механичке компликације 
акутног инфаркта миокарда као што су акутна митрална 
инсуфицијенција узрокована руптуром папиларног мишића, 
руптура интервентрикуларног септума или руптура слободног зида 
комора такође могу довести до развоја кардиогеног шока. Било који 
узрок акутне озбиљне дисфункције леве или десне коморе може 
довести до кардиогеног шока. Акутни миоперикардитис, Тako-
tsubo кардиомиопатија, кардиомиопатије друге етиологије, акутне 
валвуларне регургитације, на пример код ендокардитиса, такође 
могу довести до кардиогеног шока. Дисекција аорте може довести до 
кардиогеног шока услед акутне озбиљне инсуфицијенције аортног 
залиска. Акутно оптерећење код митралне и аортне стенозе може 
довести до кардиогеног шока. Тампонада срца или масивна плућна 
емболија могу узроковати кардиогени шок. Такође, постојане аритмије 
могу се укључити у етиологију кардиогеног шока [1].

Патофизиологија

Кардиогени шок се карактерише систолном и дијастолном 
дисфункцијом. Код пацијента који је развио кардиогени шок узрокован 
акутним инфарктом миокарда имамо прогресивну некрозу миокарда 
и екстензију инфаркта. Смањена коронарна перфузија и повећан 
захтев миокарда за кисеоником играју главну улогу која доводи до 
кардиогеног шока. Пацијенти у кардиогеном шоку углавноим имају 
вишесудовну коронарну болест са ограниченом коронарном резервом. 
Додатна исхемија уз инфарктну зону додатно утиче на развој шока. 
Дијастолна функција миокарда је такође поремећена, због тога што 
исхемија доводи до смањене миокардне комплијансе и доводи до 
повећања притиска пуњења леве коморе што може довести до плућног 
едема и хипоксемије. Кардиогени шок је резултат привременог или 
сталног поремећаја циркулаторног система. Пумпна дисфункција 
леве коморе је главни узрок кардиогеног шока у већини случајева, али 
и други чиниоци циркулаторног система учествују у развоју шока са 
неадекватном компензацијом и додатним поремећајима. Многе од тих 
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абнормалности су делимично или комплетно реверзибилне. Ткивна 
хипоперфузија са последичном ћелијском хипоксијом, узрокује 
анаеробну гликолизу, акумулацију млечне киселине и интраћелијску 
ацидозу. Такође долази до поремећаја и на нивоу кардиомиоцита где је 
поремећен трансмембрански транспорт што доводи до интраћелијске 
акумулације натријума и калцијума што доводи до отицања 
кардиомиоцита. Ако је исхемија озбиљна и дуготрајна, оштећење 
кардиомиоцита постаје иреверзибилно и доводи до мионекрозе. 
Додатно, апоптоза (програмирана ћелијска смрт) може да се јави у 
перинфарктном подручју и може утицати на губитак кардиомиоцита. 
Активација инфламаторне каскаде, оксидативни стрес доприносе 
развоју апоптозе [1] (Слика 1).

Клиничка слика

У почетној реверзибилној фази шока постоји тахикардија, тахипнеја, 
хипотензија, и олигурија. Екстремитети су хладни, психичко стање 
пацијента је промењено. У иреверзибилној фази кардиогеног шока 
пацијент постаје немиран, уплашен, орошен хладним знојем, дисање 
је површно, хипотензија постаје израженија, долази до анурије. 

Слика 1. Патофизиологија кардиогеног шока [2]
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Дијагноза

Дијагноза кардиогеног шока се заснива на хемодинамским 
параметрима. Перзистентна хипотензија (систолни крвни притисак 
<80 до 90 mmHg или средњи артерисјки притисак за 30 mmHg нижи 
од уобичајеног) са значајним смањењем срчаног индекса (CI) (<1,8 L/
min/1m2 без терапије или <2,0 до 2,2 L/min/1m2 са терапијом) и нормалан 
или повећан притисак пуњења (енд-дијастолни притисак леве коморе 
>18 mmHg или енд-дијастолни притисак десне коморе >10 до 15 
mmHg). Диуреза је мања од 0,5 ml/kg/h. Дијагноза се често поставља уз 
помоћ катетеризације плућне артерије, међутим ехокардиографија 
је од кључне помоћи у дијагностици кардиогеног шока. Коронарна 
ангиографија дијагностикује морфологију лезија на коронарним 
артеријама и омогућава спровођење примарне перкутане коронарне 
интервенције. Такође, и клиничка слика помаже у дијагностици [1].

Терапија

Третман кардиогеног шока као компликације акутног инфаркта 
миокарда, али и друге етиологије, укључује хемодинамску 
стабилизацију било фармаколошком циркулаторном потпором 
или механичком циркулаторном потпором, респираторну подршку 
и ургентну реваскуларизацију било путем перкутане коронарне 
интервенције или хируршку реваскуларизацију миокарда [3, 
4]. Код перкутане коронарне интервенције препоручује се да се 
реваскуларизује у првом акту само артерија на којој су промене 
које су довеле до развоја акутног инфаркта миокарда. У третману 
кардиогеног шока кључну улогу има и ургентна ехокардиографија 
ради разјашњења етиологије кардиогеног шока, процене пумпне 
функције срца и процене валвуларног апарата. У већини случајева 
неопходна је и кататеризација плућне артерије (Слика 2).
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Фармаколошка потпора укључује инотропне и вазопресорне 
лекове. Вазопресорни и инотропни лекови се употребљавају због 
њиховог позитивног хемодинамског ефекта. Норепинефрин као 
вазопресор се препоручује као први избор. Треба га администрирати 
у малим дозама и титрирати док систолни притисак не достигне 
вредност преко 80 mmHg. Након тога се укључује инотропни лек 
добутамин заједно са норепинефрином за бољу контрактилност. 
Ако се не успостави хемодинамска стабилност може се додати и 
левосимендан [6].

Слика 2. Третман кардиогеног шока [5]
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Механичка циркулаторна потпора. Перкутана механичка 
циркулаторна потпора (МЦС) је централни вид терапије код 
рефрактерног кардиогеног шока, теоретски прекида спиралу исхемије, 
хипотензије и дисфункције миокарда, дозвољавајући опоравак 
ошамућеног и хибернираног миокарда и повратак неурохуморалног 
поремећаја у физиолошке границе. МЦС укључује циркулацију 
оксигенисане крви кроз уређај који дренира крв из леве половине 
срца и враћа крв у артеријску циркулацију као пулсатилни или 
континуирани проток. На тај начин се смањује претходно оптерећење 
коморе. У перкутану МЦС спадају екстракорпорални мембрански 
оксигенатор (ЕКМО), TandemHeart (Cardiac Assist Inc., Pittsburgh, USA) 
Impella (Abiomed, Denver, USA) и iVAC2l (Intraaortic Ventricular Assist 
Device) (PulseCath, Amsterdam, Netherland) (Слика 3) [7]. 

Веноартеријски модалитет екстракорпоралне мембранске 
оксигенације се употребљава у кардиогеном шоку. Принцип рада 
је да се крв извлачи из централног венског система путем каниле 
постављене у доњу шупљу вену и да се крв оксигенише путем 
оксигенатора, да се десатурише CO2 и тако оксигенисана крв се враћа у 
системску артеријску циркулацију. На тај начин се смањује претходно 
оптерећење леве а и десне коморе и побољшава ткивна перфузија 
(Слика 4) [8]. Наши резултати указују да се употребом овог вида 
механичке циркулаторне потпоре смртност у акутном кадиогеном 
шоку смањује на око 50%. Код TandemHeart уређаја катетером се изврши 
транссептална пункција интератријалног септума и извлачи се крв из 
леве преткоморе и враћа се у системску артеријску циркулацију. На 
тај начин се олакшава рад леве коморе и побољшава ткивна перфузија 
(Слика 5). Impella путем пумпе евакуише крв из леве коморе и враћа 
је у асцедентну аорту (Слика 6). iVAC2l је нови пулсатилни уређај за 
циркулаторну потпору чији је рад усклађен са срчаним циклусом који 

Слика 3. Перкутана механичка циркулаторна потпора [7]
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ради на тај начин што се катетер постави у леву комору и у систоли 
извлачи крв из леве коморе и у дијастоли је враћа у асцедентну аорту. 
На тај начин се олакшава рад леве коморе.

Слика 4. Екстракорпорални мембрански оксигенатор (Cardiohelp, 
Maquet,Getinge Group, Rastatt, Germany)
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Слика 5. TandemHeart (Cardiac Assist Inc., Pittsburgh, USA)

Слика 6. Impella (Abiomed, Denver, USA)
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Катетер је повезан са конзолом за интрааортну балон пумпу. У 
привремену МЦС спада још и интрааортна балон пумпа (ИАБП) која 
се раније  рутински употребљавала у третману кардиогеног   шока,  
али данас се рутински употребљава само у кардиогеном шоку који 
је последица механичких компликација након инфаркта миокарда 
[9]. Састоји се од катетера са болоном који је испуњен хелијумом и 
који је повезан са конзолом за регулацију рада. Катетер се поставља у 
десцедентну аорту. Програмиран је тако да се у току систоле издува 
балон, а у дијастоли да се надува. На тај начин се побољшава коронарни 
проток, мождани проток, смањује се претходно и накнадно оптерећење 
леве коморе и смањује се захтев миокарда за кисеоником (Слика 7). 
Иако се према препорукама ИАБП не препоручује да се рутински 
употребљава у третману кардиогеног шока, ми је у нашој установи 
употребњаамо као прву линију механичке циркулаторне потпоре, 
а ако унутар шест сати не успоставимо клиничку и хемодинамску 
стабилизацију одлучујемо се за примену више механичке циркулаторне 
потпоре као што је ЕКМО. Слична иксуства има и већина референтних 
центара у свету. Оваквим видом третмана уз реваскуларизацију 
миокарда смртност у кардиогеном шоку као компликације акутног 
инфаркта миокарда се креће око 50%.  Хируршки имплантиран 
МЦС евакуише крв из леве коморе кроз канилу имплантирану у врх 
леве коморе и враћа је у асцедентну аорту. Још увек нема великих 
рандомизираних студија које би упоређивале ефикасност уређаја 
за перкутану механичку циркулаторну потпору, те се ефикасност 
уређаја за перкутану МЦС разликује према хемодинамској подршци 
коју пружају основном минутном волумену. Тако ИАБП додаје 0,5 до 1 
l/min подршке, ЕКМО преко 4,5 l/min, Impella 2 до 5 l/min. TandemHeart 
4 l/min., iVAC2l 2 l/min [1].

Ефекат терапије у кардиогеном шоку се прати путем хемодинамских 
параметара (средњи артеријски притисак, минутни волумен, срчани 
индекс, системска васкуларна резистенца, плућна васкуларна 
резистенца, плућно-капиларни притисак, енддијастолни притисак), 
сатне диурезе, параметара перфузије (лактат мањи од 2 mmol/l, SvO2 
већи од 70%) или путем спектроскопске анализе мускулатуре  и  
анализе сублингвалне микроваскуларне перфузије.

Кардиогени шок након акутног инфаркта миокарда је потенцијално 
излечива болест са шансом за потпуни опоравак. Рани инвазивни 
приступ може повећати краткорочно и дугорочно преживљавање и 
може побољшати квалитет живота. Реваскуларизација миокарда уз 
механичку циркулаторну потпору представља срж терапије. 
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Слика 7. Интрааортна балон пумпа (Getinge, Goteborg, Sweden)
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PERCUTANEOUS MECHANICAL CIRCULATORY 
SUPPORT IN THE TREATMENT OF PATIENTS 
WITH ACUTE CARDIOGENIC SHOCK AS 
COMPLICATION OF ACUTE MYOCARDIAL 
INFARCTION
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Academy of Medical Sciences of the Serbian Medical Society, Belgrade

Cardiogenic shock is the most severe and often lethal complication of 
various acute and chronic conditions leaving the heart unable to maintain 
adequate tissue perfusion. Therefore, cardiogenic shock is a condition of 
circulatory failure that leads to tissue hypoperfusion whereby the heart’s 
pumping function is not sufficient for adequate tissue perfusion as well 
as evacuation of end products of metabolism. Cardiogenic shock occurs 
in approximately 5-8% of patients with ST elevated myocardial infarction 
and in 2.5% of patients with non-ST elevation myocardial infarction, but 
it may also be caused by mechanical complications such as acute mitral 
insufficiency, ventricular septal rupture or ventricular free wall rupture. 
However, any cause of severe acute left or right ventricular dysfunction 
leads to cardiogenic shock. Early revascularization in cardiogenic shock 
caused by acute myocardial infarction contributes to higher survival rate. 
Furthermore, the application of percutaneous mechanical circulatory 
support in the acute phase of the shock is a central part of therapy In spite 
of this and modern methods of treatment, mortality rate remains high and 
is around 50%, and half of all deaths occur within the first 48 hours.
Keywords: acute myocardial infarction, cardiogenic shock, percutaneous 
mechanical circulatory support 
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ДРУШТВЕНИ, ЕТИЧКИ, ПРОФЕСИOНАЛНИ 
И ЗАКОНСКИ АСПЕКТИ ЛЕКАРСКЕ 
ОДГОВОРНОСТИ
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Сажетак

Проблем одговорности прати лекарску професију од њених првих историјских 
корака све до данас и веома је актуелан како у свету, тако и код нас, а може 
се сагледавати са етичког, друштвеног, законског и професионалног аспекта. 
У нашој средини лекарска одговорност представља честу тему у средствима 
јавног информисања, најчешће са негативном конотацијом у односу на рад 
лекара. Неретко се дешава да своје мишљење о исправности рада лекара 
јавно саопштавају особе које немају никаквог професионалног додира са 
медицином, а у медијима се сензационалистичке осуде лекара по правилу 
појављују преурањено, у време када неисправности у њиховом раду још 
нису доказане. Таква јавна стигматизација може имати тешке последице за 
даљу професионалну активност лекара, чак и када се у судском поступку 
објективно искључи њихова одговорност, а на општедруштвеном плану 
ствара атмосферу неповерења у здравствену службу. Посебан проблем 
представљају ситуације у којима рад лекара постаје предмет кривичног 
гоњења у складу са одредбама Кривичног законика Републике Србије. 
Пракса је показала да се појмови лекарске грешке и несавесног лечења често 
неоправдано сматрају синонимима, те се за сваку грешку лекара захтева 
законско кажњавање. Циљ овог рада је расправа о претходно наведеним 
дилемама које се односе на појмове лекарске грешке и несавесног лечења, 
у односу на законске принципе и правила медицинске етике. У складу са 
добром праксом која се примењује у многим развијеним друштвима, аутор 
сматра да би процењивање исправности лекарског рада требало да буде у 
домену професионалне, а не кривичне одговорности, јер професионална 
одговорност, за разлику од законске, у себи неминовно носи принципе 
медицинске етике. 
Кључне речи: лекарска делатност, медицинска етика, кривична одговорност, 
професионална одговорност  
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Увод

Проблем одговорности прати лекарску професију од њених 
првих историјских корака и датира још из робовласничког периода. 
У Хамурабијевом законику из XVIII века п.н.е. постоје одредбе које 
штите човека од лекарских грешака, тако да је у члану 218. писало: 
“Ако лекар бронзаним ножем некоме нанесе тешку рану и убије га, 
или некоме отвори око, да му се одсеку руке”. До данас су се времена 
много променила, казне више нису тако драконске као раније, али 
далеко од тога да су благе, нарочито у случајевима лекарских грешака 
са тешким последицама.    

Проблем несавесног лечења (енгл. medical negligence, medical 
malpractice) присутан је данас широм света, тако да се у литератури 
могу наћи бројни радови на ову тему [1], од којих су неки искључиво 
посвећени случајевима у којима је постојала сумња да је смрт пацијента 
била последица несавесног поступања здравствених радника [2-4]. 
Лекарска одговорност је изузетно озбиљан и комплексан проблем који 
и у нашем друштву има велики актуелни значај, а може се сагледавати 
са етичког, друштвеног, законског и професионалног аспекта [5]. 
Када се говори о етичким аспектима лекарске одговорности, свакако 
се мора кренути од Хипократове заклетве, у којој је један од основних 
постулата да лекар не сме да нашкоди пацијенту (“Primum non 
nocere”). Нажалост, у пракси никада није било, а и сада није могуће у 
потпуности испоштовати овај принцип, јер је Сенека давно рекао да је 
људски грешити (“Errare humanum est “), што се свакако односи и на 
лекаре. Међутим, утисак је да се одувек, а нарочито у данашње време, 
на грешке лекара гледа са много већом позорношћу и критичношћу 
него на грешке у другим професијама. То је донекле и разумљиво 
с обзиром на чињеницу да грешке лекара могу имати озбиљне 
последице по здравље и живот пацијената, али никако не значи да 
лекари немају право на грешку и да свака њихова грешка треба да 
буде драконски кажњена.

 Системи санкционисања лекарских грешака и несавесног лечења 
веома се разликују у различитим социјалним и правним системима. 
У нашем друштвеном систему одговорност лекара за начињење 
грешке је с једне стране професионална, која укључује делатност 
Лекарске коморе Србије, а с друге стране законска и то у два вида: 
као грађанскоправна и кривичноправна [6, 7]. Пацијенти и чланови 
њихових породица настоје да у грађанскоправном (парничном) 
поступку добију материјалну одштету због последица лекарских 
грешака. У свету у оваквим случајевима оштећеним пацијентима 
могу бити исплаћене велике новчане суме, што је у нашој актуелној 
социоекономској ситуацији далеко од реалности. У различитим 
грађанскоправним системима наилази се на различите податке о броју 
пресуда донесених у корист пацијената. Тако је поређењем података 
из Шпаније (1041 правоснажних пресуда) и државе Масачусетс у САД 
(370 правоснажних пресуда), из периода од 2002. до 2012. године, 
утврђено да је у Шпанији чак 98,5% медицинских грешака било 
пропраћено исплаћивањем одштете пацијентима, у односу на 6,9% у 
Масачусетсу [8]. 

 Србија је једна од земаља у којима је предвиђено и кривично 
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гоњење здравствених радника због грешака у пружању медицинске 
помоћи [9]. Сличне законске одредбе постоје и у свим државама које су 
биле републике бивше СФРЈ, као и у неким другим земљама (Немачка, 
Италија, Турска, Кина и др.) [2, 3, 10-14], док у Шведској, на пример, 
такав вид лекарске одговорности не постоји. У овом раду приказана 
су она кривична дела која су најуже везана за пружање лекарске 
помоћи, а регулисана су члановима 251, 253 и 259 Кривичног законика 
Републике Србије (у даљем тексту КЗ). 

 Кривично дело које се односи на несавесно лечење већ деценијама 
континуирано постоји у КЗ, раније као члан 126, под називом 
“Несавесно лечење болесника” [15]. Све то време постојале су, као 
и данас, могућности да пацијенти на основу грађанскоправних 
законских одредаба добију материјалну надокнаду због штете која 
им је проузрокована лекарским грешкама. Пре четири деценије, 
када је аутор овог рада почињао свој професионални пут у судској 
медицини, број кривичних и парничних поступака против лекара 
био је упадљиво мањи него данас; у нашој савременој судској пракси 
број тих поступака је у сталном порасту, што у току последњих 
година добија епидемијски карактер. Према експертизном материјалу 
београдског Института за судску медицину и Судскомедицинског 
одбора Медицинског факултета Универзитета у Београду, у току 
последњих година највећи број оптужби за кривично дело несавесног 
лечења односи се на област анестезије, акушерства и хирургије [16-20]. 
Пораст броја судских поступака уочен је и у другим друштвеним и 
здравственим системима и то углавном у истим медицинским гранама 
као код нас [4, 10, 13, 21, 22]. 

Епидемијски пораст броја судских случајева који се односе на наводне 
лекарске грешке у нашој правосудној пракси током последњих година 
могао би довести до апсурдног закључка да је вртоглави напредак 
медицине у технолошком и сваком другом погледу у току претходних 
деценија истовремено праћен повећаним бројем лекарских грешака 
и лошијим лечењем. Оправдано се поставља питање да ли је то 
логично и како се може објаснити ова чудна појава која у себи носи 
контрадикторност између евидентног прогреса медицине и регресије 
резултата рада здравствене службе, уколико се ти резултати вреднују 
на основу броја судских поступака против здравствених радника. Једно 
од могућих објашњења ове апсурдне појаве и епидемијског пораста 
броја судских поступака због наводног несавесног поступања лекара, 
може се бар делом повезати са изразито негативним  утицајем медија 
на општедруштвени став јавности према лекарској професији. Наиме, 
средства јавног информисања, првенствено штампа, све чешће овакве 
случајеве приказују на непотребно сензационалистички начин и то по 
правилу са крајње негативним оценама рада лекара. Посебну пажњу 
јавности и медија привлаче случајеви смрти деце, нарочито када су 
лечена због болести или повреда код којих није очекиван фатални 
исход, као и случајеви смрти жена у току трудноће и порођаја. И у 
стручној литератури веома је актуелна тема несавесног поступања 
лекара у гинеколошко-акушерској и педијатријској пракси [22-27]. 
Јавне осуде лекара често се изражавају на крајње омаловажавајући 
и увредљив начин. Тако су у наслову новинског чланка “Лекари 
срамно штите убице мале Ање” убице лекари који су учествовали у 



Друштвени, етички. професионални и законски аспекти лекарске одговорности

186

операцији трогодишње девојчице, а лекари који их срамно штите су 
судскомедицински вештаци. Сигурно је да сваки лекар треба да сноси 
одговорност за грешку у свом раду и за њење последице, али то никоме 
не даје право да тог лекара јавно проглашава убицом. 

Проблем је у томе што у поменутим чланцима и насловима медији 
лекаре проглашавају кривим и пре но што је то објективно доказано 
у судском поступку. Пример за то је наслов који се односи на случај 
неочекиване смрти девојке после операције чукљева: “Подигнута 
оптужница због смрти пацијенткиње Ј. Р. Лекари из клинике „Децедра“ 
одговорни за смрт девојке”. Дакле, пише да је подигнута оптужница 
због смрти пацијенткиње, што значи да је кривични поступак тек 
почео, али је у следећој реченици новинар већ сам пресудио да су 
лекари одговорни, дакле криви за њену смрт. Због овог и сличних 
наслова и чланака, у друштву се ствара неповољна атмосфера у којој 
за осумњичене лекаре од почетка поступка постоји претпоставка 
кривице, уместо претпоставке невиности, коју иначе предвиђа КЗ. 
Овакав негативистичан став средстава јавног информисања према 
раду лекара представља на неки начин притисак друштва посредством 
медија на независан и објективан рад правосудних органа који воде 
судске поступке против лекара због наводног несавесног лечења. 
Сличан проблем у односима између лекара, медија и  јавности 
анализиран је и у раду италијанских аутора још 2004. године [12].  

Оваква јавна стигматизација лекара на индивидуалном плану може 
имати тешке негативне последице за њихову даљу професионалну 
активност, па и приватан живот, чак и када се касније у судском 
поступку са сигурношћу искључи њихова кривична одговорност. 
На општедруштвеном плану то узрокује неповерење у здравствену 
службу, које ремети добар однос између лекара и пацијената, а то 
лекарима знатно отежава свакодневни рад. 

Појмови лекарске грешке и несавесног пружања лекарске помоћи 
у кривичноправном смислу често се неоправдано поистовећују, 
те јавност за сваку грешку лекара захтева кривичну одговорност и 
законско кажњавање. За сваки неповољан исход лечења не треба 
априори тражити кривичну одговорност лекара, мада пацијенти и 
чланови њихових породица у данашње време најчешће на то прво 
помисле, захтевајући одговорност лекара, нарочито када смрт наступи 
у току или убрзо после хируршке интервенције у општој анестезији 
[28]. Неповољан, укључујући и смртни исход лечења не мора нужно да 
значи да је лечење било погрешно, већ је то најчешће последица тежине 
обољења или повреда због којих је лечење примењено, али и неких 
личних својстава или посебних стања организма пацијента [2, 12, 29]. 

Свака грешка лекара не представља несавесно пружање лекарске 
помоћу у кривичноправном смислу. У медицинској литератури под 
лекарском грешком подразумева се “стручна заблуда без елемената 
несавесности” [15, 18, 30], што значи да је лекар применио све што је у 
конкретном случају било у оквиру његових субјективних и постојећих 
објективних могућности, али је и поред тога дошло до грешке. 
Такве грешке су неминовни ризик у медицини, који је обухваћен 
оквирима медицинске толеранције. Пример за лекарску грешку 
могу бити случајеви у којима је лекар након примене свих доступних 
адекватних дијагностичких поступака од неколико равноправних 
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диференцијално-дијагностичких опција изабрао једну дијагнозу која 
се на крају испоставила као нетачна. Према наведеном медицинском 
схватању узроци лекарских грешака најчешће су следећи: нејасна 
клиничка слика и атипични симптоми и знаци повреде или 
обољења (нпр. симптоми и знаци церебралне масне емболије често 
се у клиничкој дијагностици погрешно тумаче као манифестације 
контузије мозга); недоступност одређених техничких средстава (много 
је лакше поставити тачну дијагнозу уз примену компјутеризоване 
томографије или нуклеарне магнетне резонанце, него само на основу 
физикалног прегледа); ограничено знање лекара - сваки лекар који 
је овлашћен да се бави одређеним видом лекарске делатности мора 
да поседује одговарајући ниво знања, који треба да буде примерен 
конкретном нивоу лечења (лекар опште медицине не може знати 
све што и општи хирург; општи хирург не може знати све што зна 
неурохирург и обрнуто). 

Несавесно пужање лекарске помоћи - члан 251 Кривичног законика 
Републике Србије 

У актуелном КЗ кривична одговорност у вези са пружањем лекарске 
помоћи регулисана је у два члана: чл. 251 (Несавесно пружање лекарске 
помоћи) и чл. 259 (Тешка дела против здравља људи).

Извршилац овог кривичног дела може бити лекар (став 1 члана 251), 
али и сви други здравствени радници (став 2 члана 251). У законском 
тексту децидирано су наведени следећи облици несавесног деловања: 
примена очигледно неподобног средства или очигледно неподобног 
начина лечења, непримењивање одговарајућих хигијенских мера и 
уопште очигледно несавесно поступање. 

 Појам “средство лечења” односи се на сва средства која се уносе у 
организам или стављају на тело ради постављања дијагнозе, у циљу 
лечења или из превентивних разлога [30]. “Начин лечења” представља 
метод који се примењује у дијагностици и лечењу. Под применом 
очигледно неподобног средства или очигледно неподобног начина 
лечења подразумева се све оно што у делатности лекара очигледно, 

Члан 251. КЗ     Несавесно пружање лекарске помоћи
 

(1) Лекар који при пружању лекарске помоћи примени очигледно 
неподобно средство или очигледно неподобан начин лечења, или 
не примени одговарајуће хигијенске мере или уопште очигледно 
несавесно поступа и тиме проузрокује погоршање здравственог 
стања неког лица, казниће се затвором од три месеца до три године.  

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и други здравствени 
радник који при пружању медицинске помоћи или неге или при 
вршењу друге здравствене делатности очигледно несавесно поступа 
и тиме проузрокује погоршање здравственог стања неког лица.  

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено из нехата, учинилац 
ће се казнити новчаном казном или затвором до једне године.
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односно драстично одступа од тренутно важећих, општеприхваћених 
принципа медицинске науке и праксе, дакле оно што представља грубу 
грешку која излази из оквира медицинске толеранције. Очигледно 
неподобним средством лечења може се сматрати пеницилин дат особи 
за коју је потврђено и у медицинској документацији написано да је 
алергична на овај антибиотик. Очигледно неподобан начин лечења је 
нпр. одлука лекара да се пацијент код кога је дијагностикован расцеп 
слезине са изливом крви у трбушну дупљу лечи конзервативно, 
а не хируршки. Код вештачења очигледно несавесног начина 
лечења у пракси је релативно чест експертизни проблем да се са 
сигурношћу утврди који је то начин лечења био очигледно подобан у 
конкретном случају, јер неретко недостају јасне и прецизне смернице 
због непостојања општеприхваћених стандарда и протокола за 
дијагностику и лечење у неким медицинским гранама. 

Очигледно неподобним начином лечења може се сматрати и 
дијагностички или терапијски поступак који је адекватно индикован, 
али изведен на очигледно неподобан начин. Пример је случај 
пацијенткиње код које је вршена оториноларинголошка интервенција 
уклањања полипа из носне дупље. У оперативном налазу наведено је 
следеће: “У општој анестезији очисте се оба носна ходника од полипа 
и предње ћелије етмоидалних синуса. Предња тампонада”. После ове 
интервенције пацијенткиња се није пробудила из опште анестезије и 
следећег дана наступио је смртни исход. Обдукцијом је установљено 
да је у току хируршке интервенције дошло до продора хируршким 
инструментом кроз базу лобање и десни чеони режањ великог мозга у 
предњи рог десне бочне мождане коморе, што је довело до смртоносног 
интравентрикуларног крварења. У овако драстичним ситуацијама 
када смртни исход наступи директно због јатрогене повреде, нарочито 
када пацијент пре лекарске интервенције није био животно угрожен, 
неки правосудни системи предвиђају оптуживање лекара за убиство 
(углавном као нехатно, енгл. manslaughter) [31].  

Непримењивање одговарајућих хигијенских мера као облик 
несавесног поступања може се односити на неадекватну припрему 
хирурга, оперативног поља и/или инструмената, која није у складу са 
савременим принципима асепсе и антисепсе, са следственим настанком 
локалне и/или опште инфекције у постоперативном периоду. 

Формулацијом “уопште очигледно несавесно поступа” законодавац 
је омогућио санкционисање несавесности у било којој форми и фази 
медицинске делатности, а не само у процесу лечења у ужем смислу 
те речи. Пример за то је недијагностиковање или неблаговремено 
дијагностиковање обољења или повреде, што је нарочито значајно 
код оних  обољења или повреда која су могла успешно да се лече 
да су била на време откривена. Пропусте у дијагностици као облик 
несавесног поступања наводе и инострани аутори, са учесталошћу 
и до 25% у укупном број медицинских грешака које су разматране у 
судским поступцима [8]. 

У експертизној пракси често се очигледно несавесно поступање 
лекара односи на ситуацију у којој лекар у медицински јасно 
индикованом случају није задржао пацијента на опсервацији, већ га 
је одмах по извршеном прегледу отпустио из болнице, а накнадно је 
дошло до погоршања стања и смртног исхода пацијента ван здравствене 
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установе. Типичан пример је развој смртоносног епидуралног хематома 
или тзв. крварења у два времена из расцепа супкапсуларног хематома 
слезине или јетре, после латентног (слободног, асимптоматског) 
интервала, код пацијента који при првом контакту са лекаром није 
испољавао клиничке манифестације повреде, те је одмах након 
прегледа отпуштен из здравствене установе, иако је по правилима 
медицинске науке и праксе требало да буде задржан на опсервацији 
због постојања спољашњих повреда и/или анамнестичких података о 
повређивању главе односно трбуха. 

Један од могућих облика несавесног поступања је и неадекватно 
вођење медицинске документације, што је у нашој судскомедицинској 
пракси, нажалост, чест случај и представља велики проблем у 
вештачењу. Дешава се да у историји болести пацијента који је егзитирао 
после вишедневног или чак вишенедељног лечења постоји уписан 
само налаз на пријему и констатација о смртном исходу, без иједног 
податка о клиничком току и стању пацијента у току хоспитализације. 
У случају смрти 5-годишњег дечака због стрептококне сепсе, која се 
развила после извршене тонзилектомије и отпуштања пацијента 
из болнице, у току вештачења су се појавиле две супротне тврдње 
о стању пацијента приликом отпуста из болнице након обављеног 
оперативног захвата. Лекар је тврдио да је пацијент на отпусту био 
афебрилан и у добром општем стању, док су родитељи пацијента 
изјавили да је дечак тада имао високу телесну температуру. У току 
вештачења је установљено да стање пацијента на отпусту уопште није 
било описано у медицинској документацији, а температурна листа је 
била без иједног податка о пре и постоперативном кретању телесне 
температуре, што је оцењено као озбиљан пропуст лекара.   

Очигледно несавесно поступање лекара не мора у свим случајевима 
узроковати погоршање здравственог стања пацијента. Уколико лекар 
очигледно несавесно поступа, али из таквог поступка не проистекне 
штетна последица у виду погоршања здравља неког лица, нема 
ни законског основа за кривично гоњење тог лекара. У пракси се 
често заборавља на неопходни законски услов који проистиче из 
завршног дела 1. става члана 251 КЗ: “и тиме проузрокује погоршање 
здравственог стања неког лица”. Једноставно речено: ако нема 
штетне последице очигледно несавесног поступања лекара, онда 
нема ни кривичног дела. Пример за овакву ситуацију је случај 
19-годишње девојке која је због болова у грлу прегледана од стране 
лекарке специјалисте ОРЛ. У свом извештају лекарка је написала 
да је пацијенткиња алергична на пеницилин (cave penicillini), затим 
дијагнозу акутног тонзилофарингитиса и на крају прописала лек 
Аугментин, који је пеницилински препарат. Издавање рецепта са 
прописаним пеницилинским препаратом пацијенткињи за коју је 
било познато и нотирано да је алергична на пеницилин, представља 
најозбиљнији професионални пропуст са могућим катастрофалним 
последицама. И поред тога, случај није попримио обележја кривичног 
дела јер девојка није узела прописани лек на сугестију апотекарке која 
је познавала девојку и знала за њену алергију на пеницилин. На тај 
начин, захваљујући интервенцији апотекарке, спречен је неповољан 
и потенцијално смртни исход код пацијенткиње као погоршање 
здравственог стања, а лекарка је, и поред озбиљног професионалног 
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пропуста, спасена од кривичне одговорности иако је прописала 
средство које је за пацијенткињу било очигледно неподобно.

У законском смислу за објективно утврђивање постојања кривичног 
дела несавесног пружања лекарске помоћи, дакле за подизање 
оптужнице и доношење осуђујуће пресуде лекару, прво треба 
доказати постојање неког од облика несавесног поступања из члана 
251 КЗ, затим треба утврдити да је дошло до погоршања здравственог 
стања пацијента и на крају треба установити постојање узрочно-
последичне везе између несавесног лечења и погоршања здравственог 
стања пацијента као настале штетне последице. Према томе, треба 
поуздано доказати да је погоршање здравственог стања пацијента 
било узроковано управо очигледно несавесним поступањем лекара, 
односно искључити могућност да је то погоршање проистекло из 
природе и тежине примарне болести или повреде због којих је пацијент 
лечен или неких других фактора. 

Погоршање здравственог стања пацијента, настало услед несавесног 
пружања лекарске помоћи, може бити различите тежине. Чланом 251 
КЗ регулисано је кажњавање за лакше облике погоршања здравља 
пацијента, док је чланом 259 КЗ прописано теже кажњавање лекара 
у случајевима у којима је несавесно лечење узроковало настанак 
озбиљних последица у виду тешке телесне повреде, тешког нарушења 
здравља или смрти пацијента.

О односу и ставу друштва према грешкама лекара најбоље говори 
поређење између најтеже казне од 12 година затвора, која се досуђује 
лекару због смрти пацијента према члану 259 КЗ и максималне 
казне од 15 година затвора за тзв. обично убиство према члану 113 
КЗ. Разлика од само три године затвора између лекара и доказаног 
убице указује на озбиљно поремећен став друштва према правим 
социјалним вредностима, у шта лекарска професија сигурно спада, те 
су оваквим начином кажњавања лекари у неку руку поистовећени са 
криминалцима.  

У бројним случајевима карактер и тежина обољења или повреда 
због којих је пацијент био лечен могу бити такви да доводе до 
погоршања здравственог стања, па и смрти пацијента и поред свих 
адекватно примењених дијагностичких и терапијских мера. Када се у 
овим случајевима исправност поступања лекара и другог медицинског 
особља може егзактно доказати на основу ажурно вођене медицинске 
документације, нема елемената за њихово кривично гоњење, јер 
штетна последица у виду погоршања здравственог стања пацијента 
није наступила због несавесног поступања здравствених радника. Ако 

Члан 259. КЗ     Тешка дела против здравља људи 

(1) Ако услед дела из чл...251. ст. 1. и 2...овог законика, неко лице 
буде тешко телесно повређено или му здравље буде тешко нарушено, 
учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(2) Ако је услед дела из чл...251. ст. 1. и 2...овог законика наступила 
смрт једног или више лица, учинилац ће се казнити затвором  од две 
до дванаест година.
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је, дакле, урађено све што је у конкретном случају било могуће и то 
на најбољи могући начин (свестраност и потпуност као критеријуми 
савесности у раду [30]), не може се поставити питање кривичне 
одговорности лекара, чак ни онда када је исход лечења био неповољан. 
Нажалост, у пракси се дешава да овакво чињенично стање буде 
дефинитивно доказано тек након дуготрајног, често и вишегодишњег 
судског поступка.

Неуказивање лекарске помоћи - члан 253 Кривичног законика 
Републике Србије

У судскомедицинској пракси много су ређи случајеви који се односе 
на кривично дело неуказивања лекарске помоћи из члана 253 КЗ, у 
односу на бројне случајеве несавесног пружања лекарске помоћи. 
Извршилац (субјект) овог кривичног дела је искључиво лекар који 
одбије да укаже лекарску помоћ, било тако што је то директно одбио 
да уради или тако што је прикрио свој идентитет тј. занимање (нпр. 
лекар који на улици види да је неко лице повређено у саобраћајној 
незгоди, али и поред тога оде са лица места не пруживши помоћ 
повређеном).

Пример за овакво поступање могао би бити и случај када лекар 
одбије да прегледа и прими неко лице у здравствену установу уз 
објашњење да та установа тренутно није дежурна и надлежна да 
прима пацијенте. У штампи је својевремено данима одјекивао случај 
када је повреда крвних судова потколенице довела до смртоносног 
искрварења зато што је у неколико београдских здравствених установа 
медицинско особље одбило да прими повређеног, те је на крају 
хируршка интервенција извршена прекасно. 

Неопходни услов за постојање овог кривичног дела је да се лице 
коме је лекарска помоћ потребна налази у непосредној опасности за 
живот (или опасности наступања тешке телесне повреде или тешког 
нарушавања здравља). За разлику од кривичног дела из члана 251 КЗ, 
за постојање овог кривичног дела није неопходно да због неуказивања 
лекарске помоћи дође до погоршања здравља или до смртног исхода 

Члан 253. КЗ   Неуказивање лекарске помоћи

(1) Лекар који противно својој дужности одбије да укаже лекарску 
помоћ лицу којем је таква помоћ потребна, а које се налази у непосредној 
опасности за живот или опасности наступања тешке телесне повреде 
или тешког нарушавања здравља, казниће се новчаном казном или 
затвором до две године.

(2) Ако услед дела из става 1. овог члана лице којем није указана 
лекарска помоћ буде тешко телесно повређено или му здравље буде 
тешко нарушено, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до 
пет година.

(3) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила смрт лица 
коме није указана лекарска помоћ, учинилац ће се казнити затвором 
од једне до осам година.



Друштвени, етички. професионални и законски аспекти лекарске одговорности

192

код лица које се налазило у животној опасности, дакле није неопходно 
настајање штетне последице. У судском поступку за доношење 
осуђујуће пресуде довољно је да се докаже да је лекар одбио да укаже 
помоћ животном угроженом лицу, без обзира на последице тог његовог 
чина. У ставу 2. и 3. члана 253 КЗ предвиђено је теже кажњавање лекара 
уколико услед неуказивања лекарске помоћи код животно угроженог 
лица наступе штетне последице у виду тешке телесне повреде, тешког 
нарушења здравља или смрти. У најтежим случајевима са смртним 
исходом највећа могућа казна за лекара је 8 година затвора. 

 Занимљиво је упоредити члан 253 са чланом 127 КЗ, који носи 
назив “Непружање помоћи”, а предвиђа да ће сваки члан друштвене 
заједнице, без обзира на своју професију, бити кажњен ако не пружи 
помоћ лицу које се налази у непосредној опасности за живот иако је 
то могао учинити без опасности за себе или другог. Предвиђене казне 
за извршиоце овог кривичног дела исте су као и за лекаре у члану 
253 КЗ, али је битна разлика у томе што особе које нису лекари нису 
обавезне да пруже помоћ уколико би тиме себе или другог довели у 
опасност, док за лекаре у члану 253 КЗ није наведено ово ограничење. 
Другим речима, лекари су законски обавезни да пруже помоћ лицу 
које се налази у непосредној опасности за живот чак и онда када тиме 
себе доводе у опасност. У пракси се кривичноправно разматрање 
оваквих ситуација углавном односи на случајеве када лекар одбије 
да пружи помоћ особи оболелој од тешке заразне болести (АИДС, 
хепатитис Б и Ц, инфекција корона вирусом) из страха да се приликом 
те интервенције сам не зарази.

Поступак доказивања постојања кривичне одговорности лекара 

Кривична одговорност за дела из чл. 251, 253 и 259 КЗ, као и за сва 
друга кривична дела, утврђује се истражним и кривичним поступком, 
а пресуда може да буде да је лекар крив, да није крив или се у 
неким ситуацијама ослобађа због недостатка доказа. Дефинитивну 
одлуку (пресуду) о постојању, односно непостојању кривичног 
дела несавесног лечења болесника и неуказивања лекарске помоћи 
доноси суд, односно судија као председник судећег већа. Међутим, 
судије као правници немају адекватно стручно знање да ову одлуку 
донесу самостално, те се стога њихова одлука највећим делом заснива 
на судскомедицинском вештачењу, као једном од најзначајнијих, 
а неретко и пресудном доказном средству у судском поступку. 
Процену очигледне несавесности у раду лекара, утврђивање 
постојања погоршања здравственог стања пацијента и недвосмислено 
доказивање узрочно-последичне везе између очигледно несавесног 
поступања лекара и погоршања здравственог стања пацијента, као 
неопходних законских предуслова за постојање кривичног дела, могу 
и треба да врше искључиво лекари и то они који су најкомпетентнији 
у одговарајућој области медицинске делатности. 

  Како исправност судске одлуке у овим случајевима првенствено 
зависи од квалитета извршене форензичке експертизе, изузетно је 
значајно да и у истражном и у кривичном поступку орган поступка 
(јавни тужилац или председник судећег већа) изабере лекаре вештаке 
који су у одговарајућој области лекарске делатности најкомпетентнији. 
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Од квалитета судскомедицинске експертизе највише зависи колико 
дуго ће трајати судски процес и да ли ће донета судска одлука бити 
исправна, а досадашња пракса је показала да лош избор вештака по 
правилу доводи до погрешних судских одлука. Озбиљност кривичних 
дела и њихових последица у овим случајевима намеће суду велику 
одговорност приликом избора вештака који треба да донесу одлуку 
о исправности рада својих колега, али велику одговорност имају и 
сами вештаци који треба критично да  процене да ли имају довољно 
знања и искуства за адекватно обављање овог изузетно значајног 
професионалног задатка. У већини случајева ове експертизе имају 
карактер клиничко-форензичких вештачења јер их обављају комисије 
састављене од лекара специјалиста судске медицине и лекара 
одговарајуће клиничке специјалности.

Нажалост, у пракси се често наилази на ситуације у којима је 
првобитно судскомедицинско вештачење било неадекватно извршено, 
а резултат је било мишљење којим је рад лекара неосновано проглашен 
несавесним, што је накнадном експертизом непобитно оповргнуто на 
основу објективних медицинских чињеница. По правилу се у оваквим 
случајевима у судском поступку изврши већи број вештачења, па 
судски поступци најчешће дуго трају, неретко и више од десет година, а 
завршни епилог добијају тек након трећестепеног судскомедицинског 
вештачења које обављају судскомедицински одбори при медицинским 
факултетима.   

По мом мишљењу дугом трајању судских поступака често доприноси 
и то што се у току последњих година судски (кривични) поступци 
против лекара покрећу превремено тј. пре но што су у истражном 
поступку утврђени сви елементи који су неопходни за доказивање 
кривичног дела. То се неретко дешава због притиска јавности и 
медија на правосудне органе, посредством претходно поменутих 
сензационалистичких вести, наслова и чланака, са превремено 
осуђујућим и крајње негативистичним ставом према осумњиченим 
лекарима. 

Код нас не постоје званични статистички подаци о бројчаном односу 
између започетих и завршених судских поступака против лекара 
и других здравствених радника, нити о томе колико се започетих 
поступака завршило осуђујућим пресудама. Неретко се у медијима 
поставља питање да ли уопште има осуђених лекара, али сигурно их 
има и о томе сведоче следећи наслови у штампи: “У Београду осуђен 
лекар који је оперисао петогодишњег С. Г. Условно за смрт детета”, 
“За смрт породиље 2,5 године затвора”, “Анестезиолог осуђен за смрт 
породиље на три године затвора”. У прилог претходно наведеног 
мишљења да је много већи број покренутих него завршених судских 
поступака у којима су лекари проглашени кривим за несавесно 
пружање лекарске помоћи, говоре резултати истраживања извршеног 
у Милану на 317 случајева у којима је постојала сумња да је смрт 
пацијента била последица несавесног лечења. Несавесно поступање 
лекара доказано је у 17% анализираних случајева, а само у 12,7% 
доказана је узрочно-последична веза између потврђеног несавесног 
пружања лекарске помоћи и смртног исхода пацијента [3]. Слични 
подаци наводе се и у раду немачких аутора из 2014. године, јер је од 109 
смртних случајева са сумњом на несавесно пружање лекарске помоћи, 
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судски поступак у већини завршио одбацивањем оптужбе против 
лекара [10]. Исте 2014. године друга група немачких аутора утврдила 
је да од 232 анализирана судска поступка, која су вођена против лекара 
из разних области медицине и стоматологије, већ на почетку у две 
трећине није било јасних доказа о несавесном поступању лекара, па је 
осуђујућа пресуда донета само у 6 (2,6%) случајева [11]. С друге стране, 
подаци турских аутора из 2009. указују на већи проценат доказаних 
случајева лекарске несавесности, јер је од 525 случајева сумњивих на 
постојање несавесног поступања, 482 разматрано од стране Савета за 
судску медицину Министарства правде, који је у 167 случајева (34,6% 
од 482) донео одлуку да је постојало несавесно лечење [32].       

Значај обдукције у решавању случајева кривичне одговорности 
лекара

Најтежи и најозбиљнији случајеви наводног несавесног пружања и 
неуказивања лекарске помоћи по правилу су они који се завршавају 
смрћу пацијента и који повлаче за собом најтеже законско кажњавање 
лекара (12 година затвора за несавесно пружање лекарке помоћи и 8 
година затвора за неуказивање лекарске помоћи). Препорука за све 
лекаре је да кад год код смртног исхода пацијента постоји могућност 
да буду осумњичени за једно од два поменута кривична дела, што 
најчешће иницирају незадовољни чланови породице умрлог пацијента, 
обавезно покрену поступак за вршење обдукције и то на првом месту 
судскомедицинске, а само евентуално клиничке. У 9. ставу члана 206 
Закона о здравственој заштити пише да се обдукција обавезно врши 
“ако смрт наступи у току дијагностичког или терапијског поступка, 
као и након овог поступка уколико постоји основ сумње да је смрт 
наступила у вези са извршеним поступком”. Према томе, лекар у току 
чије интервенције је пацијент егзитирао, дужан је да о том догађају 
неодложно обавести надлежни орган унутрашњих послова (полицију), 
чијим посредством треба да предложи јавном тужиоцу, као органу 
поступка, вршење судскомедицинске обдукције. Само благовремено 
и адекватно извршеном обдукцијом може поуздано да се установи 
порекло и узрок смрти и да се утврди или искључи постојање неке 
лекарске грешке која је допринела наступању смрти пацијента. На 
предлог лекара одлуку о вршењу или невршењу судскомедицинске 
обдукције доноси јавни тужилац као орган поступка, што је регулисано 
Закоником о кривичном поступку. Уколико орган поступка и поред 
предлога лекара не нареди вршење судскомедицинске обдукције, 
лекар који је до наступања смртног исхода лечио пацијента има 
законско право да захтева вршење клиничке обдукције и на основу тог 
захтева обдукција би обавезно требало да буде извршена (став 4 члана 
206 Закона о здравственој заштити).   

И у већем броју радова иностраних аутора истакнут је велики значај 
обдукције и судскомедицинских вештачења у решавању судских 
случајева у којима се доказује постојање несавесног лечења и његових 
последица, нарочито када су у питању кривичноправни поступци [3, 
10, 12, 14, 33-35].
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Однос између професионалне и кривичне одговорности лекара  

Један од облика лекарске одговорности је и професионална, која 
се остварује деловањем Лекарске коморе Србије, преко Судова части, 
који на разним нивоима доносе различите врсте санкција за поступке 
лекара који нису у складу са професионалним и етичким принципима 
медицинске струке. Не улазећи детаљније у објашњење рада ових 
тела, биће приказан само однос између кривичне и професионалне 
одговорности. До 2019. године, лекару који је био правоснажно осуђен 
на затворску казну због Тешког дела против здравља људи из члана 
259 КЗ, Лекарска комора Србије је аутоматски и трајно одузимала 
лиценцу за обављање лекарске делатности. Први такав случај био 
је одузимање лиценце дечјем хирургу 2011. и то после кривичног 
поступка који је претходно трајао пуних 12 година. Нови Закон о 
здравственој заштити из 2019. године у члану 185 више не предвиђа 
трајно, већ само привремено одузимање лиценце и то ако лекар “у 
обављању здравствене делатности начини стручну грешку којом се 
нарушава, односно погоршава здравствено стање пацијента или “ако 
је правноснажном судском одлуком осуђен за умишљајно кривично 
дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, односно на 
казну затвора за кривично дело против здравља људи”.  

Препоруке за добру лекарску праксу  

Да би нежељену појаву грешака у раду, а тиме и могућност 
кривичноправног и грађанскоправног санкционисања због тих 
грешака, свели на најмању могућу меру, сви лекари, од самог почетка 
своје студентске едукације до последњег дана свог радног века требало 
би да следе следеће препоруке:  

(1) Увек треба поступати у складу са општеприхваћеним и тренутно 
важећим принципима савремене медицинске науке и праксе у 
одговарајућој медицинској области, што неминовно захтева обнављање 
и унапређивање знања и вештина и континуирано праћење промена 
у дијагностици и лечењу.

(2) Ажурно вођење медицинске документације – у судском поступку 
једини егзактан доказ исправности рада лекара је добро вођена 
медицинска документација. Оно што у медицинској документацији 
није записано, у судскомедицинском смислу се сматра неурађеним, 
без обзира на то што је у поступку лечења можда и било урађено. 
Нажалост, лекари у пракси често заборављају упозоравајућу 
медицинску изреку по којој добра медицинска документација не чува 
само главу пацијента, него и главу лекара у ситуацији када се поставља 
питање да ли је његово поступање било несавесно.

(3) Давање предлога за вршење судскомедицинске обдукције – 
у складу са оним што је претходно написано у поглављу о значају 
обдукције у решавању случајева кривичне одговорности лекара.
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Закључак

Све што је у овом тексту написано у вези са потенцијалном 
кривичном одоговорношћу лекара и других здравствених радника 
не треба схватити као тежњу да се код медицинских професионалаца 
изазове страх од практичног рада и одговорности коју тај рад са собом 
носи. Оно чега лекари треба и морају да се плаше је неодговорност и 
несавесност у раду. Лекар који је у циљу спасавања живота пацијента 
учинио све што је у конкретном случају било могуће, у складу са 
савременим постулатима медицинске науке и праксе, не може и не 
сме кривично да одговара, чак и када исход лечења није био повољан. 

Jош једном треба истаћи да у нашем друштву лекари често 
неоправдано доживљавају јавна омаловажања и понижења. Оправдано 
се поставља питање како у таквој негативној атмосфери повратити 
оно без чега нема доброг лечења, а то је поверење пацијента у свог 
лекара. Једини могући и најбољи пут је да лекари од првог корака 
на студијама медицине и током целог радног века својом стручним 
радом, моралношћу и правим етичким односом према пацијентима и 
колегама, бране углед своје часне професије и стално доказују јавности 
да лекаре не треба поистовећивати са криминалцима.
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SOCIAL, ETHICAL, PROFESSIONAL AND LEGAL 
ASPECTS OF MEDICAL RESPONSIBILITY  

Slobodan Savić
University of Belgrade, Faculty of Medicine, Institute of Forensic Medicine, Belgrade

The problem of responsibility is faced by medical profession from its very 
beginning to the present day, presenting a highly topical issue both in the 
world and in our country, and can be seen from the ethical, social, legal and 
professional point of view. In Serbia, medical responsibility is one of the 
most discussed topics on the media, usually having a negative connotation 
regarding the work of physicians. It is often the case that persons who are 
not health professionals make their personal opinion concerning the medical 
correctness public, while there are premature sensationalist condemnations 
of physitians in the media, when their performance deficiencies have not 
been proven yet.  Such public stigma may have serious consequences for the 
further professional activity, even when liability exclusion is addressed by 
the court, and, in the general public,  may create an atmosphere of mistrust 
in the health service. The situations in which the work of a physician 
becomes the subject of criminal prosecution, according to the provisions of 
the Criminal Code of the Republic of Serbia, pose an enormous problem. 
Practice has shown that the concepts of medical error and malpractice are 
often unduly considered synonymous, and thus for any medical error 
legal punishment is required. The aim of the study is to discuss the 
above-mentioned dilemmas concerning the concepts of medical error and 
malpractice in relation to the legal and professional principles, as well as the 
principles of medical ethics. In accordance with the good practice applied 
in many developed countries, the author believes that the assessment of 
medical correctness should be carried out within the domain of professional, 
and not criminal responsibility, since professional responsibility, unlike the 
legal one, inevitably implies the principles of medical ethics.
Keywords: medical profession, medical ethics, criminal responsibility, 
professional responsibility
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ПРОЦЕС ЗАРАСТАЊА АНАСТОМОЗА 
ДИГЕСТИВНОГ ТРАКТА - ОНО ШТО ХИРУРГ 
ТРЕБА ДА ЗНА

Горан Станојевић, Бранко Бранковић
Клинички центар Ниш, Клиника за дигестивну хирургију, Ниш
Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Ниш

Сажетак

У овом прегледном раду приказани су најзначајнији ћелијски и субћелијски 
механизми у процесу зарастања анастомоза на дигестивном тракту, 
неопходних за разумевање свакодневног процеса рада хирурга. Зарастање 
анастомоза на дигестивном тракту подразумева серију међусобно зависних 
и пажљиво регулисаних процеса са циљем поновног успостављања имунске 
баријере гастроинтестиналног тракта и синтезе новоформираног фиброзног 
ткива. Захваљујући развоју молекуларне биологије и биохемије дошло је до 
значајног напретка у расветљавању сложених биолошких процеса зарастања 
ране па и зарастања анастомоза на дигестивном тракту током последњих 
деценија. На данашњем степену развоја медицинске науке биолошки процес 
зарастања анастомоза дигестивног тракта одвија се кроз међусобно повезане 
и синхронизоване фазе: коагулације, инфламације, пролиферације везивног 
ткива и сазревања. Међу најзначајним открићима савремене молекуларне 
биологије и биохемије током последње деценије су без сумње фактори раста 
(хормони ране, ткивни хормони, итд). До данас је откривен велики број 
различитих хормона ране који учествују у процесу зарастања ране делујући 
на различите ћелије и на различите начине. Сматра се да је цео процес 
зарастања анастомоза на дигестивном тракту под њиховом контролом и 
регулацијом. У раду су приказани  и резултати експерименталних студија 
на малим животињама, у смислу анализе појава дехисценција анастомоза на 
дебелом цреву, уз претходну апликацију фибринског лепка и фактора раста. 
На бази разумевања сложеног процеса зарастања анастомоза на дигестивном 
тракту анализирани су локални и системски фактори ризика. У закључку се 
истиче да разумевање процеса зарастања анастомоза на дигестивном тракту 
омогућује: елиминацију или смањивање утицаја локалних и системских 
фактора ризика, минуциозну хируршку технику као и правилно тумачење 
клиничких или субклиничких манифестација дехисценција анастомоза.
Кључне речи: зарастање рана, зарастање анастомоза на дигестивном тракту, 
фактори раста, фактори ризика за зарастање анастомоза на дигестивном 
тракту
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Увод

Обољења дигестивног тракта са карциномом  на првом месту су све 
учесталија у свету. Хируршко лечење је данас најефикаснији облик 
лечења највећег броја ових карцинома. Операције на дигестивном 
тракту често представљају деликатне и сложене хируршке захвате, 
због његових познатих специфичних анатомских, физиолошких и 
микробиолошких особина. Најзначајнији део великог броја операција 
дигестивног тракта су свакако ресекције оболелих сегмената и 
успостављање континуитета уз извођење различитих анастомоза. И 
поред несумњивог напретка оствареног током последње две деценије 
у хируршкој техници, шавном материјалу, примени антибиотика, 
просечна учесталост насталих дехисценција анастомоза од једњака 
до ректума је 10-20% [1]. Последица те компликације је продужена 
хоспитализација у просеку за 28 дана и морталитет од 13-30% [2]. 
Поставља се питање да ли је извођење анастомоза применом мануелног 
или механичког шава идеално средство спајања ткива?  Проблеми који 
се јављају су:

- отежана ткивна перфузија,
- реакција ткива на страно тело и касно формирање колагена,
- процес инфекције око шава,
- продужен процес зарастања анастомозе [3].

Из ових разлога разумљива је заинтересованост великог броја хирурга 
за патофизиологију процеса зарастања ране, као и настојања да се 
пронађу безбедне хируршке методе и средства за извођење анастомоза 
на дигестивном тракту [4].

Фазе зарастање анастомозе на дигестивном тракту 

Захваљујући развоју молекуларне биологије и биохемије дошло је 
до значајног напретка у расветљавању сложених биолошких процеса 
зарастања ране, па и зарастања анастомоза на дигестивном тракту 
током последње десеније. Као и остале ране на ткивима и органима 
у човековом организму и анастомозе у дигестивном тракту зацељују 
комплексним хистоморфолошким и биохeмијским механизмима 
зарастања. Биолошки процес зарастања анастомозе на дигестивном 
тракту одвија се кроз међуобно повезане и синхронизоване фазе.

Прва фаза – коагулација. Пресецање зида цевастог органа у 
дигестивном тракту доводи до хеморагије из оштећених крвних 
судова. Одмах долази до непосредне вазоконстрикције као последица 
ослобађања катехоламина. Истовремено делују вазоактивне супстанце 
као што су брадикинин, серотонин и хистамин, који се ослобађају 
из ткивних маст ћелија. Они иницирају процес диапедезе, односно 
проласка интраваскуларних ћелија у екстраваскуларни простор. 
Тромбоцити ослобађају факторе коагулације који продукују фибрин. 
Улога фибрина је двострука: учествује у хемостази и формира мрежицу 
за даљу миграцију инфламаторних ћелија и фибробласта. Фибрин 
се ствара из фибриногена који је активиран тромбином насталим из 
протромбина у присуству тромбопластина. Стварањем фибринских 
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полимера ствара се почетна стабилност анастомозе. У угрушку се 
налази фибронектин плазме, који се унакрсно веже за фибрин, делове 
разореног колагена и друге компоненте екстрацелуларног матрикса уз 
помоћ ензима трансглутаминазе, чиме се даје чврстина привременом 
скелету. Тромбоцити су ти који први ослобађају факторе раста, веома 
важне у процесу зарастања анастомозе [5].

Друга фаза – инфламација. Већ између 24 и 36 сати од завршетка 
извођења анастомоза наступа фаза инфламације. Она се одликује 
миграцијом леукоцита (неутрофила), моноцита и макрофага ради 
одстрањивања некротичног ткива и осталог дебрија насталог 
оштећењем[6]. Сматра се да централну улогу у процесу зарастања 
имају макрофаги због вишеструке улоге: „чишћење“ ране, фагоцитна 
активност, регулација синтезе екстрацелуларног матрикса, активација 
и прераспоређивање ћелија као и ослобађање фактора раста.

Ослобођени из изумрлих ћелија, као и доспели из неутрофила, 
протеолитички ензими разлажу и припремају за одстрањивање 
некротични ћелијски и други материјал. Истовремено фибронектин, 
неки продукти разарања оштећених ћелија, као и ензими из лизозома 
неутрофила делују хемоатрактантно и ка месту оштећења привлаче 
моноците, макрофаге и фибробласте, нешто касније и миофибробласте. 
Тиме је започета лиза фибринског угрушка и истовремено таложење 
гликозаминогликана, прoтеогликана и колагена типа III, који се 
појављује другог и трећег дана, а колаген типа I петог дана[7].

Трећа фаза – ћелијско пролиферативна (стварање везивног 
ткива – фиброплазија). Ћелијско пролиферативна фаза је најбитнији 
„догађај“ за анастомозу. Трећег дана након извођења анастомозе, 
макрофаги највећим делом замењују неутрофиле који су њима и 
фибробластима трасирали пут до средишта ране. Овим процесом 
повећава се стабилност (јачина) анастомозе. Долази до пролиферације 
фибробласта и миофибробласта који продукују колаген. Колаген је 
најприсутнији и најзаступљенији протеин у људском телу. Припада 
породици структуралних фиброзних протеина, који омогућавају 
екстрацелуларном матриксу пружање отпора силама притиска. 
У људском организму постоје различити типови колагена који се 
разликују по распореду аминокиселина, али најзначајнији за процес 
зарастања анастомоза на дигестивном тракту су колагена тип I и типа 
III. Колаген типа I је најприсутнији у фиброзном ожиљку анастомозе 
– фаза ремоделовања, док је тип III најприсутнији у пролиферативној 
фази. Комплексна синтеза колагена одвија се у субмукози због тога 
је она најзначајнија структура зида црева, која даје постојаност 
хируршким шавовима. У гастроинтестиналном тракту колаген стварају 
фибробласти и глатко мишићне ћелије, знатно брже у односу на кожу, 
где колаген стварају само фибробласти. Већ у првих 10 сати од момента 
извођења анастомозе долази до изразитог пораста синтезе колагена. 
У прва 3-4 дана долази и до интезивне разградње старог колагена 
тако да постојаност анастомозе у овом времену зависи искључиво 
од хируршких шавова. Разградња старог (нативног) колагена одвија 
се под дејством специфичних металопротеиназа: интерстицијалне 
колагеназе (разграђују колаген типа I, II и III), гелатиназе (разграђују 
колаген типа IV, аморфни колаген и фибронектин) и стромелизини 
(разграђују остале структуре екстрацелуларног матрикса). Све 
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наведене колагеназе у субмукози црева присутне су у неактивном 
облику. За њихову активацију неопходне су активирајуће протеазе 
као што је на пример плазмин. Сматра се да постоји повећана 
активност колагеназа у околини анастомозе након њеног извођења. 
Код појединих пацијената постоји повећани ризик за настанак 
дехисценције анастомоза због промена у екстрацелуларном матриксу, 
као што је низак ниво односа колагена типа I/III и појачано присуство 
појединих колагеназа у мукози и субмукози [4].

Синтеза новог колагена одвија се сложеним биохемијским процесима 
у рибозомима и гранулама ендоплазматског ретикулума. Врхунац 
синтезе новог колагена је између петог и седмог дана  после извођења 
анастомозе, када је присутно формирано гранулационо ткиво. 
Гранулацино ткиво је незрело и веома прокрвљено везивно ткиво које је 
тако названо због своје црвене боје и изгледа меса. Оно се састоји из густе 
капиларне мреже, многобројних гранулоцита,моноцита, макрофага, 
фибробласта, влакана колагена и састојака екстрацелуралног матриска 
везивног ткива. Неоваскуларизација или ангиогенеза је сложен процес 
и има централну улогу у процесима зарастања. Више фактора утиче 
на одвијање процеса ангиогенезе али су свакако најважнији фактори 
раста : трансфомишући фактор раста бета (TGF-b), фибробластни 
фактор раста (FGF), епидермални фактор раста (EGF), васкуларни 
ендотелијални фактор раста (VEGF). Стварање новонасталих крвних 
судова започиње после два до три дана од момента извођења анастомозе. 
Први капилари јављају се већ трећег дана у простору испуњеном 
фибринским омотачем. У даљем току процеса ангиогенезе ендотелне 
ћелије се крећу према средишту анастомозе, користећи фибринске 
нити као потку или „шине“ формирајући нову капиларну мрежу око 
које се ствара гранулационо ткиво. Капилари расту један другоме у 
сусрет док се не споје и направе васкуларну петљу. После седам дана 
у капиларној мрежи појављују се и структуре већих крвних судова 
– артериоле и венуле. Комплетна неоваскуларизација анастомозе 
настаје негде око тринаестог или четрнаестог дана. Временом долази 
до прогресивне редукције васкуларизације гранулационог ткива уз 
промену боје од тамно црвене, преко бледе љубичасте до беличасте 
пребојености [6].

Четврта фаза – сазревање (ремоделовање). Фаза сазревања 
створеног гранулационог ткива започиње око тринаестог дана и 
траје шест до осам недеље. Основна карактеристика овог процеса 
је трансформација гранулационог ткива у  младо везивно ткиво 
које се временом претвара у старо везивно ткиво, што је праћено 
редукцијом броја фибробласта и крвносудовне мреже са увећањем и 
ремоделовањем снопова колагена у правцу сила тензије и последичним 
повећањем чврстине анастомозе на дигестивном тракту. Сматра се 
да јачина насталог ожиљка достиже максимум два до три месеца по 
извођењу анастомозе, мада се ова јачина и даље повећава, иако спорије, 
не само због промена типа колагена, већ и због задебљавања његових 
влакана, повећања попречне испруганости и узајамног унакрсног 
повезивања фибрила колагена.
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Фактори раста и учешће у процесу зарастања анастомоза на 
дигестивном тракту

Међу најзначајним открићима савремене молекуларне биологије 
и биохемије током последње деценије су без сумње фактори раста 
(хормони ране, ткивни хормони, итд). Први подаци о терапијској 
примени фактора раста код пацијената са поремећеним процесом 
зарастања рана настају 70-их година прошлог века [8].

Према начину деловања, сви фактори раста се могу поделити на :
- ендокрине, који након ослобађања путем крвотока доспевају 

до циљне (target) ћелије
- паракрине, након ослобађања делују преко рецептора на 

суседне ћелије
- аутокрине, који се стварају у истој ћелији преко чијих рецептора 

на површини испољавају дејство
- интракрине, који истовремено унутар исте ћелије испољавају 

активност.
До данас је откривен велики број различитих хормона ране, који 

учествују у процесу зарастања ране, делујући на различите ћелије и 
на различите начине. Сматра се да је цео процес зарастања анастомоза 
на дигестивном тракту под њиховом контролом и регулацијом. 
Најзначајнији данас познати фактори раста који учествују у сложеном 
процесу зарастања рана приказани су у табели 1 [5].

ИЗВОЂЕЊЕ АНАСТОМОЗЕ
↓

Коагулација
Тромбоцити

PDGF, TGF-b, EGF, TGF-a
↓

Инфламација
        Неутрофили Макрофаги Лимфоцити
TGF-b PDGF, TGF-b, FGF, TGF-a TGF-b

↓
Пролиферативна фаза

Фибробласти Епителијалне 
ћелије

Глатко 
мишићне 

ћелије
Ендотелијалне 

ћелије

TGF-b, PDGF, KGF, FGF, 
IGF-1, TGF-a, TGF-b PDGF,TGF-b FGF, PDGF, TGFb, 

VEGF
↓

Сазревање
Фибробласти Макрофаги
Схeма 1. Учешће фактора раста у процесима зарастања анастомозе на 
дигестивном тракту [5].
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Епидермални фактор раста (EGF) је први откривени фактор раста 
1962.године у пљувачној жлезди миша. Делује на аутокрини начин, 
преко својих рецептора на епидермалним ћелијама и фибробластима. 
Стварају га тромбоцити, макрофаги и моноцити, али је идентификован 
и у секрету пљувачних, сузних и дуоденалних жлезда као и у бубрегу 
[9]. Главни ефекат му је да стимулише непрекидност ћелијског циклуса 
епидермалних ћелија, тако да убрза процес зарастања, што је доказано 
у различитим експерименталним и клиничким истраживањима [8].

Ефекти локалне примене фибринског лепка  на процес зарастања 
анастомоза колона

Смањивање инциденце, рано откривање и третман дехисценција 
анастомоза у дигестивном тракту и даље представљају значајан 
изазов за велики број хирурга широм света. Учесталост дехисценција 
анастомоза у појединим деловима дигестивног тракта је различита, 
па се тако на дебелом цреву клинички манифестне дехисценције 
јављају у распону од 5% до 19%, док се појава субклиничих форми 
фистула анастомоза креће чак и до 50% [4]. Из ових разлога постоји 
велико интересовање савремене дигестивне хирургије, а посебно 
колоректалне хирургије, за примену различитих протективних мера, 
чија је сврха смањивање броја или потпуна елеминиција дехисценција 
анастомозе у дигестивном тракту. 

О употреби природних адхезива у хирургији размишљало се још 
од почетка двадесетог века. Bergel [10] je 1909.године први приметио 
хемостатски ефекат појединих крвних деривата код крварења 
паренхиматозних органа. Harvey [11] 1916. саопштава резултате 
примене тзв.“фибринских пачева-закрпа“ код заустављања крварења 
појединих органа у трбушној дупљи. Young и Medawar [12] 1940. 
године по први пут примењује експериментално спајање нерава уз 
помоћ фибринског лепка. Због почетних лоших резултата, концепт 
је напуштен све до 1972. године када су Matras и колеге[13] успешно 
ревидирале примену фибринског лепка у спајању окрајака нерава, на 
животињама. Исти аутор 1975. године први пут примењује аутологни 
лепак у клиничкој пракси. Scheele и сарадници [14] 1978. године први пут 
примењују локално фибрински лепак на интестиналне анастомозе, у 
циљу превенције дехисценције. Први пут је  комерцијални препарат 
фибринског лепка одобрен 1980. године, да би неколико година потом 
био примењен на колоректалне анастомозе, а 1998. године одобрен 
је од стране Агенције за храну и лекове (Food and Drug Administration - 
FDA) Сједињених америчких држава [15]. Фибрински лепак данас има 
широку примену у савременој хируршкој пракси посебно у дигестивној 
хирургији, представља хемостатско адхезивну супстанцу, која може 
бити хомологна и аутологна. Мeханизми деловања фибринског лепка 
одговарају завршној фази каогулационе каскаде у којој долази до 
конверзије фибриногена у фибрин у присуству тромбина активисаног 
фактора XIII, фибронектина и јонизованог калцијума.

Пре неколико година спровели смо експeрименталну студију о 
ефикасности фибринског лепка и EGF код 90 Wistar Albino пацова, 
подељених у три групе од по 30 животиња:

Прва или контролна група, код које је урађена ресекција 
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трансверзалног дела колона у дужини од око 1,5 - 2 цм. Након тога 
је урађена термино-терминална анастомоза спороресорбитивним 
шавним материјалом дебљине 6-0 или 7-0.

Друга група, код које је изведена анастомоза по истом принципу 
као у контролној групи, али је препокривена фибринским лепком.

Трећа група код које је на анастомозу апликован комбиновано 
фибрински лепaк и EGF [16, 17].

Закључак студије:

- Применом локалних протективних метода у облику апликације 
фибринског лепка и комбиноване примене фибринског лепка 
и EGF на анастомози смањује се учесталост дехисценција 
анастомозе колона.

- Апликација фибринског лепка и комбинована примена 
фибринског лепка и EGF омогућава остваривање оптималних 
резултата јер се појачава механичка снага анастомозе, смањује 
њена порозност и стимулише и убрзава процес зарастања ране.

- Апликација фибринског лепка и комбинована примене 
фибринског лепка и EGF међусобно показују сличне резултате.

- Код примене локалних протективних метода мора се увек 
имати на уму да се оне могу примењивати искључиво на 
беспрекорно изведеним анастомозама.

Ефекти плазме обогаћене тромбоцитима и плазме обогаћене 
факторима раста на процес зарастања анастомоза дигестивног 
тракта

Развој регенеративне медицине последњих година омогућио је 
примену већег броја нових деривата људске крви, међу којима су 
најзначајнији: плазма богата тромбоцитима (PRP – platelet rich plasma ) 
и плазма обогаћена факторима раста (PRGF – preparations rich in growth 
factors) [18, 19]. 

Састав PRGF осим тромбоцита чине још и леукоцити, односно 
фибринска мрежа ниске густине. PRGF садржи умерену концентрацију 
тромбоцита, али без леукоцита и фибринске мреже. У односу на 
процес зарастања анастомоза тромбоцити су врло значајни у прва 
72 сата, пре свега због ослобађања фактора раста који контролишу 
зарастање рана.

У односу на терапијску ефикасност, PRGF има предност у односу 
на PRP због ослобађања веће количине фактора раста (PDGF, TGF 
β, VEGF) неопходних у процесу зарастања ране и формирање 
тродимензионалне фибринске мреже која, по потреби,  задржава и 
ослобађа факторе раста. Осим тога, одсуство леукоцита у PRGF смањује 
могућност инфламаторне реакције, ослобађања слободних радикала, 
колагеназе (металопротеиназе) и азота. Све наведене структуре утичу 
на отежавање процеса зарастања рана.

PRP и PRGF могу бити хомологни и аутологни. Аутологни 
препарати имају предност у односу на хомологне због елиминације 
имунске реакције и могућнoсти трансмисије заразних болести. Велики 
број радова указује на позитиван утицај примене PRP у зарастању 
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анастомоза колона, док са друге стране мањи број публикација указује 
да плазма богата тромбоцитима узрокује само појачану гранулацију 
и фиброзу без повећања снаге пуцања анастомозе [20]. Локална 
примена PRP повећава концентацију фактора раста и тиме убрзава 
фазе зарастања анастомоза на дигестивном тракту.

Студије које су упоређивале резултате примене PRP и PRGF на 
процес зарастања анастомозе колона појединих експерименталних 
животиња су показале да обе супстанце убрзавају процес зарастања 
у односу на контролну групу, док не постоје разлике у квалитету 
зарастања анастомоза у групама животиња у којим су се примењивали 
PRP,односно PRGF [21].

Фактори ризика за зарастање анастомоза на дигестивном тракту

У сложеном процесу зарастања анастомоза учествује велики број 
различитих фактора. Они су међусобно уско повезани. Из дидактичких 
разлога деле се на локалне и системске.

Локални фактори

А. Прокрвљености ивица пресеченог црева. Делови црева који се 
анастомозирају морају бити добро прокрвљени. Сигурност анастомозе 
зависи, пре свега, од добре прокрвљености ивица пресеченог црева. 
Нормална боја, присуство артеријских пулзација и издашно крварење 
са ивица су поуздани клинички знаци адекватне прокрвљености [22]. 
Као резултат добре прокрвљености јавља се адекватна оксигенација 
ткива, која је есенцијална за ћелијски метаболизам и енергетску 
продукцију свих фаза зарастања анастомоза. Мања концентрација 
кисеоника у ткивима, односно хипоксија, може бити привремена и 
трајна. Привремена хипоксија стимулише процес зарастања анастомоза 
на дигестивном тракту, већом активношћу макрофага, леукоцита, 
фибробласта и неких других ћелија, у правцу продукције цитокина 
и фактора раста, неопходних за ћелијску пролиферацију миграцију, 
уништавање патогена, хемотаксу и ангиогенезу. Трајна хипоксија 
(исхемија црева) доводи до негативних ефеката на процес зарастања 
због прекомерног стварања кисеоничких радикала, супероксида, 
пероксида и хидроксида [23]. Објективну процену вредности 
кисеоника у ткиву могуће је извршити светлосном спектроскопијом и 
пулсном оксиметријом [4]. Савремени подаци из литературе све више 
говоре о тзв. флуоресцетној перфузионој ангиографији која омогућује 
хирургу интраоперативну процену стања васкуларизације окрајака 
црева пре извођења анастомозе. Најпознатији до сада флуоресцентни 
контраст који се примењује је indocyanine green (ICG), који апсорбује 
свтелост на 790-810 nm и реемитује флуоресценцију на на 835 nm. 
Безбедан је за хуману употребу и одобрен од стране FDA. Након 
апликације идентификује се уз помоћ тзв „near-infrared“(NIR) камере.

Неколико нерандомизираних студија је показало да је NIR-ICG 
систем погодан и безбедан за утврђивање постојањa крвних судова у 
цревним окрајцима пре креирања анастомозе [24, 25].

Б. Анастомоза не сме бити под тензијом. Анастомозе под тензијом 
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треба избегавати јер стални притисак на линију шавова се неповољно 
одражава на локални крвоток, што проузрокује хипоксију, убрзано 
разграђивање колагена и чешће дехисценције.

В.  Херметичка апроксимација крајева црева. Херметичко спајање црева 
адекватно постављеним шавовима – минуциозна шавна техника, 
спречава истицање септичног садржаја ван лумена

Системски фактори

Системски фактори у процесу зарастања анастомоза на дигестивном 
тракту су у другом плану у односу на локалне факторе, али су без 
сумње веома важни у појединим случајевима. Они проистичу из 
општег стања организма. Најзначајнији су следећи:

А. Старост неповољно утиче на процес зарастања рана због 
поремећаја у фазама инфлмације пролиферације и ангиогенезе. 
Истовремено долази до смањивања постојаности шавова због 
постојања атеросклеротичних промена на крвним судовима, као и 
укупном смањењу виталних животних функција свих ткива. 

Б. Стрес проузрокује поремећај зарастања анастомоза због повећања 
нивоа глукокортикоида што смањује количине проинфламаторних 
цитокина и хемоатрактанта неопходних у инфламаторној фази. 
Истовремено доводе до смањивања диференцијације и пролиферације 
имунских ћелија, адхезивних молекула и експресију генски регулисане 
транскрипције [26].

В. Малнутриција са недостатком протеина праћена је високим 
ризиком дехисценције анастомоза. То се нарочито види код особа са 
лошом исхраном, хипопротеинемијом и витаминским дефицитом. 
Недостатак појединих олигоелемената, као што су цинк, бакар или 
гвожђе, неповољно делује на процес зарастања рана.

Г. Болести метаболизма, нарочито дијабетес, преко поремећаја 
микроваскуларне перфузије, смањивање ангиогенезе, појачања фазе 
инфламације и повећања концентрације кисеоничких радикала, 
утиче на процес зарастања анастомозе. Сличне ефекте имају уремија 
и иктерус.

Д. Анемија, нарочито у акутном облику, праћена је падом количине 
кисеоника у ткивима, што има за последицу смањење синтезе 
колагена. Кисеоник је неопходан за хидроксилацију пролина и лизина 
као и ћелијску миграцију и мултипликацију. Смањење волумена 
циркулишуће крви за 10% утиче на смањење протока кроз колон. 
Доказано је да количина колагена расте пропорционално ткивној 
оксигенацији . Како концентрација кисеоника у ткивима зависи 
од протока крви, јасно је да губитак волумена крви директно утиче 
на микроциркулацију угрожавајући зарастање анастомозе. Ткивна 
оштећења за време трајања исхемије су у функцији времена. Сматра 
се да акутна анемија изазвана исхемијом ткива (оклузивном или 
неоклузивном) у трајању од шест сати не доводи до трансмуралних 
некротичних оштећења и уз адекватну перфузију могућа је потпуна 
обнова ткива. Након тог временског интервала чак и агресивнија 
ресуституција организма неће успети да побољша исхемична оштећења 
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ткива, напротив, доћи ће до појаве тзв. реперфузијских оштећења 
микроциркулације. Ово је условљено, пре свега, повлачењем токсичних 
продуката метаболизма активираних леукоцита и тромбоцита у 
системску циркулацију. Кисеоник се у исхемичном ткиву претвара 
у слободне радикале: супероксид (О2), пероксид (H2O2)  и хидроксид 
(OH). Радикали оштећују микроциркулацију локално и системски 
кроз липидну пероксидацију ћелијских мембрана и денатурацију 
интрацелуларних макромолекула. Анаеробни метаболизам води 
ка повећању аденозина, прекусора хипокснатина. Неутрофили 
ослобађајују оксидазе, које редукују кисеоник  до супероксида и 
мијелеопероксидазе које учествују у стварању хипохлорне киселине 
из пероксида и хлоридних јона. Такође, неутрофили у великој мери 
ослобађају еластазе и колагеназе који разграђују структурне фиброзне 
протеине екстрацелуларног матрикса. Слободни радикали и остали 
инфламаторни медијатори делују као хемоатрактанти и повећавају 
адхезивност ендотелијалних ћелија инактивацијом продукције азот 
оксида и активацијом фосфолипазе А2 у формирању леукотриена 
тромбоксана и PDGF [6].

Е. Колагенозе – Марфанов синдром, osteogenesis imperfecta, Ehlor-
Danlos синдром и epidermolysis bulosa су најчешће колагенозе код којих 
постоји поремећај у синтези и разградњи колагена (слабљење његових 
механичких својстава и стабилности).

З. Лекови. Примена неких лекова, пре свих стероида, у терапијским 
дозама неповољно утиче на процес зарастања анастомоза, јер они 
погоршавају функцију макрофага и фагоцита, односно повећавају 
склоност према инфекцији. Катаболички ефекат на протеине отежава 
капиларну пролиферацију и фиброплазију, чиме се успорава процес 
зарастања анастомоза на дигестивном тракту.

И. Хиповолемија. Колон заједно са танким цревом у миру добија 20% 
крви од укупне количине истиснутог волумена срца,  а након оброка 
35%. Од ове количине 70% одлази на исхрану мукозе црева. У здравом 
организму сплахнична ауторегулација, делујући кроз метаболичку 
и миогену релаксацију на нивоу артериола, омогућује одржавање 
перфузије колона у широком распону системског притиска. Са падом 
крвног притиска испод 70 mmHg долази до смањења интестиналне 
перфузије и виталност колона се одржава кроз повећану екстракцију 
кисеоника. Испод 40 mmHg интезитет компензаторног механизма 
прогресивно опада, колон постаје исхемичнији при чему анаеробни 
механизми замењују аеробне. Долази до системског инфламаторног 
одговора услед ослобађања цитокина као што су тумор некротишући 
фактор (Tumor necrosis factor TNF), фактор депресије миокарда 
(Myocardial Depressant Factor -MDF). Исхемични колон губи отпорност 
према увећаном броју бактерија при чему настаје ендотоксемија и 
бактеријемија.

Ј. Инфекција  је један од најважнијих фактора који утиче на зарастање 
анастомоза. Доказано је да су анастомозе праћене инфекцијом 
знатно сиромашније колагеном. Експериментално је доказан велики 
пад количине хидроксипролина код инфицираних анастомоза. 
Неповољан утицај фекалног садржаја на зарастање анастомоза је добро 
познат. Микробиолошки састав фецеса указује на предоминацију 
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анаероба у односу на аеробе (3000 до 10000:1). Најучесталије врсте 
бактерија  су E. coli, Еnterococcае, Сlostridiае, Вakterioides, анаеробне 
коке итд. Негативно дејство ових бактерија огледа се, пре свега, у 
стварању веће количине колагеназе. Савремени подаци све више 
показују да микробиолошки састав у гастроинтестиналном тракту у 
многоме одређује исход извођења различитих анастомоза. Доказано 
је да након завршетка ушивања спојева окрајака црева долази до 
нагомилавања тзв.“патолошких бактерија“ (Pseњudomonas aeruginosa, 
Enterococcus faecalis) а смањују се тзв „ добре бактерије“ (Bifidobacteria, 
Faecalibacterium prausnitzii). То доводи до повећане продукције матрикс 
металопротеиназе (MMP9) која утиче на разарање колагена и 
повећава проценат дехисценција анастомоза. Препуњеност фекалним 
садржајем повећава интрамурални притисак и пратећу исхемију, а  
тиме ремети процес зарастања анастомоза [27].

Закључак

Разумевање процеса зарастања анастомоза на дигестивном тракту 
омогућује:

−	 елиминацију или смањивање утицаја локалних и системских 
фактора раста,

−	 минуциозну хируршку технику,
−	 правилно тумачење клиничких и субклиничких манифестација 

дехисценција анастомоза,
−	 побољшање сопствене хируршке технике у циљу бољих 

постоперативних резултата.
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HEALING OF ANASTOMOSIS IN DIGESTIVE 
TRACT – WHAT SURGEON NEEDS TO KNOW

Goran Stanojević, Branko Branković 
Clinical Center Niš, Clinic for Digestive Surgery, Niš 
University of Niš, Faculty of Medicine, Niš

In this review, the most important cellular and subcellular mechanisms 
in the process of healing of anastomosis in the digestive tract, necessary 
for a proper  understanding of daily tasks for a surgeon, are presented.  
Healing in the digestive tract implies series of interdependent  and carefully 
regulated  processes, the aim of which is to re-establish the immune barrier 
of the gastrointestinal tract and synthesis of the newly-formed  fibrous 
tissue. A significant progress in the clarification of complex biological 
processes in wound healing, as well as in the healing of anastomosis 
in digestive tract, have been made over the last decades owing to the 
development of molecular biology and biochemistry. At the present stage 
of the medical science development, the biological process of healing of 
the digestive tract anastomosis goes through interrelated and synchronized 
stages of coagulation, inflammation, the connective tissue proliferation 
and maturation. Over the last decade, one of the most important findings 
within the field of modern molecular biology and biochemistry have 
undoubtedly been the growth factors (wound hormones, tissue hormones, 
etc.). A large number of different wound hormones, involved in the wound 
healing by acting on different cells and in variety ways, have been detected. 
It is considered that the whole process of healing of  anastomosis in the 
digestive tract has been under their control  and regulation. The results  
presented here are obtained from experimental studies performed on  small 
animals, analyzing the occurrence of anastomotic dehiscence in colon, with 
previous application of fibrin adhesives and growth hormones. Based on 
the understanding of the complex process of healing of anastomosis  in 
the digestive tract, local  and systemic risk factors  have been analyzed.
The conclusion emphasizes  that understanding of the healing process of 
anastomosis in digestive tract enables: elimination or reduction of local and 
systemic risk factors influence, minucious surgical technique, as well as  
the correct interpretation of the clinical and subclinical manifestations of 
anastomotic dehiscence.
Keywords: wound healing, healing of anastomosis in digestive tract, growth 
factors, risk factors for healing of anastomosis in digestive tract 
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Сажетак

Савремена историја хирургије у Србији почиње појавом Владана Ђорђевића, 
првог школованог хирурга. Савремена историја васкуларне хирургије 
почиње појавом Војислава Суботића, његовог наследника. Из саопштења са 
састанака Српског лекарског друштва(СЛД), чланака у Српском архиву и 
годишњих извештаја Опште државне болнице (ОДБ) може се реконструисати 
ток догађаја. У балканским ратовима почиње прва примена реконструктивне 
хиругије крвних судова у Србији, а и шире. У великом рату ова пракса се 
наставља. У санитетској станици у селу Драгоманци, Суботић са својим 
ђацима, реконструише крвне судове и евакуише рањенике у позадину. У 
маниру савременог хирурга публикује искуства о повредама крвних судова 
у Lancet-у, водећем часопису оног времена. На овим темељима касније ће 
се подићи васкуларна хирургија на Другој хируршкој клиници. Ова искра 
ће се расејати најпре по београдским болницама, а потом широм Србије. 
Биће помена о установама са респектабилним бројем операција и писаним 
траговима.
Кључне речи: крвни судови, историјат, српска медицина, реконструктивна 
хирургија.
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Увод

Сасвим логичан след у ретроспекцији је најпре осврнути се на 
утмељиваче хирургије. Понајпре Владана Ђорђевића, који је на кратко 
обасјао хируршку сцену, а потом водећу улогу предао Војиславу 
Суботићу. Овај коментар свакако није без опасности понављања, 
имајући у виду да је доста тога речено о поменутим пионирима 
савремене хирургије у Србији.

Слободно се може рећи да савремeна историја хирургије у Србији 
почиње појавом Владана Ђорђевића (1844-1930). 1863. године на 
студијама у Бечу, учи од најбољих: анатомију од Хиртла, физиологију 
од Брукеа, патолошку анатомију од Рокитанског, интерну медицину од 
Шкоде. 1869. године започиње специјализацију хирургије код Теодора 
Билрота. Прва искуства стиче као хирург добровољац 1870. године 
по избијању Франсцуско-Пруског рата. Преводи бедекер за трупне 
лекаре, корисно штиво у каснијим збивањима. Тадашња доктрина 
пасивизира хирурга (превијање болесника без хируршке обраде). 
Овакав став кочио је развој хирургије крвних судова. По повртаку у 
Србију био је шеф хируршког одељења војне болнице, учествовао је у 
оснивању Српског лекарског друштва (СЛД). 25 година је био главни 
уредник „Српског архива за целокупно лекарство“. Врхунац његове 
политичке каријере је позиција Председника владе (1897-1900). 

Војислав Суботић (1859-1935) 1875. године стиче звање доктора 
медицине, и исте године постаје аспирант на Хируршкој клиници 
у класи професора Едуарда Алберта. Ово је срећна околност јер се 
на хируршкој сцени појављују прва саопштења о реконструктивној 
хирургији крвних судова (Hose Gojanes) [1]. Професор Алберт своје 
интересовање за хирургију крвних судова преноси на аспиранте. 
Овај историјски тренутак је кључан за васкуларну хирургију у 
свету: Алексис Карел публикује свој концепт васкуларне анастомозе 
истражен у лабараторији Чарлса Гатрија у Њујорку и добија Нобелову 
награду [2, 3]. Фасцинантни Ернст Јегер користи хомогрфат на бојном 
пољу са ампутираних екстремитета [4]. Засигурно знамо да су Суботић 
и његови ученици знали и користили ову доктрину: „Захваљујући 
методи хируршке обраде рана одмах након повреда, и први пут 
примењеног Алекс-Кареловог шава крвних судова смртност рањеника 
у Моравској сталној војној болници значајно је смањена.“ [5].

1889. године у Палилулској, а потом 1907. године у Општој државној 
болници (ОДБ) на Врачару, Суботић још не ради реконструкције 
крвних судова. Ово документују годишња саопштења ОДБ у периоду 
1985-1904. Године [6].  Они обилују поменима о лигатурама артерија и 
операцијама анеуризми по Антилусу (нереконструктивне процедуре). 
Слична је ситуација са чланцима у Српском архиву у периоду 1899-
1913. Године [7]. Више помена о операцијама на крвним судовима 
срећемо у записима са састанака СЛД [8]: 

−	 1898. Суботић је демонстрирао „дувар једне трауматичне 
анеуризме артерије субклавије” у болесника који је повређен 
пушчаним устрелом у кога је „услед инфекције наступила 
гангрена целог левог горњег екстремитета и флегмона торакса [8].

−	 1908. Петар Николић описује „Три случаја гангрене”  правећи 
јасну дистинкцију између суве и влажне гангрене [8].
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−	 1909. Чедомир Ђурђевић коментарише дејство шиљастог зрна: 
„изгледа да ће ово зрно довести до тежих повреда крвних судова“ [8].  

−	 1910. Леон Коен даје први опис периферне артеријске емболије: 
„болесница добије после операције емболију поплитеалне 
артерије на месту где се иста рачва, али срећом се је ипак 
успоставио крвоток, а веома јаки болови трајали су 24 сата” [8]. 

−	 1911. године на Првом Југословенском састанаку за оперативну 
медицину, Миловоје Костић, даје „кратак реферат о шаву крвних 
судова и лична посматрања”.8 Годину дана касније у болници 
руског Црвеног крста у амфитеатру Друге београдске гимназије, 
Бабасинов говори о „неколико случајева трауматичних 
анеуризама“ [8]. Исте године у дворани Класне лутрије; 
Гронбергер (Стокхолм) реферише о два случаја трауматичне 
анеуризме која је оперисао. У једном од њих извршио је 
циркуларну ресекцију феморалне артерије са шавом тог суда, 
који је добро успео. Једличка (Праг) реферише о седам случајева 
повреда артерија које је видео. Једанпут је извршио циркуларни 
шав. Суботић (Београд) је употребљавао најпре ињекције 
желатином, без успеха, па је морао оперисати због крварења и 
болова четири пута (лиг) [8]. Дакле, у праскозорје Балканског рата 
Суботић још увек практикује нереконструктибилну хирургију. 

1912-13. године у рату са Бугарима и Балканским ратовима Суботић 
је стекао искуства и променио став (1913. година): “Сразмерно често су 
опажане повреде великих артерија и вена с образовањем трауматичних 
анеуризама, које се појављују често тек после конца прве недеље. 
Најчешће је вршена лигатура; у 8 случајева извршен је шав крвних 
судова (махом артерије и вене феморалис), и то већином циркуларни 
шав, а са добрим успехом. Те операције су доста заморне, трају дуго 
(2–3 сата)!” [9]. 

Ова промена става одразила се и на његове ученике. Михаило 
Петровић: “из очекиваног става прешли смо у активнији, јер смо 
видели, да ако не отварамо и не проширимо само погођено место, може 
да се јави ретенција. Овде нам више није био од користи асептички 
Утермеленов завој“ [10]. Никола Крстић, описујући рад у Нишкој 
Великој болници: „Карлеов шав крвних судова први пут је примењен од 
стране српских хирурга у ова два балканска рата 1912-1913. године“ [11].

У Великом рату 1914. године Суботић учествује као резервни 
санитетски пуковник у Београду, потом Нишу, евакуише се преко 
Албаније. 1916. године борави у Паризу, објављује рад у Lancet-у. 
Учествује на Светском хируршком конгресу у Лондону, 1918. године и 
презентује резултате операција трауматских псеудоанеуризми. Потом 
одлази на Крф, затим у Солун и најзад у „пољску хируршку болницу“ 
Драгоманци, са ученицима примењује савремени концепт лечења 
рањеника. 

Амерички хирург Рудолф Матас, указује на авангардност поменуте 
стратегије [12]. Резултате из другог светског рата наводи Мајкл Де Бејки 
илуструјући ово доктринарно кашњење (свега 8% реконструкција 
крвних судова) [13]. Четрдесет година касније у корејском рату 
примењени су ови принципи. Остаће забележено да је Жан Кунлин 
1948. године први користио реверзни венски графт у реконструкцији 
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феморо-поплитеалног сегмента [14], са лошом намером скрајнут 
од стране његовог шефа Рене Лериша [15]. Даљи развој васкуларне 
хирургије постаје метеорски: примена хепарина, и антибиотика, 
увођење ангиографије и вештачких крвних судова доводе до нових 
пробоја. Упркос обилној грађи о другом светском рату у Југославији, 
подаци о васкуларној хирургији су оскудни. Прва следећа ера је време 
послератне Југославије. Посебна пажња посвећена је Другој хируршкој 
клиници, коју неки сматрају колевком васкуларне хирургије у Србији.

Иако моментално у Србији постоји двадесет пет установа које 
упражњавају васкуларну хирургију, излагање ће бити ограничено 
на оне у којима се ова хирургија зачела и које су водеће. Нажалост за 
неке пионирске установе нема писаних трагова на основу којих би 
се могла направити ретроспектива. Усмена сазнања од савременика 
говоре о традицији васкуларне хирургије на Првој хируршкој 
клиници (Љубомир Рашовић, Зоран Герзић, Драган Дугалић, Вељко 
Ђукић, Живан Максимовић...). Слично би се могло рећи и за Земунску 
болницу. Ипак, шире истраживање ове теме остаје као грађа за будућу 
монографију.

Друга хируршка клиника

1946. године основана је Четврта хируршка клиника за ратну 
хирургију са Војиславом Стојановићем на челу, а следеће Клиника 
за ратну хирургију, смештена у „првом Павиљону“. 1951. године 
постаје Друга хируршка клиника. 1966. године пресељења је у нову 
зграду. Касније ће доживети неколико реорганизација и биће у склопу 
Института за хиругију, Института за кардиоваскуларне болести из 
кога ће настати више клиника, међу њима и Клиника за васкуларну 
и ендоваскуларну хиругију КЦС. Потоња и данас баштини традицију 
Друге хируршке клинике [16]. 

Хронологија учињених процедура на Другој хируршкој клиници 
је и хронологија васкуларне хирургије Србије: ресекција анеуризме 
периферне артерије (1947); репарација посттрауматске артериовенске 
фистуле (1948); трансфеморална тромбоемболектомија(1950.); 
дезопструкција периферне артерије (1955); интерпозиција венског 
графта (1956); емболектомија абдоминалне аорте (1957); периферни 
артеријски бајпас (1958); ресекција руптуриране анеуризме 
абдоминалне аорте са аорто-ентеричном фистулом (1961); 
реконструкција абдоминалне аорте имплантацијом дакронског 
графта (1961); ресекција анеуризме торакалне аорте (1966); прва 
успешна реплантација подлактице (1984.); прва успешна реплантција 
целе руке (1998) [16].

Војислав Стојановић окупља хируршки тим. Водећи хирург и 
главни мотор развоја је Борислав Вујадиновић. Свој допринос дали 
су: Драгош Недељковић, касније прелази у Градску болницу, Стојан 
Анојчић, студент генерације, аутор књиге о повредама крвних судова, 
до данас непревазиђене. Драган Петровић у почетку ради периферну 
васкуларну хирургију, касније превасходно кардиохирург, у дужем 
периоду директор. Милан Ђорђевић, је оснивач Пејс мејкер центра, 
члан САНУ. Владислав Арсов, у дужем периоду заменик директора, 
учествовао у већини пионирских операција, аутор књиге о Другој 
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хируршкој клиници, Слободан Лотина директан ђак Вујадиновића, 
под његовим вођством одељење васкуларне хирургије ће прерасти 
најпре у Центар а потом и Клинику. Петар Ђукић, први је у Србији 
заменио лук аорте. Душан Велимировић, методом интраоперативног 
мерења протока приказао хемодинамику портне циркулације 
(први магистеијум на Другој хируршкој клиници). Петар Стојанов, 
изванредан васкуларни хируг, касније се бави уградњом пејсмејкера, 
са нагласком на дечију патологију [16]. 

Борислав Вујадиновић (1922-1997) након специјализције 
васкуларне хиругије код Рене Фонтена у Стразбуру 1956. године, и 
кардиоваскуларне хирургије код М. Де Бејкија 1960. године, развијао је 
хирургију периферног артеријског система. Иницијално је коришћена 
техника дезопструкције нативног крвног суда (1955. године). Први 
бајпас реверзним венским графтом урадио је Вујадиновић 2. марта 
1956. године. Дуги низ година ове две стратегије су имале компететивни 
карактер. По казивању Владислава Арсова, сведока овог времена, 
премоштење је било резервисано за старије хирурге! Временом број 
ових операција је растао али све до 1975. године није прелазио 50 на 
годишњем нивоу, да би 1995. године досегао 250.

Друга хируршка клиника на сцени Хируршке секције

1959-1972. година: на састанцима хируршке секције са малим 
закашњењима реферисане су операције периферних артерија. Све до 
1970. године постојала је компетиција између технике дезопструкције 
и премоштења. Реконструкције су рађене најпре интерпозицијом 
[17], а потом бајпасом са венским графтом [18], а временом се прешло 
и на регион испод колена [19]. Отпочела је примена бајпаса након 
повреда. Дезопструкције су унапређене применом венског пача [20, 
21]. Објављена су саопштења о важности дубоке бутне артерије [22].

1975-1985. година: започела је ера аортне хирургије, услед 
оклузивних промена [23] и анеуризматске болести [24]. Дијапазон 
операција проширен је на горње екстремитете [25]. Учињене су и прве 
екстраанатомске реконструкције [26].

 1985-2019. година: из саопштења се јасно види да је број операција 
увећан, и да су оне свакодневне. Почиње ера каротидне хирургије. Све 
чешће су операције на грудној аорти, а појављују се и саопштења о 
ендоваскуларним процедурама [27]. 

Експериментална хирургија: у складу са савременим трендовима 
на Другој хируршкој клиници при увођењу нове хируршке технике, 
претходили су експерименти. Мало је установа које се могу похвалити 
овим сегментом рада (ВМА). На одељењу експерименталне хирургије 
усаглашаван је сваки технички детаљ операције. У случају периферне 
артеријске хирургије провераван је оптималан угао проксималне 
и дисталне анастомозе, промер и дужина графта (отуда навођење 
дужине графта у документима), вискозност крви и притисак. Прављен 
је експериментални модел уз помоћ силиконизираних цеви. Флуид је 
покретала ролер пумпа, а завршни део тубуса је спојен на каниле за 
екстракорпорални крвоток, пласиране у артерије експерименталне 
животиње! Као флуид коришћена је хепарнизирана крв. Вискозност 
се испитивала уз помоћ алкохолног раствора глицерина. Сваки тест 
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подразумевао је десет мерења, а као оптималан резутат узимана је 
средња вредност [28]. 

Врсте протеза. Остаће забележено да је аутовенски графт 
имплантиран 1956. године, лиофилизирани графт 1958. године, 
а алопластични тефлон графт 1958. године. Дакрон пач након 
ендартеректомије примењен је 1961.године. 1965. године је учињен 
аорто-феморални бајпас. Исте године је изведена и интерпозиција 
дакронског графта на аорти, а следеће и аорто-бифеморални бајпас. 
Уследила је потом примена и других врста графтова, а као куриозитет 
помиње се примена оригиналне протезе (израђена у „Клузу“ по 
замисли Војислава Стојановића) [28]. Ипак, највише врста протеза је 
тестирано код инфраингвиналних бајпасева: хумана умбиликална 
вена и CBS показали су склоност настанку псеудоанеуризми а Plasma 
TFE, St. Jude Biopolymeric нису издржали пробу времена.

Интраоперативно мерење протока: У циљу унапређења резултата 
реконструктивне хирургије артерија примењиванa је флоуметрија 
током реконструктивних процедура. Најпре је коришћен 
електромагнетни флоуметар (Hewlet Packard, California) 1984. године у 
коронарној хирургији [29]. Потом је направљена студија хемодинамике 
портне циркулације (први магистеријум на Другој хируршкој клиници 
1987. године) [30]. 2000. године набављен је „трансит тиме“ флоуметар 
(Medstim, Norway) и рађена су мерења протока током бајпас процедура 
у периферној васкуларној хирургији. Најпре су дефинисани 
принципи флоуметрије а потом су по први пут дате референтне 
вредности протока за феморо-дисталне бајпасеве [31, 32]. Мерењем 
протока установљено ја да примена додатних артерио-венских 
фистула може побољшати резултате у најтежим случајевима [33].

 Међународна сцена. Друга хируршка клиника, а потом и 
установе које су настале од ње укључујући и Клинику за васкуларну 
и ендоваскуларну хирургију, су одувек биле препознатљиве по 
међународној сарадњи. Војислав Стојановић је био један од оснивача 
Европског удружења за кардиоваскуларну хирургију педестих година 
прошлог века. Организовани су веома значајни међународни стручни 
састанци: 25. Конгрес Европског удружења за кардиоваскуларну 
хирургију 1976. године, и Интернационални конгрес „Redo” Vascular 
Surgery 1989-те године (организовао Слободан Лотина). Током 2007. 
и 2009. године Клиника је организовала два Конгреса удружења 
флеболога са међународним учешћем. 65. Конгрес Европског 
удружења за кардиоваскуларну хирургију одржан је у Београду 21. маја 
2016. у организацији Лазара Давидовића, коме је тада предат мандат 
председника. Последњих десет година Клинику за васкуларну и 
ендоваскуларну хирургију КЦС посетила је читава плејада еминентних 
васкуларних хирурга. То су: Kieffer (Француска), Dzinich (Мађарска), 
Nevelsteen (Белгија), Rich (САД), Moll (Холандија), Deriu (Италија), 
Palombo (Италија), Ekloff (Шведска), Parch (Аустрија), Gueh (Француска), 
Nicolaides (В. Бритaнија), Glowiczki (САД), Jacobs (Холандија) и други. 

Данашње стање: целокупан број интервенција је у порасту. После 
2000. године он превазилази 2000 операција у току године, комплетног 
васкуларног дијапазона. Све отворене хируршке и ендоваскуларне 
процедуре су обухваћене. Број хируршких процедура периферног 
артеријског система остао је импозантан (око две стотине), али га је 
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број интервентних васкуларних процедура превазишао. Укупан број 
операција на каротидним артеријама досегао је 8000 укључујући 
балон дилатације и стентинг. Упадљив је пораст ендоваскуларних 
процедура на грудној и абдоминалној аорти (водећи у Србији). 
Отворена хирургија грудне аорте сврстава Клинику за васкуларну 
и ендоваскуларну хирургију међу шест центара у Европи који се 
баве овом процедуром. У складу са традицијом Друге хируршке 
клинике, кућа је дежурна сваки дан, током целе године. Од укупног 
броја хитних васкуларних процедура у Србији, преко 60% се уради 
под овим кровом. Из ових активности је произашла и највећа светска 
серија отворених операција руптурираних анеуризми трбушне аорте 
у једном центру. Клиника за васкуларну и ендоваскуларну хирургију 
постала је српски референтни центар за болести аорте. У 2018. години 
урађено је 579 процедура на аорти (302 AAA, 5 ThAA, 19 ThAAA, 59 
rAAA, 71 AFF, 8 AxFF i 73/50 EVAR/TEVAR), каротидна хирургија свега 
415 (уз 88 CAS-а), инфраингвиналних реконструкција свега 182 (уз 
239 стентинга), уз остале процедуре укупно 1585 реконструктивних 
процедура и 322 ендоваскуларне процедуре.

Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“

Садашњи Институт за кардиоваскуларне болести “Дедиње” 
води порекло од Одељења за васкуларну хирургију Опште болнице 
“Др Драгиша Мишовић” са начелником Драгољубом Адамовим. 
Захваљујући др Либору Хејхалу и градоначелнику Бранку Пешићу, 
изграђена је нова зграда у октобру 1977. Тако је настао Завод за 
кардиоваскуларне болести, који ће 1985. године прерасти у Клинику, 
а 1993. године у Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње. 1996. 
је отворена нова зграда Института, са 200 кревета, и 600 запослених. 
Моментално је у току изградња друге зграде [34].

У хронологији Института Реик Хускић описује прве операције на 
срцу већ 1955. године. Међутим први помен васкуларних процедура 
везан је за 1964. годину: AAA Resectio aneurysme (Graft replacement). Већ 
следеће године наводи се Sy Leriche (By pass Aorto-bifemoralis). 1972. 
године описана је Stenosis art.carotis lat dex.(Endarterectomia a. Carotis) а 
следеће Subclavean steal Sy (By pass carotico-subclavialis). Оператори су Иво 
Поповић Ђани и Драгољуб Бата Адамов [35, 36].

Сваке године се успешно обави око 200 операција анеуризми 
абдоминалне аорте и сличан број аортобифеморалних реконструкција. 
Спроводе и инфраингвиналне артеријске реконструкције и операције 
венских варикозитета. Уведене су ендоваскуларне процедуре: EVAR 
и TEVAR, и дилатације каротидних артерија уз стентинг. У периоду 
од 1992-2013. године описано је 12000 операција на каротидним 
артеријама. Од 1997. доминантна техника је еверзиона каротидна 
ендартеректомија, а промотер је академик Ђорђе Радак, (премијерно 
1993. године). Морталитет ове процедуре на годишњем нивоу износи 
око 1%, док укупни морбидитет износи око 2% [35].
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Војно медицинска академија

Војно медицинска академија (ВМА) баштини своју традицију из 
1844. године када је Кнез Александар Карађорђевић донео”Закон о 
устројенију шпитаља Централне војске”. Континуитет се наставља 
кроз Војну болницу Дунавске дивизијске области, надовезује током 
ослобођења Београда са Главном војном болницом армијске области 
из које је проистекла 1949. године Војно медицинска академија. 
Занимљиво је да је 1953. године постојао експериментално хируршки 
одсек. Ипак тек 1981. године настаје ВМА на Бањици какву данас 
познајемо. 1983. године основана је Клиника за општу и васкуларну 
хирургију са одељењем за васкуларну хирургију. Данашњи назив 
је Клиника за васкуларну и ендоваскуларну хирургију ВМА са 
начелником пук. Александром Томићем. 

Из радова презентованих на састанцима хируршке секције 
сазнајемо више о хронологији васкуларне хирургије на ВМА: 1957. 
године експериментални модел бајпаса на псима [37], 1964. године 
оперисана анеуризма абдоминалне аорте [38], 1972. године описана 
трауматска руптура торакалне аорте [39] и повреде артерија [40]. 1980. 
године хируршко лечење руптуриране анеуризме абдоминалне аорте 
[41], 1984. године хируршко лечење каротидне болести [42] и Subclavian 
steal синдрома [43].

Данас се годишње обави из области елективне васкуларне хирургије 
350 интервенција на артеријама и 50 у венској хирургији, у маниру 
савремених хируршких процедура. У претходним ратним дешавањима 
на простору бивше Југославије збринуто 1000 рањеника са повредама 
крвних судова [44]. 2018.године учињено је 265 интервенција (66 ААА, 
4 ТhАА, 4 EVARа, 54 АFF, 37 FP, 64 каротидне операције, 1 реплантација 
руке и друго)

Одељење васкуларне хирургије Градске болнице

1935. године основана је Градска болница, као задужбина Николе 
Спасића. 1943. године Јован Мијушковић, као Министар здравља, 
отвара операциони блок који се састоји од две операционе сале и три 
операциона стола. 1972. године болница постаје ,,Клиничка болница 
града Београда”, а хируршко одељење прераста у ,,Институт за 
хирургију са 6 операционих сала и интензивном негом. 1976. године 
Драгош Недељковић, кардиоваскуларни хирург, постаје директор. 
Клиника добија целу зграду задужбине Николе Спасића. Уводе се 
ангиографије, коронарографије и селективне ангиографије [45].

Историјат васкуларне хирургије у Градској болници почиње 
појавом Академика Митра Митровића (ђак Рене Фонтена). Рађене 
су прве тромбектомије и реконструкције повређених артеријских и 
венских судова. 1964. године основано је одељење за хемодијализу. 
Примена Скрибнеровог шанта од стране Вељка Балабанца, показала 
се веома корисна само коју годину касније после земљотреса у Скопљу 
(1967. године). Само три године након првих фистула у свету (Brescia 
и Cimino) усвојена је ова техника. 1971. године учињен је први феморо 
- поплитеални венски бајпас (Ивана Шеговића, ђак Либора Хејхала). 
У истом периоду рађене су емболектомије, тромбектомије са венским 
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пачем и операције варикозитета (чак 100 операција, за оно време велики 
број). 1973. године учињена је прва трансплантација бубрега са живог 
донора у Србији, од стране Милана Јовановића и Митра Митровића. 
1976. година је кључна, на Клинику, долази Драгош Недељковић са 
Друге хируршке клинике. 1977. године М. Никодијевић, Т. Јулоски, М. 
Контић, Б. Донфрид, и М. Тодоровић одлазе на усавршавање у Праг 
(Чешка), Хјустон (САД), Берлин (Немачка) и Цирих (Швајцарска). 
Рађена је целокупна васкуларна и кардиохирургија (55 срчаних 
операција). Као куриозитет остаће оригиналан метод “Артерио 
венски брахио базилични графт у два акта”, уведен од стране Бранка 
Донфрида (“Звездара метод”). 

Клиника за васкуларну и ендоваскуларну хирургију Клиничког 
центра Војводине

Ера васкуларне хирургије у Новом Саду почиње 1962. године 
доласком Драгољуба Димковића са ВМА. У тим укључује Петра 
Петровића (1964. година) и Стевана Настасића (1968. година). Они 
одлазе на усавршавање. Петровић у Лион код Малет-Гиа, потом у 
Париз код Жан Наталија и најзад у Братиславу код Јана Шишке. 
Настасић одлази у Француску код Кормијера и Тевента, и у Праг код 
Либора Хејхала. 1974. године екипи се придружује Светолик Аврамов. 
По повратку 1973. године Петар Петровић по први пут ради каротидну 
хирургију у Новом Саду [46].

1978. године одсек прераста у Одељење. Екипи се придружују 
Јован Пфау, Миклош Фабри, Золтан Хорват, Јован Обрадовић, Павле 
Ковачевић, Миодраг Константиновић и Владимир Вукобратов. 
1986. године одељење прераста у Клинику за васкуларну и 
трансплантациону хирургију, исте године урађена и прва хумана 
кадаверична трансплантација бубрега. 1995. године прерано одлази 
Петар Петровић, а на чело Клинике долази Светолик Аврамов. Део 
тима одлази на кардиохирургију у Сремску Каменицу (Фабри, 
Ковачевић), а долазе млађе снаге (Владан Поповић, Јанко Пастернак, 
Милош Каћански и Драган Николић). 2000. године у клиничку праксу 
уводе се ендоваскуларне процедуре (EVAR 2008. а TEVAR 2009. године) 
2007. године на чело Клинике долазе Владан Поповић а касније 
Владимир Манојловић.

Васкуларна хирургија болнице у Ужицу

Ера васкуларне хирургије почиње доласком Тихомира Спасојевића 
1981. године. (усавршвање у Љубљани и Другој хируршкој 
клиници). У праксу уводи: фемородисталне реконструкције, 
операције акутних стања на периферним артеријама и венску 
хирургију доњих екстремитета [47]. 1998. године специјализацију 
из васкуларне хирургије на Другој хируршкој клиници завршио је 
Небојша Лучић. 2004. године склапа се уговор о сарадњи са Другом 
хируршком уз ангажман Душана Костића. Уведене су процедуре 
на абдоминалној аорти и каротидним артеријама. 2017. године 
раде се прве ендоваскуларне процедуре (Владимир Бурзановић 
ангиолог). Са одељења су отишли Миљко Пејић и Раденко 
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Копривица, а супспецијализацију је завршила Јелена Станковић. 
У протеклих 14 година на Одсеку васкуларне хирургије урађене 

су 1622 отворене реконструктивне процедуре, елективне и ургентне. 
У протеклих пет година остварени су следећи резултати: ургентна 
стања - 109 болесника (8 rААА), елективна стања - 744 болесника (120 
аортоилијачни сегмент, 121 фемородисталне реконтрукције и 102 
каротидне операције).

Васкуларна хирургија у болници у Суботици

Ера васкуларне хирургије у Суботици започела је 1968. године 
појавом Ласла Кочика (специјализација на ВМА, васкуларна хирургија  
у Хамерсмит болници у Лондону, а потом у Прагу код Либора Хејхала). 
1971. године основао је Одсек за васкуларну хирургију. 1972. године 
урадио је операцију каротидне артерије (следеће године још 14). 1973. 
године учињен је аортобифеморални бајпас (исте године још пет). 
Формиран је васкуларни тим: Драгутин Црњаковић, Ђула Такач и 
Радован Марков и радиолог, Лазар Боснић. 1961. године учињена је 
прва феморална, а 1969. године каротидна ангиографија. 1973. године 
набављен је апарат за ангиографију, са инјектором, а 1997. године и 
скенер [48]. Слободан Лотина са Друге хируршке клинике је постао 
стални консултант, наследио га Илијас Чинара. Сарадња је трајала 20 
година, окончана пре три године. Све до пензије Ђула Такач је био 
начелник, наследио га је и сада актуелни Михаило Цвик. Поред њега 
на оделењу је Снежана Егић, супспецијалиста васкуларне хирургије, 
двоје општих хирурга и један специјализант. 

Својим ангажманом васкуларни хирурзи ОБ Суботица 
су превазишли ниво регионалног центра. У протеклих пет 
година урадили су 392 операције (на аортном сегменту- 107 
елективних и 30 руптурираних анеуризми абдоминалне аорте, 
197 на феморопоплитеалном сегменту и 58 операција каротида). 

Клиника за васкуларну хирургију Клиничког центра у Нишу

Године 1878. непосредно после ослобођења од Турака, 
формирана је Војна болница за рањенике, као прва установа 
те врсте у Нишу. Три године касније формирана је цивилна 
болница под називом Окружна болница - претеча садашњег 
Клиничког центра. 1897. године Окружна блница добија првог 
сталног хирурга, мајора Михајла Петровића (1863-1934). 1915-1922. 
године званични назив је „Нишка окружна болница првог реда“. 

За време ратова 1912-1918. године, као и за време оновремене 
окупације, болница је претрпела значајна оштећења, а инвентар је био 
уништен. После ослобођења 1918. године, болница је проширена и 
израсла у значајан медицински центар. Сада с клиника за васкулану 
хирургију налази у оквиру Клиничко болничког центра Ниш [49].

У дијапазон рада спадају све методе отворне хирургије на аорти, 
периферним артеријама и каротидном сливу. У делатност васкуларне 
хирургије у Нишу спадају и ендоваскуларне процедуре.
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Центар за васкуларну хирургију Клиничког центра у Крагујевцу

1981. године васкуларна хирургија је почела у Здравстевном 
центру “др Михајило Илић”, доласком др Радомира Павловића са 
специјализације Опште и васкуларне хирургије на Другој хируршкој 
клиници. 1981. године учињен је први “бајпас” у Здравственом центру 
Крагујевац. 1985. године у оквиру Хируршког одељења оснива се 
Одсек за васкуларну хирургију, а касније и Одељење васкуларне 
хирургије, у оквиру Хируршке клинике Клиничко-болничког центра 
Крагујевац. Одељење прелази на шести спрат хируршког блока, где се 
и данас налази. 2012. године одељење је прерасло у самостални Центар 
за васкуларну хирургију Клиничког центра Крагујевац [50].

На клиници се обављају реконструкције екстракранијалног 
каротидног сегмента (ендартеректомије, еверзиона и класична, 
реконструкција графтом и др.), екстра анатомске интервеције због 
“subclavean steal“ сyндромa, трансаксиларне ресекције првог ребра због 
“thoracic outlet“ сyндрома, све интервенције на грудној и абдоминалној 
аорти које не захтевају екстракорпоралну циркулацију, интервенције 
на аорто-илијачном сегменту као и реконструкције феморо-
поплитеалног и круралног сегмента, оперативно збринавање повреда 
свих крвних судова, емболектомије и тромбектомије, оперативно 
лечење тумора који ангажују крвне судове (тумор каротидног тела, 
ретроперитонеалне неоплазме и др), на венском систему раде се 
класичне операције вена, радиофреквентна аблација и ласерска 
аблација измењеног венског стабла, хируршко решавање венског 
улкуса по Линтону.

У центру за васкуларну хирургију запослени су по један професор и 
доцент, седам специјалиста, два специјализанта васкуларне хирургије, 
два специјализанта кардиохирургије и један клинички лекар. У 
току прошле године у Центру за васкуларну хирургију је изведено 
729 оперативних захвата, док је у амбуланти васкуларне хирургије 
обављено 7.110 различитих прегледа (клинички преглед, ЦДС преглед, 
ЦВ доплер преглед) [51].

Васкуларна хирургија болнице Ваљево

1804. године појављују се први записи хируршког рада у току 
Првог српског устанка, у околини манастира Ћелије. 1900. године 
обележава повратак Јордана Стајића из Беча и његово постављање 
у Ваљевску болницу. Тада је Ваљево један од пет градова у Србији 
(Београд, Ниш, Крагујевац и Зајечар), где се организују хируршка 
одељења. 1928. године Јован Мијушковић обавља операција на срцу 
(32 године након првог успешно постављеног шава на срцу у свету). 
1958. године Владимир Ђуровић (француски ђак и предратни 
професор Медицинског факултета у Београду) формира савремену 
Хируршку службу, добро опремљену и кадровски ојачану. 1980 
године у Ваљеву почиње да се развија васкуларна хирургија. Одељење 
васкуларне хирургије захваљујући традицији и сарадњи са Клиником 
за васкуларну и ендоваскуларну хирургију КЦС у Београду успешно 
обавља све процедуре из области периферне васкуларне хирургије [52].

Годишње се уради око 40 операција на каротидним артеријама и 
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30-так операција на аорти и на крвним судовима горњих и доњих 
екстремитета. Годишње се уради преко 70 васкуларних приступа за 
хемодијализу.

Закључак

Нејасно је зашто у литератури није било више помена на тему 
историјата васкуларне хирургије. Иако се по својој атрактивности 
хирургија крвних судова истиче, аутор би требало да из фрагмената 
састави ширу слику. Појавом великих ауторитета на хируршкој сцени, 
видљиви су и записи о васкуларној хирургији. Међу првим траговима 
јесте рад Војислава Суботића у Lancet-у! Читалац би могао закључити да 
само комплетне личности, које су поред осталог и хирурзи, остављају 
писани траг. Ако се погледа цитирана литература, виде се записи са 
састанака СЛД, годишњи извештаји Опште државне болнице и чланци 
у Српском архиву. Касније, појављују се зборници са првих хируршких 
састанака. Окосница ових стремљења је увек само пар личности: 
Војислав Суботић, Војислав Стојановић, Борислав Вујадиновић. Тек 
1950. године по оснивању Хируршке секције, документација постаје 
инструктивна. Читајући ову хронику пред очима нам се полако 
појављује цео мозаик. Стидљиво, помаља се контура система. На челу 
су ентузијасти који едукују себе, несебично шире знање на млађе и 
вредно раде. Изграђује се систем образовања васкуларног хирурга, 
путује у иностранство и кући доносе нове васкуларне технике. Води се 
брижљива кадровска политика, како би се препознали нови носиоци 
напретка ове вештине.

Поставља се питање да ли је могуће претпоставити даљу еволуцију 
васкуларне хирургије? Рецимо, судбину ендоваскуларне хирургије, 
старе тек четврт века. Данас када је она доминантна у већини 
богатих европских земаља, све изгледа као логичан след околности. 
За земље у транзицији, где се у регионалним центрима још боре са 
основама отворене васкуларне хирургије, време стоји. Инсистирање 
на отвореној хирургији због недостатака материјалних ресурса, 
ствара парадоксалну ситуацију: специјализанти из водећих земаља, 
долазе у Србију да виде класичну хирургију. Са друге стране, српски 
хирурзи објављују највеће појединачне серије болесника са отвореном 
хирургијом (нпр. руптуриране анеуризме са Друге хируршке клинике 
или каротидна хирургија са Дедиња). 

Ипак нека предвиђања постоје. За Питера Гловицког је епилог 
утакмице између отворене и ендоваскуларне хирургије још 
неизвестан. Он сматра да у тренутку док ишчекујемо одложене 
резултате ендоваскуларне хирургије, није разумно запустити класичну 
васкуларну хирургију.

Стога је добро знати какав је пресек стања васкуларне хирургије 
у Србији моментално. Визија развоја васкуларне хирургије у већини 
регионалних центара, са пар терцијалних установа које би предводиле, 
је водећа идеја. Родоначелник овог концепта био је Слободан Лотина. 
Важан део овог пројекта је оснивање катедре за васкуларну хирургију. 
Он је делимично и остварен. Могло би се набројати 25 центара који 
имају барем једног школованог васкуларног хирурга. Међутим, број 
центара у којима је пракса васкуларне хирургије заживела је знатно 
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мањи. Штавише, спонтано је дошло до централизације службе, те се у 
терцијалне установе сливају и случајеви који припадају секундарном 
нивоу. Тако на пример, Клиника за васкуларну и ендваскуларну 
хирургију КЦС прихвати више од 60% свих ургентних стања у Србији. 
Док се ситуација не искристалише, велика нада полаже се у младе 
хирурге који стасавају. На руку им иде савремен концепт образовања, 
а на плећа пада велика одговорност када се врате у своју средину.
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The modern history of surgery in Serbia begins with Vladan Djordjevic, 
the first trained surgeon. The era of vascular surgery begins with Vojislav 
Subotic, who was Djordjevic’s successor. The announcements from the 
Serbian Medical Society, the Serbian Archives articles  and the annual 
reports of the State Hospital helps the reconstruction of the vascular 
surgery evolution in Serbia. During the Balkan wars, the first application 
of vascular reconstructive surgery begins in Serbia and in the region. In 
the Great War, vascular reconstructive surgery practice is continued. At 
the Medical Station in Dragomanci village, Subotic, with his students, 
performs the reconstruction of blood vessels and evacuates the wounded. 
As a modern surgeon, he publishes his experiences of blood vessel injuries 
in the Lancet, a leading journal of the time. On these foundations, vascular 
surgery will be practiced later on at the Second Surgical Clinic. The spark 
will be spread first through hospitals in Belgrade and then all around 
Serbia. The institutions with respectable number of procedures and written 
records will be mentioned.
Keywords: blood vessels, history, medicine in Serbia, reconstructive 
surgery.
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НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА У ДИЈАГНОСТИЦИ 
КАРДИОВАСКУЛАРНИХ БОЛЕСТИ

Драгана Шобић Шарановић
Универзитет у Београду, Медицински факултет, Београд
Клинички центар Србије, Центар за нуклеарну медицину, Београд 

Сажетак

Нуклеарна медицина у одређеним индикацијама има важну улогу у клиничкој 
кардиолошкој пракси. Користећи радиоактивне изотопе и радиофармаке 
који се специфичним механизмима накупљају у срчаном мишићу, нервним 
завршецима и шупљинама срца, нуклеарна медицина омогућује функционално 
испитивање и праћење различитих срчаних функција и поремећаја на 
молекуларном нивоу.У овом кратком прегледном чланку, на основу података 
из литературе и сопствених искустава, приказане су најновије могућности 
метода нуклеарне медицине у дијагностици, процени ризика од нежељених 
кардиолошких догађаја и праћењу ефекта терапије у кардиоваскуларним 
болестима. Примена перфузионе томографске сцинтиграфије миокарда - 
SPECT перфузије миокарда и перфузионе позитронске емисионе томографије 
(PET) миокарда је значајна у откривању и кватификацији исхемије код 
болесника оболелих од хроничног коронарног синдрома. Уколико исхемија 
захвата више од 10% миокарда, неопходна је реваскуларизација срчаног 
мишића. SPECT перфузија и PET за процену метаболизма глукозе у миокарду 
су сензитивне методе за утврђивање вијабилног миокарда после прележаног 
инфаркта. Постојање вијабилног миокарда је предуслов за  реваскуларизацију 
болесника која доводи до опоравка функције срчаног мишића и унапређења 
квалитета живота болесника. Код болесника са срчаном инсуфицијенцијом, 
методе нуклеарне медицине за процену активности постганглијских 
симпатичких нервних завршетака у срцу, имају прогностичку вредност на 
укупно преживљавање. Сцинитиграфија дифосфонатним једињењима је 
обавезни део алгоритма прегледа код болесника са сумњом на амилоидозу 
срца, а PET са компјутеризованиом томографијом (PET/CT) срца и целог тела 
улази у главне, “major” критеријуме за дијагностику и праћење ендокардитиса 
и саркоидозе срца. Завршни део прегледног чланка је посвећен кардио-
онкологији и методама нуклеарне медицине у раном откривању и праћењу 
кардиотоскичности антрациклинских лекова који се премењују у лечењу 
онколошких болесника.
Кључне речи: нуклеарна медицина, кардиоваскуларне болести, дијагноза, 
прогноза, праћење ефекта терапије  
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Нуклеарна медицина у дијагностици кардиоваскуларних болести

Према извештају Светске здравствене организације, 
кардиоваскуларне болести су на првом месту по смртности у свету, и 
чине више од 30% свих узрока смрти на светском нивоу [1]. Значајно 
место у дијагностици и праћењу кардиоваскуларнох болести имају 
савремене неинвазивне морфолошке и функционалне имиџинг 
методе: ехокардиографија, компјутеризована томографија срца 
и крвних судова, магнетна резонанца срца и методе нуклеарне 
медицине.Оне представљају делове дијагностичке слагалице која се 
користи у клиничкој пракси за откривање и праћење кардиолошких 
болесника. Предмет овог прегледног чланка је кратак приказ 
могућности метода нуклеарне медицине у дијагностици и праћењу 
кардиолошких болести, заснован на нашем сопственом искуству, 
најновијим међународним препорукама и подацима из литературе.   

Методе нуклеарне медицине користе радиоактивне изотопе 
или радиофармаке, хемијске или биолошке супстанце обележене 
радиоактивним изотопима, за дијагностику и праћење 
кардиоваскуларних болести. У основи је примена минималних 
количина радиоактивних супстанци, у траговима, које се уносе у 
организам интра-венским путем и омогућују праћење физиолошких, 
молекуларних процеса и откривање патофизиолошких промена [2]. У 
клиничкој пракси се најчешће користе методе за:

−	 процену прокрвљености срчаног мишића (перфузиона 
томографска сцинтиграфија миокарда – SPECT перфузија 
миокарда  и перфузиона позитронска емисиона томографија 
(PET) миокарда), 

−	 процену метаболизма миокарда (PET за процену метаболизма 
глукозе у миокарду),

−	 процену аутономне инервације срчаног  мишића 
(сцинтиграфија аутономне инервације миокарда),

−	 откривање амилоидозе срца (сцинтиграфија са дифосфонатним 
једињењима),

−	 откривање инфекција или инфламација у кардиологији (PET 
са компјутеризованом томографијом (PET/CT) срца и целог 
тела и SPECT леукосцинтигафија,

−	 процену функције леве коморе срца (еквилибијумска 
радионуклидна вентрикулографија).

Нуклеарна медицина у хроничном коронарном синдрому

Откривање и праћење исхемије срчаног мишића. Методе 
нуклеарне медицине, SPECT и PET перфузија миокарда, имају важну 
улогу у откривању, документовању локализације и квантификацији 
исхемије срчаног мишића у хроничном коронарном синдрому. Ове 
методе се користе и у праћењу ефекта терапије, стратификацији 
ризика од нежељених кардиолошких догађаја код болесника са 
хроничним коронарним синдромом, као и у процени вијабилности 
срчаног мишића после прележаног инфаркта миокарда [3, 4]. Према 
најновијим препорукама, функционални неинвазивни тестови у које 
се убрајају и SPECT и PET перфузија миокарда, су методе избора за 



Драгана Шобић Шарановић

233

откривање исхемије, посебно код болесника са средњом и високом 
клиничком пре тест вероватноћом за постојање исхемије [5]. Поред 
откривања исхемије, применом SPECT или PET перфузијe миокарда 
може се приказати локализација исхемије у миокарду и проценити 
тежина и величина исхемијске промене [6, 7]. Наше истраживање у 
88 болесника са једносудовном коронарном болешћу је показало 
да су промене у перфузији веће и исхемија значајнија на предњем 
зиду у поређењу са променама на доњем зиду леве коморе [6]. 
Исхемија која захвата више од 10% срчаног мишића је индикација за 
реваскуларизацију миокарда [8]. 

Откривање исхемије методом SPECT перфузија миокарда 
заснива се на примени радиофармака tehnecijum-99m-metoksi-izobutil-
izonitrila (99mTc-MIBI), ili 99mTc-Tetrofosmina,  који, после интра-венске 
апликације, улазе пасивном дифузијом у вијабилне ћелије срчаног 
мишића пропорционално коронарном протоку и прокрвљености, и 
највероватније се задржавају у митохондријама и цитоплазми. Раније 
се за испитивање примењивао talijum-201 (201Tl-holird) [9, 10] али се због 
неповољних физичких карактеристика за болеснике, више не користи 
у клиничкој пракси.

За процену исхемије SPECT перфузија миокарда се изводи са 
физичким оптерећењем и/или фармаколошким оптерећењем 
са вазодилататорним супстанцама (аденозин, дипиридамол, 
рагеденозон). При достизању субмаксималне фреквенце или у 
максималној хиперемији, интра-венски се даје доза радиофармака 
која улази у срчани мишић пропорционално прокрвљености за 
достигнути ниво оптерећења/хиперемије. Снимањем на гама камери 
добијају се томографски пресеци срчаног мишића леве коморе у 
оптерећењу. Пресеци срчаног мишића у миру се добијају снимањем 
на исти начин на гама камери, након интра-венске апликације дозе 
радиофармака у стању мировања [11]. Снимање се најчешће изводи 
синхронизовано са ЕКГ-ом болесника који је повезан са гама камером, 
што даје могућност процене функције леве коморе после оптерећење 
и у миру, са одређивањем ејекционе фракције (EF), енд-дијастолног 
(EDV) и енд-систолног волумена (ESV).

Поред визуелне процене прокрвљености срчаног мишића, 
квантитативна анализа перфузије у оптерећењу и мировању 
доприноси дијагностичкој тачности методе и објективној процени 
величине и значајности (тежине) исхемије срчаног мишића леве 
коморе. За квантитативну процену се користе различити компјутерски 
програми који омогућују процену величине и тежине промена у 
перфузији на 2 начина: преко поларних мапа и поделом леве коморе 
на 17 сегмената.

Поларне мапе у оптерећењу и миру миокард леве коморе приказују 
са апексом у центру и базалним делом на периферији (“Bull’s-eye” 
приказ). Промене у перфузији се одређују процентуално у односу 
на цео миокард леве коморе и у односу на васкуларне територије 
коронарних крвних судова . 

Сегментна анализа се заснива на подели леве коморе на 17 сегмената 
и применом петостепеног система градације (скора) везивања 
радиообележивача у сваком сегмент: 0 је нормално, физиолошко 
везивање, а 4 је одсуство везивања-перфузиони дефект. За процену 
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промена у перфузији користи се укупан збир скорова за све сегменте 
у оптерећењу (summed stress score: SSS), у миру (summed rest score: SRS) 
и, разлика између оптерећења и мира (summed difference score: SDS). 
Што је већа разлика у перфузији између оптерећења и мира, исхемија 
миокарда је значајнија (Слика 1) [12, 13].

Функција леве коморе и контрактилност. Применом ЕКГ “gating” 
технике и снимањем синхронизовано са ЕКГ-ом болесника, добијају се 
подаци о глобалној EF, EDV и ESV после оптерећења и у миру. Такође 
се могу добити подаци о регионалној контрактилности и систолном 
задебљању леве коморе. Подаци о глобалној и регионалној функцији 
леве коморе после стреса се добијају у тренутку снимања, од 30 до 60 
минута после завршетка теста оптерећења. Код болесника са израженом 
исхемијом, поремећај функције и регионалне контрактилности се 
може одржавати и дуже време после завршетка оптерећења (“stunning”, 
ошамућени миокард) што додатно доприноси одређивању значајности 
исхемије. У нашој групи од 67 болесника са средњом вероватноћом 
за корорнарну болест, примена раног протокола снимања, 15 минута 
после завршетка теста оптерећења је повећала сензитивност теста 
на 97% и специфичност на 83% у откривању поремећаја регионалне 
контрактилности и исхемије као последица коронарне стенозе веће од 
70% [13, 14].

Посебан значај откривања исхемије применом SPECT перфузије 
миокарда имају, на основу података из литературе, наших искустава 
и клиничке праксе: симптоматски пацијенти са средњом пре-тест 
вероватноћом за коронарну болест [12, 15], пацијенти са блоком леве 
гране Hissovog снопа [16], WPW синдромом и другим променама на ЕКГ 
које онемогућују интерпретацију ЕКГа у току оптерећења; пацијенти 
којима је потребна функционална процена значајности коронарне 
стенозе која је откривена на коронарографији; пацијенти после 

Слика 1. Значајна исхемија инферо-латералног зида леве коморе са високим 
укупним скором у оптерећењу, SSS=13 и разликом од SDS=7, која захвата 22% 
миокарда: неопходна реваскуларизација  
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реваскуларизације са новим симптомима који упућују на исхемију 
или се симптоми одржавају и после реваскуларизације; пацијенти код 
којих није до краја завршена реваскуларизација за процену потребе и 
хитности нове реваскуларизације [17].

Дијагностичка и прогностичка вредност SPECT перфузије миокарда 
са оптерећењем. Висока сензитивност SPECT перфузије миокарда 
са оптерећењем за откривање исхемије (87%-89%) указује на мали 
проценат лажно негативних резултата (11-13%), тј. да од 10 болесника 
са значајном коронарном стенозом на коронарној ангиографији, 
9 има патолошки налаз перфузије [18, 19]. Такође, нормалан 
налаз SPECT перфузије миокарда са оптерећењем има високу 
негативну предиктивну вредност, тј.годишњи ризик од нежељених 
кардиолошких догађаја је од 0,7% до 1,2%. 

SPECT перфузије миокарда са оптерећењем за откривању исхемије 
има нижу специфичност (око 75%), са релативно великим бројем 
лажно позитивних налаза (око 20 до 25%). И поред тога, прогностичка 
вредност позитивног теста је клинички значајна јер постоји директна 
повезаност величине и тежине исхемије на SPECT перфузији миокарда 
са будућим нежељеним кардиолошким догађајима. Што је већа и 
значајнија исхемија на налазу SPECT перфузије миокарда, то је већи 
проценат нежељених кардиолошких догађаја [20].

SPECT перфузија миокарда је метода која се стално унапређује 
применом нових система за снимање и програмских компјутерских 
решења која имају за циљ да смање излагање болесника јонизујућим 
зрачењима у току испитивања уз прецизну дијагностику исхемије и/
или вијабилности [21-24].

PET перфузија миокарда је функционални неинвазивни тест за 
дијагностику исхемије срчаног мишића леве коморе заснована на 
примени позитронских емитера и радиофармака: 13N-amonijak (13NH3) из плазме прелази у миоците и у њима се задржава;

82-Rubidijum hlorid (82Rb-hlorid), аналог калијума и улази у миоците 
активним транспортом [25].  Предности у поређењу са SPECT 
перфузијом миокарда су да се PET испитивањем добијају слике 
боље просторне резолуције које омогућују прецизнију визуелну 
интерпретацију, мање је излагање болесника јонизујућем зрачењу у 
току теста и постоји могућност апсолутне квантификације коронарног 
протока у ml/g/min [26, 27]. Радиофармаци који се најчешће користе 
за мерење апсолутног коронарног протока су 13NH3,  

82Rb-hlorid и вода 
обележена 15- kiseonikom (H2

15O).  Због тога PET перфузија миокарда има 
већу дијагностичку тачност у откривању исхемије (око 90%), посебно 
код болесника са вишесудовном болешћу и балансираним смањењем 
протока у коронарним крвним судовима [5, 28]. Код болесника са 
вишесудовном коронарном болешћу и балансираном редукцијом 
протока кроз све коронарне артерије, налаз SPECT перфузије миокарда 
може бити лажно негативан (балансирана исхемија). 

Недостаци методе су висока цена и ограничена клиничка примена 
у центрима са медицинским циклотроном или са 82Rb генератором. У 
нашој земљи се ова метода још увек не примењује. 

Процена вијабилности срчаног мишића. За процену вијабилности 
/виталности, величину и локализацију ожиљка после прележаног 
инфаркта, SPECT перфузија миокарда се изводи у миру уз примену 
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нитроглицерина, да се процени могућност функционалног опоравка 
срчаног мишића после реваскуларизације (посебно код пацијената 
са ниском глобалном EF<30%) [29-32] Посебан значај има процена 
вијабилности срчаног мишића пре реваскуларизације код болесника 
са хроничном тоталном оклузијом (CTO) коронарног крвног суда. У 
нашем истраживању смо, код 30 болесника са прележаним инфарктом 
миокарда и CTO коронарног крвног суда, процењивали вијабилност 
срчаног мишића SPECT перфузијом миокарда пре и 12 месеци после 
реваскуларизације миокарда. Наши резултати су показали да је код 
болесника са вијабилним миокардом дошло до побољшања перфузије 
и функције леве коморе у току 12 месеци праћења. Код болесника који 
нису имали вијабилан миокард пре реваскуларизације, није дошло 
до значајних промена у функцији леве коморе после 12 месеци. [33]. 
За дефинитивну потврду вијабилног миокарда, поготову у условима 
ниског коронарног протока, поред SPECT или PET перфузија миокарда, 
примењује се PET за процену метаболизма глукозе у миокарду. Овај 
нуклеарно-медицински тест се заснива на примени 18F-fluor-deoksi-
glukozе (18F-FDG), аналога глукозе који улази у миокардне ћелије преко 
транспортера глукозе (GLUT) на површини ћелијске мембране. У 
ћелији се фосфорилише помоћу ензима хексокиназе и задржава се 
у њој пропорционално метаболизму глукозе. Миокардне ћелије у 
дуготрајној исхемији, уместо метаболизма масних киселина користе, 
као извор енергије, метаболизам глукозе. Због тога ће хибернисани, 
још увек вијабилни миокард, и у условима ниског коронарног 
протока, везивати 18F-FDG [34]. Припрема болесника за испитивање је 
компликована и заснива се смањењу слободних масних киселина , а 
повећаном уносу глукозе уз примену инсулина.   

Снимање се изводи на PET скенеру. Везивање 18F-FDG у миокарду се 
упоређује са претходно урађеном SPECT или PET перфузијом срчаног 
мишића. 

Типичан налаз за вијабилни, хибернисани миокард је “PET 
исхемија”: одсуство перфузије са присутним метаболизмом глукозе 
у истом делу миокарда, односно неслагање између перфузије и 
метаболизма у миокарду [35].

Предност PET методе за процену метаболизма миокарда је висока 
сензитивност за откривање вијабилног миокарда. Недостаци су 
релативно висока цена, компликована припрема и доступност само у 
центрима са позитронском емисионом томографијом.

Нуклеарна медицина и аутономна инервација срца

Испитивање симпатичке инервације срчаног мишића има 
прогностичку врeдност код болесника оболелих од срчане 
инсуфицијенције. Метода се заснива на примени meta-jodo-benzil-
guanidin-а обележеног 123I (123I-mIBG). 123I-mIBG је аналог норадреналина 
са сличним механизмом активног преузимања и везивања у нервним 
завршецима. Примена овог радиофармака омогућује неинвазивну 
процену активности постганглијских пресинаптичких нервних 
завршетака у срцу. У физиолошким условима однос активности 
радиофармака у срцу са активношћу у медијастинуму (Heart/
Mediastinum ratio, H/M) је већи од 2. У срчаној инсуфицијенцији долази 
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до смањења броја пресинаптичких неурона и до снижене функције 
норадреналиниских транспортера што доводи до сниженог везивања 
123I-mIBG у срчаном мишићу: H/M <2 (Слика 2).  

Резултати ADMIRE-HR  проспективне рандомизоване студије су 
показали у 961 болесника NYHA II/III класе са ејекционом фракцијом 
(EF≤35%) који су праћени 2 године,  да је H/M  ≤1.6 независан 
прогностички фактор  краћег преживљавања болесника [36].  У 
групи болесника који су имали бољу активност, H/M >1,6, проценат 
нежељених кардиолошких догађаја је био 15%, а у групи са H/M ≤1,6, 
37%.  Студија је показала и директну повезаност тежине симпатичке 
дисфункције срчаног мишића са смртним исходом код болесника са 
срчаном инсуфицијенцијом [36, 37]. Процена аутономне инервације 
срца се у клиничкој пракси може примењивати и код болесника 
са аритмијама и за процену времена и места уградње пејсмејкера 
и дефибрилатора [38]. Метода се може користити у неурологији 
за диференцијалну дијагнозу Паркинсонове болести од осталих 
неуродегенеративних поремећаја [39].

Нуклеарна медицина и амилоидоза срца

Срчана амилоидоза је хронично обољење изазвано таложењем 
патолошких амилоидних протеина у срчаном мишићу. Најчешћа 
два типа амилоидозе срца су амилоидоза лаких ланаца (АЛ) и 
транстиретинска амилоидоза (АТТР). Таложење амилоида у зидовима 
срца, доводи до дијастолне и систолне дисфункције са појавом срчане 
инсуфицијенције и скраћења очекиваног животног века и/или 
изненадне смрти [40].

Слика 2. Физиолошки налаз везивања 123I-mIBG у срчаном мишићу, H/M =2,16, 
и смањено накупљање у срчаној инсуфицијенцији: H/M=1,14  
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Према најновијим препорукама, сцинтиграфија са дифосфонатним 
једињењима је део обавезног алгоритма прегледа болесника са сумњом 
на амилоидозу срца [41-43]. Дифосфонатна једињења се везују за 
коштани сyстем и користе се за сцинтиграфију костију. Срце се у 
физиолошким условима не приказује на сцинтиграму. Сматра се да се 
дифосфонатна једињења накупљају у амилоидним депозитима који 
садрже калцијум, али механизам везивања још увек није разјашњен. 
Уочено је да код транстиретинског облика амилоидозе (АТТР) постоји 
појачано везивање дифосфонатних једињења у срчаном мишићу 
са сензитивношћу од скоро 100%, и специфичност од 88% [43]. Код 
амилоидозе лаких ланаца (АЛ) појачано везивање се уочава у само 32 
до 51% болесника .

На сцинтиграмима целог тела 3 сата после интра-венске апликације 
99mTc-difosfonata (DPD), визуелно се процењује интензитет везивања 
радиофармака у срчаном мишићу градацијом у 4 степена (скора):

0-одсуство везивања у срчаном мишићу са физиолошким везивањем 
у коштаном систему 
1-дискретно везивање у срчаном мишићу, мањег интензитета у 

односу на коштани систем
2-везивање у срчаном мишићу веће од везивања у коштаном 

систему
3-интензивно везивање у срчаном мишићу са дискретним или 

скоро потпуним одсуством везивања радиофарамака у костима.
Скор 2 и 3 се сматрају позитивним на амилоидозу (Слика 3). 
Уколико се за испитивање користи 99mTc –pirofosfat (99mTc-PYP) на 

сцинтиграмима грудног коша се одређује семиквантитативни индекс 
H/CL (накупљање радиофармака у срчаном мишићу у односу на 
накупљање радиофармака у идентичном региону у десном плућном 
крилу). Уколико је индекс ≥1,5, налаз указује са високом вероватноћом 
на одређени облик амилоидозе (транстиретинска амилоидоза) [44].

Слика 3. Физиолошки налаз (скор 0): одсуство накупљања 99mTc -difosfonata у 
пројекцији срца и налаз код болесника са транстиретинском амилоидозом 
срца (скор 3): интензивно накупљање99mTc –difosfonata у срчаном мишићу 
(стрелица).
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Нуклеарна медицина и кардиоваскуларне инфекције и 
инфламације

Методе нуклеарне медицине имају клинички значај у дијагностици 
и праћењу ендокардитиса и саркоидозе срца.

Ендокардитис. Инфективни ендокардитис подразумева 
инфекцију ендокарда срца са предилекцијом на ендокарду срчаних 
залистака. У ширем смислу, овај термин обухвата и инфекцију 
око уградних вештачких материјала у срцу: вештачких залистака, 
пејсмејкера и дефибрилатора, срчаних потпорних пумпи [45]. 
Савремена имиџинг дијагностика има значајну улогу у дијагностици 
и праћењу инфекције. Методе нуклеарне медицине су посебно 
значајне када се ехокардиографски не може потврдити постојање 
инфекције, а инфекција је могућа на основу клиничке слике и 
лабораторијских налаза. Према модификованим Duke  критеријумима 
из 2015. године [46], 18F-FDG PET/CT срца и целог тела и SPECT/CT са 
обележеним леукоцитима, припадају главним,”major” критеријумима 
за постављање дијагнозе инфекције вештачких залистака.    

18F-FDG PET/CT срца и целог тела омогућује визуелну и 
семиквантитативну процену метаболизма глукозе у срцу и целом 
телу: 18F-FDG, аналог глукозе, улази у ћелије преко GLUT транспортера 
на ћелијској мембрани и задржава се у ћелијама пропорционално 
метаболизму глукозе. Зоне инфекције/инфламације најчешће имају 
повишен метаболизам глукозе у поређењу са околним ткивом и 
на анализираним пресецима срца/тела се виде као зоне појачаног 
накупљања радиофармака. 18F-FDG PET/CT целог тела омогућује 
да се, поред зоне инфекције у ендокарду, открију и компликације 
ендокардитиса, септичке емболизације у другим органима, као и 
истовремене инфекције или запаљенске промене (у мишићима, 
великим крвним судовима-васкулитис) (Слика 4) [47-49]. Резултати 
нашег испитивања 18F-FDG PET/CT  целог тела у 73 болесника са 
сумњом на кардиоваскуларну инфекцију, су показали високу 
дијагностичку тачност методе за откривање активне инфекције 
(95.89%) [48]. 18F-FDG PET/CT  целог тела није специфична метода само 
за инфекције, већ приказује све промене са повишеним метаболизмом 
глукозе (инфламације, грануломатозне болести срца, туморске 
промене). У недавно објављеној мета-анализи која је обухватила 
резултате 13 студија са 537 испитаника, сензитивност за дијагностику 
ендокардитиса је просечно 78,8%, а специфичност 77,9%. Уколико 
се анализирају инфекције на вештачким валвулама, сензитивност је 
80% [50]. Додатна вредност методе је што је у 17% испитаника открила 
удаљене зоне инфекције, ван ендокарда, и на тај начин утицала на 
примењену терапију.
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SPECT/CT са обележеним леукоцитима је специфичнија метода за 
детекцију ендокардитиса јер приказује миграцију активних леукоцита 
на место инфекције [51]. Недостатак методе је обележавање леукоцита 
радиоизотопом у стерилним условима, као и могућност лажно 
негативних резултата код ендокардитиса са малом миграцијом или 
без миграције леукоцита (изазваних  candidom albicans, enterococcusom).

Саркоидоза срца. Саркоидоза је системска грануломатозна 
болест која се карактерише стварањем неказеозних гранулома без 
инфективног агенса, најчешће у лимфним чворовима и плућима, али 
и у другим органима, укључујући и срце. Инциденца саркоидозе срца 
је, на основу  клиничке манифестације, око 5% , а према обдукцијским 
налазима, од 20 до 30% од свих болесника са саркоидозом [52]. Разлика 
у инциденци је највероватније због болесника са неоткривеном 
саркоидозом срца, као и због тога што саркоидоза срца може бити 
узрок изненадне срчане смрти. Грануломи у саркоидози срца најчешће 
захватају интервентрикуларни септум, доњи зид леве коморе, десну 
комору, затим предњи и латерални зид леве коморе, папиларне 
мишиће и зидове преткомора. Инфламаторно активни грануломи у 
тим деловима срца могу изазвати ожиљке, проблеме у спровођењу са 
тешким аритимијама и срчану инсуфицијенцију. Код болесника се 
због превенције изненадне срчане смрти због поремећаја у спровеђењу 
често уграђују пејсмејкери и дефибрилатори [53, 54].

Према најновијим препорукама [55, 56] 18F-FDG PET/CT срца и целог 
тела и магнетна резонанца срца су део главних,” major”критеријума за 

Слика 4. Инфекција око вештачког аортног залиска: фокално појачано 
накупљање  18F-FDG у пројекцији вештачког залиска (стрелица). 
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постављање дијагнозе саркоидозе срца. Фокално појачано накупљање 
18F-FDG се се приказује у зонама у срцу са активним грануломима 
саркоидозе који имају повишен метаболизам глукозе. Предност 
18F-FDG PET/CT срца и целог тела је у откривању активних других 
зона екстраторакалне саркоидозе, као и код болесника са уграђеним 
пејсмејкером или дефибрилатором код којих није могуће испитивање 
магнетном резонанцом. [57, 58]. 18F-FDG PET/CT срца и целог тела  
може да утиче на промену и праћење ефекта терапије код болесника 
са саркоидозом. Наши резултати у 90 болесника са хроничном 
саркоидозом су показали да је позитиван 18F-FDG PET/CT директно 
повезан са променом терапије код  ових болесника [59].   

Нуклеарна медицина и кардио-онкологија

Напредак у лечењу малигних болести је продужио преживаљавање 
онколошких болесника, али се истовремено повећао ризик од 
морталитета и морбидитета као последица нежељених ефеката 
ове терапије. Кардиоваскуларне болести су једна од најчешћих 
компликација терапије малигних болести и могу довести до озбиљних 
последица по здравље онколошких болесника. Због тога се последњих 
година појавила нова област, кардио-онкологија, која поручава 
нежењене ефекте онколошке терапије на кардиоваскуларни систем.  
Кардиотоксичност може да изазове примена одређених лекова 
у склопу хемиотерапије, посебно антрациклина, као и примена 
радиотерапије у пределу грудног коша. Најчешће кардиоваскуларне 
компликације ових терапија су: срчана инсуфицијенција, коронарна 
болест, валвуларне болести, аритмије, хипертензија, тромбоемболијска 
болест, плућна хипертензија, перикардне компликације [60, 61]. 

Према препорукама Европског кардиолошког друштва из 2016. 
године, еквилибријумска радионуклидна вентрикулографија, 
метода нуклеарне медицине, се примењује у дијагностици и 
прећењу кардиотоксичности изазване антрациклинским лековима 
(доксорубицин, епирубицин, идарубицин). Кардиотоксичност 
лекова зависи од кумулативне дозе лека коју добијају болесници: 
што је кумулативна доза већа, већи је ризик од кардиотоксичности 
[62]. Код примене доксорубицина, инциденца поремећаја функције 
леве коморе се повећава са кумулативном дозом: ако је 400 mg/kg онда 
је инциденца  3-5% болесника, са кумулативном дозом од 700 mg/
kg инциденца поремећаја функције леве коморе се јавља у 18-48%  
болесника. Ехокардиографским прегледом , или еквилибријусмком 
радионуклидном вентрикулографијом се процењује функција леве 
коморе срца пре почетка терапије и затим у одређеним временским 
интервалима у току терапије. Уколико је EF леве коморе испод 50%, 
терапија доксорубицином се не започиње, а на кардиотоскичност у току 
терапије указује пад EF леве коморе за 5 до 10% [63]. Еквилибријусмка 
радионуклидна вентрикулографија је прецизна метода за одређивање 
параметра функције леве коморе и има бољу репродуцибилност од 
ехокардиографије [64, 65]. У последње време се посебна пажња посвећује 
раном откривању кардиотоксичности у току примене хемиотерапије, 
пре појаве систолне дисфункције леве коморе. Досадашња 
истраживања у свету и код нас су указала да дијастолна дисфункција 
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леве коморе може бити рани знак кардиотоксичности [66, 67]. Наши 
резултати еквилибријусмке радионуклидне вентрикулографије 
код 32 болеснице оболеле од узнапредовалог карцинома дојке које 
су примиле кумулативну дозу антрациклинских лекова од 360 mg/
kg су указали на значај праћења дијастолних параметара, peak filling 
rate и  time to filling rate за рано откривање токсичног оштећења срца 
[66]. Раније откривање кардиотоскичности омогућује да се на време 
прекине терапија антрациклинима, или, ако је могуће, да се уведе 
кардиопротективна терапија која ће омогућити бољи квалитет живота 
и преживљавање болесника.

Контраиндикације и мере опреза

Методe нуклеарне медицине у испитвању кардиоваскуларних 
болести су контраиндиковане код трудница због излагања јонизујућем 
зрачењу. Свим болесницима се после завршеног испитивања савеутује 
да избегавају близак контакт са трудницама и малом децом у 
наредних 24 сата и да пију више течности да би убрзали елиминацију 
радиоактиног изотопа из организма.

Контраиндикације за извођење теста физичког или фармаколошког 
оптерећења методом SPECT или PET перфузије миокарда су идентичне 
као и за друге функционалне кардиолошке тестове за откривање 
исхемије [68] . 

Закључак

Нуклеарна медицина у тачно одређеним индикацијама може 
значајно да допринесе дијагностици, процени ризика, одређивању 
врсте терапије и праћењу ефекта терапије код болесника оболелих 
од коронарне болести, срчане инсуфицијенције, амилоидозе срца, 
инфекција и инфламација у срцу, као и у процени и праћењу 
кардиотоксичности онколошке терапије.  Методе нуклеарне 
медицине се стално унапређују применом нових система за снимање 
и програмских компјутерских решења која имају за циљ да смање 
излагање болесника јонизујућим зрачењима у току испитивања уз 
оптималну дијагностику.
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NUCLEAR MEDICINE IN CARDIOVASCULAR 
DISEASE DIAGNOSIS

Dragana Šobić Šaranović
University of Belgrade, Faculty of Medicine,Belgrade
Clinical Center of Serbia, Center for Nuclear Medicine, Belgrade 

Nuclear medicine takes an important part in diagnosis and follow-up of 
cardiovascular diseases. Using radioisotopes and radiopharmaceuticals 
with specific molecular and functional binding mechanisms in the heart 
muscle, adrenergic synapses and heart chambers, nuclear medicine enables 
functional examination and follow up of different cardiac functions and 
disorders at the molecular level. In this short review, using the data from 
both the literature and personal experience, the latest methods of nuclear 
medicine used in diagnostics, assessment of risk  for adverse cardiac events 
as well as in monitoring the effects of cardiovascular disease therapy  
are shown. Single photon emission computed tomography (SPECT) and 
positron emission tomography (PET) and myocardial perfusion imaging 
(MPI) are important in the identification, and quantification of ischemia 
in patients suffering from chronic coronary syndrome. If ischemia 
affects more than 10% of myocardium, heart muscle revascularization is 
necessary. SPEC perfusion and PET used for evaluation of myocardial 
glucose metabolism are sensitive methods adopted for indentification of 
viable myocardium after suffering a heart attack. The presence of a viable 
myocardium is a precondition for patient revascularization leading to 
cardiac muscle regeneration and improvement in patient quality of life. In 
patients with cardiac insufficiency, the methods of nuclear medicine used 
for the assessment of sympathic activities in the heart have prognostic 
value for overall survival. Scintigraphy with bisphosphonate compounds 
is a mandatory part of examination algorithm in patients with suspected 
cardiac amyloidosis, while whole body PET with computed tomography 
(PET/CT) present the major criteria used in diagnosis and follow up of 
endocarditis and cardiac sarcoidosis. The final section of the review paper 
deals with cardio-oncology as well as with the methods of nuclear medicine 
in early diagnosis and follow up of anthracycline cardiotoxicity in oncology 
patients.   
Keywords: nuclear medicine, cardiovascular diseases, diagnosis, prognosis, 
monitoring the effects of therapy
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