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1. Кпнгениталне анпмалије уха 
 Настају тпкпм ембрипгенезе или тпкпм феталнпг развпја плпда 

 Узрпци  
o Генетика 
o Делпваое тератпгених фактпра (вирусне инфекције, лекпви, зрашеое) 

Кпнгениталне анпмалије сппљащоег уха 

 Анпмалије пплпжаја и пблика 
o Otapostasis (клемпавпст) 

 Угап између ущне щкпљке и мастпиднпг планума је већи пд 45˚ (нпрмалнп је дп 30˚); шестп је 
пбпстрана 

 Ппстпје два типа 

 Кпнхални → дубпка кпнха са присутним предзавпјкпм (antihelix) 

 Кпнхпскафпидни → дубпка кпнха без предзавпјка 
 Терапија 

 Хирурщка кпрекција 

 Најраније се ради у 6 гпдини живпта 

 Анпмалије непптпунпг развпја/пптпунпг недпстатка структура уха 
o Anotia 

 Пптпуни недпстатак щкпљке; једнпстрана најшещће  
 Удружена са атрезијпм сппљащоег слущнпг хпдника и анпмалијама средоег уха 
 Терапија → пластишнп-рекпнструктивни захват 

o Microtia 
 Изузетнп мала ущна щкпљка удружена са дефпрмитетима ппјединих мпрфплпщких детаља ущне 

щкпљке  
 Шестп удружена са атрезијпм сппљащоег слущнпг канала 
 Ппстпје 3 степена ппремећаја 

 I → щкпљка је малих димензија и нпрмалне кпнфигурације 

 II → завпјак (helix) је вепма развијен дпк су друге структуре неразвијене 

 III → на месту ущне щкпљке су присутне самп квржице 
 Терапија → пластишнп-рекпнструктивни захват  

o Macrotia 
 Велика ущна щкпљка; пбпстрана 
 Терапија → пластишнп-рекпнструктивни захват 

o Стенпза сппљащоег слущнпг канала 
 Сужеое лумена али уз пшувану прпхпднпст 

o Атрезија сппљащоег слущнпг канала 
 Пптпунп или делимишнп затвпрен сппљащои слущни канал (у кпщтанпм или мембранпзнпм делу) 

 Ппследица ппремећаја инвагинације прве щкржне бразде  

 Шещћа кпд дешака и са десне стране 
 Обишнп праћена малфпрмацијама бубне ппне (бубна ппна замеоена кпщтанпм плпшпм за кпју је 

срастап шекић) 

 Абнпрмалан развпј прекпбрпјних фпрмација 
o Аксцеспрне аурикуле (appendices auriculares) 

 Округласте фпрмације прекривене непрпмеоенпм кпжпм, лпкализпване испред ущне щкпљке, или 
ређе иза или на щкпљки 

 Мпгу садржати и хрскавицу  
 Шещће једнпстрани и пбишнп мултипли; ппнекад удружени са другим анпмалијама 
 Терапија → хирурщка 

o Преаурикуларне фистуле 
 Фистулпзни канал шији се птвпр налази на месту где завпјак ппнире у кпжу лица 

 Настаје збпг непптпунпг затвараоа прве щкржне бразде 

 Канал је дубпк 10-30mm; мпже да се заврщава слепп или да се птвара у сппљащои слущни 
хпдник 

 Зидпви су пблпжени вищеслпјним цилиндришним епителпм са лпјним жлезадама и 
длашицама 
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 Клинишка слика 

 Асимптпматски псим акп дпђе дп инфекције (хиперемија, едем на излазу канала и гнпјни 
секрет; бплпви и свраб испред щкпљке) 

 Терапија → хирурщкп пдстраоеое канала уз примену антибиптика 
Кпнгениталне анпмалије средоег уха 

 Збпг истпг ембриплпщкпг ппрекла, шестп удружене са анпмалијама сппљащоег уха 
o Мале анпмалије → присутан је самп ппремећај развпја средоег уха или оегпвпг садржаја 

 Ппремећај на ланцу слущних кпщшица 

 Непптпун развпј или пптпуни недпстатак 

 Фиксација ппјединих делпва за зидпве средоег уха 

 Кпнгенитална фиксација стапеса збпг ппремећаја ануларнпг лигамента 

 Фпрмираое абнпрмалних кпщтаних структура 
 Ппремећај на зидпвима бубне дупље 

 Кпнгенитални недпстаци пвалнпг/пкруглпг прпзпра 

 Кпнгенитални дефекти дуре у пределу крпва бубне дупље 
o Велике анпмалије → ппред анпмалија средоег уха, ппстпје и анпмалије сппљащоег уха  

 Мпгу да се јаве у склппу неких дисплазија унутращоег уха (Treach-Colins синдрпм) или 
малфпрмација лица (dysostosis mandibulofacialis) 

 Клинишка слика → наглувпст разлишитпг степена  

 Дијагнпстика → аудипметрија, тимпанпметрија 

 Терапија → хирурщкп-рекпнструктивни захват 
Кпнгениталне анпмалије унутращоег уха 

 Изплпване анпмалије: присутне самп анпмалије унутращоег уха 
o Mondini дисплазија 

 Ппстпје анпмалије кпщтанпг и мембранпзнпг лабиринта разлишитпг степана 
 Мпже бити једнпстрана и двпстрана  
 У склппу пве дисплазије ппстпје перилимфне фистуле (збпг анпмалне фистуле на фундусу 

мпдиплуса) збпг шега кпд пвих пацијената ппстпје шести рецидивирајући менигитиси  
 Дијагнпза → CT темппралне кпсти  

o Щајбпва дисплазија (кпхлеппсикуларна дисплазија) 
 Карактерище се анпмалијама на унутращоем уху (cohlea) и кесици (sacculus) 

o Анпмалије пужа: атрпфија/хипертрпфија striae vascularis, кплапс Рајснерпве мембране 
o Анпмалије кесице: кплапс зидпва, атрпфија сензпрних елемената, дефпрмација птплитишне мембране 

 Удружене анпмалије: када су анпмалије унутращоег уха удружене са анпмалијама сппљащоег и/или средоег, или 
се јављају у склппу ппремећаја главе и врата  

 
 

2. Ппвреде сппљашоег уха 
 Ппвреде ущне щкпљке 

o Према механизму настанка мпгу бити 
 Механишке: Тупа/пщтра механишка сила 
 Физишке: Температура 
 Хемијске: разне супстанце 

o Механишке 
 Отвпрене ппвреде  

 Ппсекптине, лацерације, угриз, делимишна/пптпуна ампутација.. 

 Клинишка слика → дпминирају крвареое и бпл 

 Терапија 
o Хирурщка пбрада ране: щије се самп кпжа, не и хрскавица 
o Антибиптици щирпкпг спектра: за спрешаваое инфекције/кпмпликација 
o Антитетанусна защтита 
o Рекпнструктивни захват: акп су дефекти пбимнији 

 Затвпрене ппвреде (птхематпм) 

 Отхематпм је серпзнп-хемпрагијски излив између перихпндријума и хрскавице ущне 
щкпљке  
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 Ппследица дејства тупе механишке силе → прскаое малих крвних судпва → настанак 
субперихпндралнпг хематпма 

 Клинишка слика 
o Плавишастп избушен „јастушић“ мекане кпнзистенције кпји је безбплан и флуктуира 

на дпдир; едем щкпљке 
o Хрскавица нема сппствене крвне судпве па не мпже да респрбује хематпм нити да 

се исхраоује дпкле ппстпји излив → акп не дпђе дп евакуације настаје асептишна 
некрпза хрскавице → урастаое везивнпг ткива и дефпрмација щкпљке 

 Терапија 
o Хирурщка: инцизија и евакуација хематпма, са ппстављаоем кпмпресивнпг завпја 

 Инцизија је увек на најнижем избпшенпм месту да би се пмпгућила 
сппнтана дренажа 

o Антибиптска: за превенцију инфекције и кпмпликација (перихпндритис) 
o Физишке 

 Опекптине 

 Ппследица делпваоа вискпке температуре или хемијских супстанци на щкпљку 

 Акп је врела тешнпст узрпк → шестп захваћени сппљни слущни хпдник, бубна ппна а некад и 
делпви средоег уха 

 Клинишка слика: 4 степена 
o I → еритем кпже 
o II → ствараое везикула 
o III → некрпза ткива 
o IV → карбпнификација 

 Терапија: терапија термишких ппвреда и примена антибиптика  
 Прпмрзлине 

 Ппследица делпваоа ниске температуре 

 Клинишка слика: 3 степена 
o I → црвенилп, касније бледилп и ливиднпст кпже 
o II → ппјава везикула, едема и цијанпзе; јак бпл кпји касније прелази у 

анестезиранпст ущне щкпљке 
o III → ппјава гангрене  

 Терапија 
o I степен → загреваое кпже дп температуре тела 
o II степен → стерилан завпј на пщтећену кпжу, у циљу защтите пд даљег смрзаваоа 

и инфекције; аналгетици за бплпве 
o III степен → уклаоаое пщтећенпг ткива; рекпнструктивни захват ппсле пптпунпг 

ппправка 

 Ппвреде сппљащоег слущнпг хпдника 
o Директне ппвреде: шашкаое уха пщтрим предметпм, неструшнп вађеое странпг тела.. 
o Индиректне ппвреде: ппследица прелпма темппралне кпсти, базе лпбаое.. 
o Клинишка слика 

 Бпл (ппјашава се ппкретаоем вилишнпг зглпба), крвареое 

 Акп се крвареое прплпнгира, фпрмира се кпагулум кпји псптруище лумен и дпвпди дп 
наглувпсти  

 Акп дпђе дп инфекције: ппјашаое бплпва а мпже ппстпјати и гнпјна секреција 
o Дијагнпза 

 Анамнеза 
 Отпскппија: хемпрагијски/гнпјни садржај у лумену, уз интактну бубну ппну  

o Терапија 
 Маое лацерације сппнтанп зарастају 
 Веће лацерације → системски антибиптици, лпкална нега уха и тамппнада сппљащоег слущнпг 

канала щтрајфнпм (газа) 
 
 

3. Отхематпм и перихпндритис аурикуле 
 Отхематпм → пписан у претхпднпм питаоу  
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 Перихпндритис  
o Запаљеое перихпндријума и хрскавице ущне щкпљке 
o Етиплпгија и патпгенеза 

 Г+ и Г- бактерије 
 Секундарна инфекција ппсле ппвреде или запаљеоа кпже сппљащоег слущнпг канала (птхематпм, 

otitis externa circumscripta) → инфекција серпхемпрагишнпг садржаја кпји ппстаје гнпјан (апсцес) → 
пметаое нпрмалне исхране хрскавице → некрпза 

o Клинишка слика 
 Симптпми: интензивна бпл, ппвищена температура 
 Знаци: хиперемија, едем, флуктуација на палпацију  

o Дијагнпза 
 Анамнеза: инфпрмације п ранијпј ппвреди/запаљеоу 
 Инспекција и палпација 

o Терапија 
 Хирурщка: инцизиција и аспирација хемпрагишнпг/гнпјнпг садржаја 
 Ппстављаое кпмпресивнпг завпја да би се пбезбедип кпнтакт перихпндријума и хрскавице 
 Системски антибиптици и превијаое антибиптскпм газпм дп ппвлашеоа запаљеоа 

o Кпмпликације: дефпрмитети ущне щкпљке, апсцес/флегмпна врата  
 
 

4. Ппвреде бубне ппне и слушних кпшчица 
 Ппвреде бубне ппне 

o Директне 
 Етиплпгија 

 Механишке: шашкаое уха пщтрим предметима, импрпвизпванп вађеое страних тела, 
неструшнп испираое.. 

 Физишке: делпваое виспке температуре, нпр. западаое капи растппљенпг и врелпг метала 
у лумен хпдника 

 Хемијске: делпваоем хемијских супстанци, нпр. кпрпзиви  

 Јатрпгене: настају тпкпм пперативних захвата или других интервенција 
 Клинишка слика 

 Јака тренутна бпл (настаје накпн ппвреде а брзп пппущта), наглувпст разлишитпг степена, 
тинитус, вертигп 

 Кпд тежих ппвреда (фрактура пирамиде), мпже се наћи хемпрагишан садржај у сппљащоем 
слущнпм каналу  

 Дијагнпза 

 Анамнеза: инфпрмације п нашину ппвређиваоа 

 Отпскппија 
o Перфпрација на бубнпј ппни, са неравним и крвљу ппдливеним ивицама 
o У сппљащоем слущнпм каналу се мпже наћи кпагулисана или свежа крв (такп 

правимп разлику између нпве и старе перфпрације) 

 Аудипметрија: једнпстрана наглувпст кпндуктивнпг типа 
 Терапија 

 Системски антибиптици  

 Стављаое щтрајфне (стерилна газа) у хпдник; меоа се сваки други дан 

 Акп се не дпгпди сппнтанп зарастаое у рпку пд 6 месеци пд ппвреде  → хирурщка 
интервенција – мирингппластика 

o Индиректне ппвреде 
 Етиплпгија 

 Механишке: делпваое тупе механишке силе → ударац лппте у ухп, скпк у впду, щамар; 
клинишки су кап и директне 

 Физишке – барптраума и бласт ппвреде :  
 Барптраума: настаје приликпм лета авипнпм, скпка падпбранпм, рпоеоа.. 

o Фактпри ризика  
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 Дисфункција еустахијеве слущне тубе: немпгућнпст регулисаоа прпмене 
притиска  

 Разлике у притисцима прелазе границу тплеранције 

 Када ппрасте притисак у сппљащопј средини, а не стигне да се 
изједнаши са притискпм у еустахијевпј туби, дплази дп увлашеоа 
бубне ппне, хиперемије и накупљаоа серпзнп-хемпрагишнпг 
трансудата у бубнпј дупљи; у најтежим слушајевима мпже дпћи дп 
руптуре бубне ппне; пвп пзнашавамп кап аерпптитис 

 Дужина експпзиције физишким фактприма 

 Клинишка слика 
o Притисак у уху, наглувпст, тинитус праћен аутпфпнијпм (псећај пдјекиваоа 

сппственпг гласа) 
o Акп дпђе дп руптуре → јака интензивна бпл са присутним хемпрагишним 

садржајем у хпднику 

 Дијагнпза 
o Анамнеза 
o Отпскппија: кпд лакщих траума бубна ппна је увушена и хиперемишна; кпд тежих 

траума ппстпји перфпрација на ппни и крв у лумену хпдника 
o Аудипметрија: једнпстрана или пбпстрана кпндуктивна наглувпст 
o Тимпанпметрија: тимпанпграм тип Б 

 Терапија 
o Циљ је (пре руптуре) изједнашаваое притисака у средини и средоем уху  

 Аутпвентилација (Валзалвин маневар) и примена вазпкпнстриктпра у 
пблику капи за нпс 

o Акп ппстпји трансудат: парацентеза 
o Акп дпђе дп перфпрације: системски антибиптици и стављаое щтрајфне у хпдник 

 Превенција 
o Избегавати летпве у време акутних запаљенских прпцеса гпроих дисајних путева и 

уха 
 Бласт ппвреде: настају делпваоем експлпзивнпг ударнпг таласа 

 Експлпзија → примарни ппзитивни талас (кпмпресивна фаза) → секундарни негативни 
талас (аспираципна фаза)  

o Ппзитиван талас пщтећује средое а негативан унутращое ухп 

 Ощтећеое уха зависи дп 
o Удаљенпсти пспбе пд центра експлпзије 
o Пплпжаја уха у пднпсу на ударни талас 
o Претхпднпг стаоа уха пспбе (присуствп запаљенскпг прпцеса нпр) 

 Клинишка слика 
o Бпл у уху (у тренутку ударнпг таласа), наглувпст мещпвитпг типа, тинитус и 

вртпглавица 

 Дијагнпза 
o Анамнеза 
o Отпскппија: перфпрација на ппни и крв у лумену хпдника 
o Аудипметрија: наглувпст мещпвитпг типа 

 Терапија 
o Стављаое стерилнпг завпја, тпалета уха и пдстраоеое странпг тела акп ппстпји 
o Ординираое антибиптика и стављаое щтрајфне  

 Ппвреде ланца слущних кпщшица 
o Мпгу бити 

 Изплпване: ппвреде самп кпщшица 
 Удружене: ппвреде и других структура уха 

o Етиплпгија 
 Јатрпгенп: тпкпм хирурщке интервенције  
 Трауматски: ппвреде главе и фрактура темппралне кпсти; неструшнп вађеое странпг тела  

o Клинишка слика 
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 Кпндуктивна наглувпст  (ппсумоати на прекид ланца акп траје дуже пд 2 месеца и изнпси вище пд 
30 dB) 

 Кпд ппвреде ланца најшещће страда инкудпстапедални зглпб 
o Дијагнпза 

 Анамнеза 
 Отпскппија: акп су изплпване ппвреде ланца, бубна ппна је интактна 
 Тпнална аудипметрија: наглувпст кпндуктивнпг типа 
 Тимпанпметрија: крива у пблику слпва W 
 Стапедијални рефлекс: не изазива се 
 CT темппралне кпсти  

o Терапија 
 Хирущка рекпнструкција ланца кпщшица (псикулппластика) 

 
 

5. Прелпми темппралне кпсти  
 Етиплпгија: најшещће су у питаоу тупе механишке силе: падпви, туше, сапбраћајне несреће 

 Ппдела 
o Према механизму настанка 

 Директне: директни дејствпм силе на темппралну кпст 
 Индиректне: дејствпм силе на удаљенпм месту  

o Према захваћенпсти структура 
 Изплпване 

 Фрактура захвата самп ппједине делпве темппралне кпсти 

 Фрактурна линија мпже да се щири на пкципиталну кпст или на скваму темппралне 
кпсти 

 Кпмбинпване: захватаое вище структура (нпр прелпм хпдника, пирамиде кап и мастпиднпг 
наставка) 

o На пснпву пружаоа фрактурне пукптине 
 Уздужна (лпнгитудинална) фрактура 

 80% фрактура темппралне кпсти, у 23% је пбпстрана 

 Тупа механишка сила у пределу темппралнпг и паријеталнпг дела лпбаое 

 Фрактурна линија пплази пд скваме, иде прекп задое гпроег зида сппљащоег 
слущнпг хпдника (мпгу настати пщтећеоа annulus tympanicus-a и руптура бубне 
ппне), прелази прекп крпва бубне дупље а пнда дуж карптиднпг канала према 
средопј лпбаоскпј јами 

 Захвата структуре и сппљащоег и средоег уха 
 Пппрешна (трансверзална) фрактура 

 Тупа механишка сила на пптиљашни или шепни предеп  

 Фрактурна линија захвата кпщтани лабиринт и канал фацијалнпг нерва  
 Кпмбинпвана фрактура  

 Истпвременп ппстпји и уздужна и пппрешна фрактура  

 Клинишка слика 
o Неурпхирурщки симптпми 

 Знаци трауматскпг щпка, знаци кпмпције/кпнтузије мпзга, знаци ппвищенпг 
интракранијалнпг притиска (главпбпља, papilla stagnans, ппвраћаое, ппзитивни 
менингеални знаци..) 

 Зависнп пд места прпласка фрактурне линије, мпгу се јавити ппремећаји функције пд VI – 
XII кранијалнпг нерва 

o Отплпщки симптпми 
 Уздужне фрактуре 

 Отпрагија: ппследица ппвреде зидпва хпдника, структура средоег уха и 
перфпрације бубне ппне 

 Хематптипанум (крв у бубнпј дупљи), птпликвпреја (ппвреда дуре; из бубне дупље, 
ликвпр се дренира крпз еустахијеву тубу у назпфаринкс) 

 Наглувпст кпндуктивнпг типа (услед ппвреде бубне ппне, слущних кпщшица, 
хематптимпанума) 



8 
Fascija.com 

 Парализа n. facialisa: мпже бити рана (ппследица лезије нерва) и касна (ппследица 
едема живца или притиска хематпма на живац) 

 Пппрешне фрактуре 

 Хематптимпанум: ппследица прелпма крпва бубне дупље без ппвреде бубне ппне 

 Отпликвпреја: акп ппстпји ппвреда дуре  

 Вртпглавица, мушнина, ппвраћаое, сппнтани нистагмус 

 Тинитус, перцептивна наглувпст 

 Дијагнпза 
o Анамнеза 
o Отпскппија: избпшена тамнпплава бубна ппна (хематптимпанум) или перфпрације бубне ппне; 

свежа крв у лумену хпдника и/или бистра тешнпст са пулсирајућим рефлекспм (кпд птпликвпреје) 
лацерације на кпжи хпдника  

o Аудипметрија: кпндуктивна или перцептивна наглувпст 
o Тестпви испитиваоа вестибуларнпг система 
o CT темппралне кпсти и MR ендпкранијума 
o Неурплпщки преглед 

 Терапија 
o Зависи пд врсте прелпма, тежине ппвреде ендпкранијумских структура кап и ппщтег стаоа 

пацијента 
o Прва ппмпћ 

 ABC (Airway, Breathing, Circulation) 

 А: пбезбедити прпхпднпст дисајних путева  

 B: пмпгућити дисаое → интубација пп пптреби  

 C: терапија хемпрагијскпг/трауматскпг щпка 
 Стављаое стерилнпг завпја на ппвређени деп, антитетанусна защтита и трансппрт у 

бплницу  
o Не врщити никакве манипулације на ппвређенпм уху (нема испираоа, пдстраоиваоа кпагулума, 

стављаоа стерилне щтрајфне..) 
o Даљи терапијски ппступци: бпрба прптив щпка, виспке дпзе антибиптика.. 

 
 

6. Акустичке ппвреде уха 
 Представља пщтећеое слуха изазванп јаким звукпм  

o Ощтећеое мпже настати  
 Краткптрајним делпваоем → акутна акустишка траума 
 Дугптрајним делпваоем → хрпнишна акустишка траума са екстрааудитивним ефектима  

 Патпгенеза 
o Акутна  акустишка траума  

 Настаје звушним ударпм великпг интензитета (пуцао, експлпзија..) 
 Дпвпди дп: механишкпг пщтећеоа бубне ппне, кидаоа веза између слущних кпщшица и пщтећеоа 

сензпрних ћелија Кпртијевпг пргана  
o Хрпнишна акустишка траума  

 Хрпнишнп излагаое звукпвима маоег интензитета 

 Привремени ппмерај прага слуха: ппстпји ппмерај прага слуха накпн излагаоа буци, али дплази 
дп ппправка накпн пдређенпг временскпг интервала  

 Трајни ппмерај прага слуха: ппмерај је трајан и не дплази дп ппправка  
 Ппвећан тпнус симпатикуса → спазам терминалних крвних судпва кпхлеје у регипну виспких тпнпва 

(4000Hz) → хиппксија кпја дпвпди дп зампра, дегенерације и изумираоа ћелија 
 Хрпнишнп пщтећеое изазванп букпм зависи пд некпликп разлишитих фактпра 

 Фреквенце буке: вище фреквенције (2000-3000Hz) изазивају већа пщтећеоа пд нижих 
фреквенци 

 Интензитета и трајаоа буке 

 Кпнтинуитета буке: кпнтинуирана је щтетнија пд буке са прекидима 

 Лишних карактеристика 

 Претхпднпг пбпљеоа уха 
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o Екстрааудитивни ефекти буке (прпшитати самп) 
 Щиреоем акустишкпг надражаја из акустишкпг центра шула слуха на лимбишки систем и друге структуре 

→  

 Ппјашана стимулација β адренергишких рецептпра → ↑хплестерпл, триглицериди и LDL → 
убрзан настанак атерпсклерпзе, хипертензије, кпрпнарне бплести и пщтећеое периферне 
циркулације  

 Ремећеое бипелектришних пптенцијала мпзга → ремећеое психпмптпрне равнптеже и измена 
психишке стабилнпсти лишнпсти  

 Класификација буке према интензитету  
o 1 степен → бука 30 – 65dB 

 Кпд јакп псетљивих изазива узнемиренпст, главпбпље, раздражљивпст 
o 2 степен → бука пд 65 – 90dB 

 Неурпвегетативне сметое и трајна пщтећеоа слуха ппсле вищегпдищое експпзиције 
o 3 степен → бука пд 90 – 110dB 

 Изазива неурпвегетативне сметое и прпгресивни губитак слуха у краткпм времену  
o 4 степен → 110 – 130dB  

 Не мпже да се издржи дуже збпг неурпцикулатпрних сметои  
o Трајна пщтећеоа настају дејствпм 90dB дуже пд 8h, 100dB дуже пд 2h, 110dB дуже пд 30 минута 
o Бука прекп 130dB је бука типа праска и дпвпди дп мпменталнпг пщтећеоа слуха 

 Клинишка слика  
o Аудитивни ефекти: наглувпст, тинитус, слабији слух (ппвлаше се акп је излагаое краткптрајнп, у супрптнпм је 

прпгресивнп) 
o Екстраудитивни ефекти: хипертензија, кпрпнарна бплест, ппремећај равнптеже, дисменпреја, сппнтани 

абпртус... 
o Ремети се фина кппрдинација, перцепција и расуђиваое, зампр  

 Дијагнпза 
o Отпскппски налаз је уредан 
o Аудипметрија: сензпринеуралнп пщтећеое највище израженп на 4000Hz 

 Терапија 
o Нема лека; евентуалнп витамини и периферни вазпдилататпри  
o Превенција је нпщеое антифпна 

 
 

7. Страна тела сппљашоег слушнпг хпдника 
 Егзпгена страна тела  

o Етиплпгија и патпгенеза 
 Пп ппреклу мпгу бити прганска и непрганска, жива и нежива 
 Страна тела дпспевају слушајнп или намернп 

 Слушајнп: углавнпм кпд пдраслих тпкпм рада; семенке, каменшићи, делпви накита, жива 
страна тела (инсекти и ларве) 

 Намернп: кпд деце углавнпм из радпзналпсти а кпд пдраслих у терапијске сврхе (шещао 
белпг лука, вата..) 

o Клинишка слика: зависи пд прирпде, велишине и пблика странпг тела 
 Ситни предмети су дугп асимптпматски 
 Већи предмети изазивају наглувпст разлишитпг степена (у зависнпсти пд степена запущеоа) 
 Жива страна тела дају изражене симптпме: бубоаое у уху и бпл 

 Настају кап ппследица оихпвпг кретаоа или уједа 
o Дијагнпза 

 Анамнеза 
 Отпскппија: странп телп у лумену; некада се мала страна тела мпгу превидети у ппјединим 

делпвима хпдника (претимпанишнп сужеое) 
o Терапија 

 Уклаоаое се врщи испираоем и не треба да се ради инструментима (псим ОРЛ специјалисте) да не 
би дпщлп дп ппвреде 

 Жива страна тела се првп импбилищу (укапаваоем алкпхпла/3% хидрпгена) па се пнда 
испирају 
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 Акп не мпже да се уклпни испираоем → екстракција инструментима пд стране ОРЛ специјалисте 

 Кпд деце и немирних, уклаоаое се ради у ппщтпј/лпкалнпј анестезији да би се избегле 
кпмпликације  

 Ендпгенп настала ппструкција – cerumen opturans 
o Cerumen opturans је пклузија лумена сппљащоег слущнпг хпдника церуминпзним шеппм 
o Физиплпгија -  улпга церумена 

 Хпдник је пблпжен прпдуктпм аппкриних жлезда (церуменпм) лпкализпваних у хрскавишавп-
мембранпзнпм делу хпдника 

 Нпрмалнп је церумен жућкаст, пплушврст; дужим стајаоем ппстај мрк и шврст 
 Обишнп се накупља дуж дпоег зида хпдника 
 Улпге 

 Ппседује впдпптппрну сппспбнпст → спрешава мацерацију и птпк кпже хпдника 

 Ппседује кисели pH (≈6.1) → бактерипстатска свпјства  
o Етиплпгија 

 Главни узрпци  

 Хиперсекреција церуминпзних жлезди  

 Ппремећај елиминације церумена 
 Прпмене кпје сужавају сппљащои слущни хпдник (егзпстпза, стенпза..) плакщавају ствараое шепа 
 Оклузија мпже да се дпгпди и акп бплесник сам пптисне шеп церумена дубље  

o Клинишка слика 
 Наглувпст: збпг захватаоа хпдника 
 Осећај испуоенпсти уха, аутпфпнија, тинитус 

o Дијагнпза 
 Анамнеза: наглувпст настала наглп накпн купаоа, пливаоа у базену или праоа кпсе 
 Отпскппија: тамнпсмеђа маса у лумену хпдника, кпја га делимишнп или пптпунп ппструище 

o Терапија: испираое церуминпзнпг шепа  
 Млакпм впдпм (температура 37˚) да би се избегап надражај лабиринта) 
 Акп је шеп шрвст, 4-5 пута дневнп, 2-3 дана, укапавати 3% хидрпген/парафинскп уље да пмекща, па 

се пнда испира 
 Акп је присутна инфекција: не испира се млакпм впдпм негп 3% бпрнпм киселинпм 

 
 

8. Атрезија хпана 
 Кпнгенитална ппструкција хпана 

o Мпже бити једнпстрана или пбпстрана  
o Некада су делимишнп затвпрене → стенпза хпана 

 Етиплпгија и ппдела 
o Настаје збпг изпстанка перфпрације букпназалне мембране, кпја нпрмалнп ищшезава у 7. недељи 

интраутеринпг живпта 
o Према врсти ткива кпје фпрмира разликујемп  

 Мембранпзну 
 Кпщтану 
 Кпщтанп-мембранпзну (најшещћа – 70%) 

o Шестп је удружена са другим урпђеним анпмалијама (малфпрмације сппљащоег и средоег уха, гптскп 
непце..) 

 Клинишка слика 
o Једнпстрана (шещће десна) 

 Блага клинишка слика и дугп мпже бити непреппзнатп 
 Ппјашана једнпстрана секреција из нпса, птежанп дисаое, ппнављана запаљеоа слузпкпже нпса и 

средоег уха (збпг птежане аерације прекп еустахијеве слущне тубе) 
o Обпстрана  

 Дпвпди дп асфиксије јер пнемпгућава истпвременп дисаое крпз нпс, сисаое и гутаое хране кпд 
нпвпрпђеншета 

 Манифестује се перипдпм цијанпзе кпја се ппјаваша тпкпм сисаоа а смаоује тпкпм плаша 
 Инкпмпатибилна са живптпм  

 Дијагнпза 
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o Клинишка слика 
o Задоа ринпскппија 
o Ендпскппски преглед нпса 
o CT са кпнтрастпм 

 Терапија 
o Хирурщка терапија: циљ је усппстављаое кпмуникације између нпсне щупљине и епифаринкса 

 Трансназални приступ: атретишна плпша се птвара крпз нпс, а птвпр хпана се ппст-пперативнп 
дилатира стентпм или балпнпм 

 Транспалатални приступ: примеоује се кпд старије деце и једнпстраних атрезија 
o Кпд пбпстране атрезије неппхпднп првих дана пп рпђеоу изврщити перфпрацију, кпд једнпстране ппсле 7. 

гпдине живпта  
 

9. Ппвреде нпса 
 Збпг свпје истакнутпсти, нпс је шестп излпжен ппвређиваоу 

o Ппвреде мпгу захватити пирамиду нпса, хрскавишави скелет сппљащоег нпса, нпсне преграде (и 
хрскавишави и кпщтани деп) и кпжу нпса  

 Етиплпгија и ппдела 
o Узрпци  

 Физишки фактпри: механишки, термишки, електришни, радијаципни.. 
 Хемијски фактпри: хемијске супстанце 

o Мпгу бити 
 Изплпване 
 Удружене са другим ппвредама главе 
 Отвпрене (нарущен интегритет кпже и меких ткива): ране, раздерине и секптине изазване пщтрпм 

силпм 
 Затвпрене: изазване туппм силпм 

o Слабије силе дпвпде дп нагоешеоа нпса и крвнпг ппдлива, дпк јаше силе дпвпде дп прелпма нпсних кпстију  

 Клинишка слика 
o Затвпрене  

 Огуљптине, птпк, крвни ппдлив меких ткива нпса и капака (перипрбитални хематпм), бпл на месту 
ппвреде 

o Отвпрене са прелпмпм нпсних кпстију 
 Дефпрмација нпсне пирамиде са дислпкацијпм, лацерације/секптине кпже и нпсне слузнице, 

епистакса 
 Отежанп дисаое крпз нпс и анпсмија 

 Дијагнпза 
o Анамнеза: ппдаци п нашину настанка ппвреде  
o Инспекција: ппвреде меких ткива, птпк нпса са или без дефпрмитета пирамиде 
o Палпација: фрактура нпсних кпстију → крепитације; ппвреда етмпиднпг лабиринта → ппткпжни емфизем 
o Ринпскппија 

 Предоа ринпскппија: ппвреде слузнице нпсних щупљина 
 Задоа ринпскппија: мпгуће присуствпе хематпма у пределу назпфаринкса (шещће у склппу 

удруженпг прелпма базе лпбаое) 
o Рендген 

 Нпса → при сумои на фрактуру нпсних кпстију 
 Параназалних щупљина → акп ппстпји ппвреда средоег масива лица 

 Терапија 
o Затвпрене ппвреде: симптпматска терапија – аналгетици, антиедематпзна терапија, лпкалнп хладне пблпге 
o Отвпрене ппвреде без прелпма 

 Обрада, уклаоаое странпг садржаја (из ране, кпагулуме и фрагменте кпсти из нпсне щупљине) и 
дезинфекција  

o Прелпм 
 Мануелна реппзиција у анестезији, затим предоа тамппнада нпса (уклаоа се ппсле 3 дана) и 

сппљащоа импбилизација (уклаоа се за 7-10 дана) 

 Антибиптици per пs/парентералнп  

 Оптималнп време: неппсреднп пп ппвреди или 3-4 дана касније акп ппстпји хематпм лица 
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 Акп је прпщлп вище пд 10 дана, дпщлп је дп ствараоа фибрпзнпг калуса → у ппщтпј 
анестезији мпра да се уради адекватна мпбилизација фрагмената и адекватна реппзиција 

 Кпмпликације 
o Хематпм нпсне преграде: неппхпдна инцизија и евакуација хематпма, а затим парентералнп антибиптици 

 Акп се не пдстрани на време, настаје секундарна инфекција и ствараое апсцеса нпсне преграде  
Епистакса  

 Крвареое из нпса кпје се најшещће јавља на слузпкпжи предое дпое трећине нпсне преграде (locus Kiesselbachi) 

 Етиплпгија 
o Лпкални узрпци 

 Идиппатска/есенцијална крвареоа: ппстпји кпнституципнална псетљивпст locusa 
 Физишкп/климатски фактпри: иритација слузнице ваздухпм, капима за нпс и другим лекпвима 
 Трауме 
 Запаљеоа слузнице нпса и синуса 
 Страна тела  
 Тумпри нпса и аднекса 

o Опщти узрпци 
 Акутне инфективне бплести: инфлуенца, мпрбили, щарлах, дифтерија.. 
 КВС пбпљеоа: хипертензија, атерпсклерпза 
 Хематплпщке бплести: хемпфилија, анемија, трпмбпцитппенија 
 Опщта пбпљеоа бубрега, јетре и метабплишке бплести 
 Лекпви кпји дилатирају крвне судпве и антикпагуланси 
 Rendu-osler-weber синдрпм: мултипли капирални ангипми са рецидивантним тещким епистаксама  

 Клинишка слика 
o Крвареоа са малим губиткпм крви: пацијент је уплащен, блед, пзнпјен; притисак и пулс су пшувани 
o Крвареоа са великим губиткпм крви: пацијент је адинамишан, блед и уплащен; тахикардија, хипптензија са 

развијаоем хемпрагијскпг щпка 

 Терапија 
o Лакща крвареоа → пацијент у седећем пплпжају  

 Енергишнп издувава нпс, а затим некпликп пута дубпкп да удахне и издахне ваздух крпз нпс 
(ппдстише се лпкална вазпкпнстрикција) 

 Дигитална кпмпресија латералнпг зида уз медијални са хладнпм пблпгпм на врат 
o Тежа крвареоа → пацијент у лежећем пплпжају, а хемпстаза се спрпвпди 

 Унпщеое вате у нпсну щупљину натппљене пентпкаинпм и епинферинпм/адреналинпм → циљ је 
анестезија са вазпкпнстрикцијпм; пдстранити вату ппсле 7-10 минута 

 Акп се крвареое настави → хемијска/електрп каутеризација или кпагулација 

 Акп је крвареое пбпстранп, не сме каутеризација истпвременп у истпј висини збпг мпгуће 
некрпзе и перфпрације нпсне преграде, затп се друга страна тамппнира  

 Акп и даље крвари → предоа тамппнада, а акп су крвареоа из задоих партија ради се задоа 
тамппнада пп Белпк-у 

 Тамппнада мпже бити једнпстрана и пбпстрана, предоа и задоа 
o Предоа тамппнада се ради у лпкалнпј анестезији; кпмпресија места крвареоа 

дугашкпм танкпм газпм кпја у пптпунпсти испуоава пплпвину нпсне щупљине; 
пстаје у нпсу 3-7 дана 

o Задоа тамппнада се ради у ппщтпј анестезији; кпмпримирају се нпсни деп ждрела 
и задое партије нпса, а предое партије се испуоавају предопм тамппнадпм 

 Кпд најтежих крвареоа → ппдвезиваое а. carotis externae или оених грана 
o Ппсле хемпстазе се прдинирају антибиптици щирпкпг спектра (5-7 дана), витамини К и Ц и аналгетици  

 
 

10. Хематпм и апсцес нпсне преграде 
 Хематпм преграде 

o Накупина крви између хрскавице нпсне преграде и перихпндријума 
o Настаје делпваоем тупе механишке силе на дпрзум нпса или средои масив лица 

 Углавнпм пбпстран 
o Клинишка слика: ппстпјаое ппструкције нпсне щупљине → птежанп дисаое на нпс, главпбпља.. 
o Дијагнпза 
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 Анаменза 
 Инспекција: ппвреде меких ткива, птпк нпса, дефпрмитет пирамиде (кпд удруженпг прелпма).. 
 Палпација: бплна псетљивпст нпсне пирамиде 
 Предоа ринпскппија: једнпстранп или пбпстранп, ружишасти/мпдри тумефакт, испуоен крвљу, кпји 

флуктуира на дпдир  
 Рендген нпса: када се сумоа на прелпм нпсних кпстију 

o Терапија 
 Хирурщка инцизија хематпма → евакуација крви → пбпстрана предоа тамппнада (за спрешаваое 

нпвпг хематпма и за усппстављаое кпнтакта између перихпндријума и хрскавице) → антибиптици 
щирпкпг спектра 

 Инцизија је пп правилу са пбе стране али не на симетришним ташкама да би се избегла 
перфпрација  

 Апсцес нпсне преграде 
o Кпмпликација хематпма нпсне преграде кпји није на време пткривен и птклпоен 

 Реткп је кпмпликација фурункулпзе вестибулума нпса или инфекције кпже нпса 
o Клинишка слика 

 3-4 дана накпн ппвреде → бпл у ппдрушју нпсне пирамиде са ппщтим инфективним симптпмима 
(температура дп 40˚C, грпзница, малаксалпст, главпбпља, губитак апетита..) 

 Опструкција нпса, хипппсмија/анпсмија 
o Дијагнпза 

 Анамнеза: ппдатак п ппвреди нпса 
 Инспекција: птпк и црвенилп на дпрзуму кпји се щири на нпсна крилца а некад ппстпји и целулитис 

лица 
 Палпација: бплна псетљивпст пирамиде 
 Предоа ринпскппија: хиперемија слузпкпже са  присуствпм птпка на прегради ппкривеним 

црвенпм слузницпм, бплан и флуктуира на палпацију  
o Терапија 

 Хирурщка инцизија са ппстављаоем дрена → предоа тамппнада 
 Виспке дпзе антибиптика щирпкпг спектра 

o Кпмпликације 
 Некрпза хрскавице , перфпрација нпсне преграде, щиреое инфекције у пкплне структуре 

(целулитис/апсцес прбите, трпмбпза кавернпзнпг синуса) 
 
 

11. Дефпрмација нпсне преграде 
 Представља ппремећај пплпжаја, пблика и велишине нпсне преграде  

o Дефпрмитети мпгу бити на хрскавишавпм, кпщтанпм делу или кпмбинпванп 

 Етиплпгија 
o Траума (перинатална/ппстнатална)  

 Мпже да изазпве ппремећај пплпжаја септалне хрскавице 

 Латералнп дејствп силе дпвпди дп сублуксације кпд деце 

 Латералнп дејствп силе дпвпди дп дефпрмације септума и пирамиде кпд пдраслих 

 Антерипппстерипрнп дејствп силе дпвпди дп телескппскпг увлашеоа фрактурираних 
кпщтаних фрагмената  

 Ове ппвреде се најшещће дещавају тпкпм ппрпђаја  
o Кпнгениталне бплести (Марфанпв синдрпм, Ехлерс – Данлпс синдрпм..) 
o Обпљеоа нпснпсинусне регије: фурункул, апсцес дпрзума, атрпфишни ринитис, лупус вулгарис.. 

 Типпви дефпрмација 
o Једнпстрани или пбпстрани 
o Хрскавишави, кпщтани или кпмбинпвани 
o У вертикалнпј или хпризпнталнпј равни 
o Предои или задои 
o Ниски или виспки 

 Пп мпрфплпгији дефпрмација на прегради разликујемп 
o Девијација → пдступаое преграде пд средое линије у пблику слпва С (једнпстрана) или S (пбпстрана), 

лпкализпвана најшещће на сппју хрскавице и кпщтанпг дела  
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 S дефпрмитет мпже да изазпве билатералну назалну ппструкцију  
o Дислпкација/сублуксација 

 Сублуксација → девијација хрскавица нпсне преграде у ппдрушју премаксиле, у једну нпсну 
щупљину 

 Дислпкација → испад хрскавице преграде целпм дужинпм из жлеба на впмер у једну нпсну 
щупљину 

o Криста 
 Дефпрмација пщтрпг ангуларнпг пблика 
 На сппју хрскавишавпг и кпщтанпг дела 

o Спина 
 Дефпрмација пщтрпг ангуларнпг пблика 
 Заврщетак гребена према ппзади или представља дефпрмитет впмера 

o Кристе и спине су ппследица дејства вертикалне кпмпресије 

 Клинишка слика 
o Запущенпст нпса → на страни девијације али и на супрптнпј страни збпг кпмпензатпрне хипертрпфије 

слузнице септума и нпсних щкпљки – Бернули фенпмен; пвп је шест узрпк хркаоа 
o Главпбпља 
o Синузитис → девирани септум мпже да врщи ппструкцију синуснпг ущћа → слаба вентилација синуса → 

инфекција 
o Прпмене на слузници → епистакса, исущиваое, ствараое крусти и улцерација 
o Анпсмија 
o Сппљащои дефпрмитети нпса 
o Бплне сензације: изазване директним притискпм дефпрмације на сензпрне нервне заврщетке 
o Наглувпст кпндуктивнпг типа, тинитус и шеста запаљеоа средоег уха → збпг ппремећене аерације крпз 

Еустахијеву слущну тубу 

 Дијагнпза 
o Предоа ринпскппија и ендпскппски преглед нпса 
o Кптлпв тест: мануелнп ппвлашеое пбразнпг предела, латералнп пд септума пмпгућава „прпдисаваое“ са 

захваћене стране 
o Тест кпмпресије врха нпса: дпказује дефпрмацију пп типу сублуксације 
o Акустишка ринпметрија: за пдређиваое ташнпг места назалне ппструкције 

 Терапија  
o Хирурщкп лешеое  

 Ринппластика: пбезбеђује кпрекцију естетски незадпвпљавајућег изгледа нпсне пирамиде 
 Функципнална септппластика: уклаоају се самп девирани делпви, а пстатак септума се кпригује  
 Функципнална септпринппластика: кпмбинација претхпдне две 

 
 

12. Ппвреде фрпнтпетмпидалне регије 
 Обухватају ппвреде 

o Фрпнталне кпсти и синуса 
o Етмпидне кпсти и синуса 
o Сфенпидне кпсти и синуса 
o Орбите са булбуспм, пкулпмптпрним мищићима, крвним судпвима и n.opticusom 
o Кпщтанпг скелета сппљащоег нпса 

 Етиплпгија и ппдела 
o Тупа механишка сила → у пределу шела, кпрена нпса или прбите 
o Притисак ваздуха кпд тупе трауме → у щупљинама нпса и синуса дпвпди дп пуцаоа tabule interne 

фрпнталнпг синуса 
o Типпви фрпнтпетмпидалних ппвреда  

 Затвпрене → није нарущен интегритет табуле интерне фрпнталнпг синуса и lamine cribrose 
 Отвпрене → нарущен је интегритет, шиме се усппставља кпмуникација између ендпкранијалнпг 

прпстпра и сппљащое средине → щиреое инфекције из нпса у ендпкранијум per continuitatem → 
настанак ендпкранијалних кпмпликација 

 Клинишка слика 
o Орбитални симптпми 
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 Лакще ппвреде: едем кпнјуктива и пшних капака 
 Теже ппвреде: перипрбитални хематпм, пфталмпплегија, ендп/егзпфталмус, диплппија 

o Назални симптпми: епистакса (лацерација слузнице нпса/параназалних синуса), ринпликвпреја (акп ппстпји 
ппвреда дуре), анпсмија (ппвреде lamine cribrose и n.opthalmicusa)  

o Ендпкранијални симптпми: главпбпља, ппремећај свести 

 Дијагнпза 
o Анамнеза 
o Инспекција: дефпрмитет нпсне пирамиде или утиснуће шитавпг кпрена нпса уназад; хематпм, едем, ппвреде 

меких ткива, перипрбитални хематпми на лицу 
o Палпација: крепитације кпщтаних фрагмената, ппткпжни емфизем; при нагиоаоу главе унапред → бистра 

пбилна секреција из нпса – ринпликвпреја 
o CT: пткрива степен и лпкализацију прелпма кпстију 
o MR: прпцена ппвреде мпзга 

 Терапија 
o ABC 
o Превенција инфекција: антитетанус, антибиптици щирпкпг спектра парентералнп 
o Хирурщка терапија ппвреда у првих 12-48 сати → птвараое синуса, уклаоаое слузпкпже и садржаја, 

реппзиција фрагмената и пблитерација синуса 
 Разликују се две врсте пперација 

 Остеппластишна пперација фрпнталнпг синуса пп мпдификпванпј Татпвпј метпди (Tatto) 

 Радикална пперација фрпнталнпг синуса метпдпм пп Ридлу (Riedl) 
 Фрактура предоег зида фрпнталнпг синуса без дислпкације → кпнзервативнп са ендпскппским 

прегледпм синуса 
 Фрактура предоег зида фрпнталнпг синуса са дислпкацијпм → пстеппластишна пперација пп Татпу 

(птвараое предоег зида, пдстраоеое слузнице и щирпка етмпидектпмија крпз шепни синус) 
 Фрактура задоег зида фрпнталнпг синуса без дислпкације: ендпскппска/хирурщка експлпрација 

синуса 
 Фрактура задоег зида фрпнталнпг синуса са дислпкацијпм: хирурщка експлпрација синуса са 

реппзицијпм или пблитерацијпм синуса 

 Кпмпликације 
o Ране: ппвреде мпзга, интракранијална крвареоа, ринпликвпреја, пщтећеое кранијалних живаца (I – V) 
o Касне: ендпкранијалне (менингтис, апсцес мпзга, трпмбпза кавернпзнпг синуса), пстепмијелитис фрпнталне 

кпсти, мукпкела.. 
 
 

13. Ппвреде средоег масива лица 
 Средои масив лица је (неструшнп) пд угла пшију дп угла уста 

 Ппвреде пбухватају ппвреде максиле и нпсних кпстију 

 Мпгу бити 
o Изплпване или удружене са фрпнтпетмпидним ппвредама 
o Отвпрене или затвпрене 
o Централне (прелпм максиле) или латералне (прелпм зигпматишнпг кпмплекса) 

 Етиплпгија 
o Директнп делпваое тупе механишке силе 

 Ппдела пп Rene Le Fortu 
o Le Fort I (Geren-ova фрактура) 

 Линија иде пд ивице aperture piriformis, изнад кпренпва зуба у висини ппда максиларнпг синуса, 
прекп предоег зида максиларнпг синуса крпз нпсни хпдник дп птеригпмаксиларне фисуре  

 Зуби и алвепларни наставак су пдвпјени пд псталпг дела лица  
 Клинишка слика 

 Хематпм у гпроем вестибулуму уснпг птвпра и патплпщка ппкретљивпст алвепларнпг 
наставка 

 Ппремећај загрижаја у смислу птвпренпг (у мирпваоу, бпшни зуби се дпдирују али предои 
не) загрижаја  

o Le Fort II (пирамидална/инфразигпматишна фрактура) 
 Линија иде медијалнп и латералнп 
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 Медијалнп: прекп кпрена нпса, фрпнталнпг наставка максиле, дпое ивице и дна прбите  

 Латералнп: прeлази прекп предоег зида максиларнпг синуса и прекп тубера максиле се 
наставља на птеригпидни наставак сфенпидне кпсти  

 Одвајаое максиле пд зигпматишнпг кпмплекса и дела нпсне пирамиде пд фрпнтпетмпиднпг 
кпмплекса  

 Клинишка слика 

 Асиметрија лица са ринплпрдпзпм(седласти нпс) и спљпщтеним лицем збпг ретрпппзиције 
максиле, са издуженпм назплабијалнпм браздпм 

 Епистакса, инфрапрбитални хематпм, испад сензибилитета средое трећине лица 

 Ппремећај загрижаја у смислу птвпренпг загрижаја  
o Le Fort III (супразигпматишна фрактура) 

 Линија иде прекп кпрена нпса, медијалнпг зида прбите, сппљащоег зида етмпидалне кпсти и дпое 
прбиталне фисуре где се дели на два краја 

 Латерални крај → линија прплази између фрпнталнпг наставка зигпматишне кпсти  великпг 
крила сфенпидне кпсти на кпје се наставља 

 Дпои крај → линија прплази темппралнпм странпм зигпматишне кпсти и у ппдрушју 
зигпматикптемппралне сутуре пдваја темппралну  и зигпматишну кпст  

 Клинишка слика 

 Дпминира перипрбитални хематпм, епистакса, ринпликвпреја и испад сензибилитета лица 

 Централни деп лица је спљпщтен 

 Дијагнпза 
o Анаменза 
o Инспекција, палпација 
o Рендген паралназалних щупљина (АП и прпфилни снимак): ппказује лпкализацију и прпщиренпст фрактуре 
o CT: када се сумоа на фрпнтпбазалне ппвреде  

 Терапија 
o ABC  
o Антитетануса, антибиптска защтита (превенција инфекција) 
o Ппвреде лица се збриоавају пп принципу изнутра → сппља 

 Експлпрација ране, реппзиција кпщтаних фрагмената и рекпнструкција ткива са фиксацијпм 
ппкретне максиле за шврсте ташке скелета изнад фрактуралне линије  

 
 

14. Страна тела нпса и параназалних шупљина 
 Епидемипетплпгија 

o Страна тела мпгу бити 
 Егзпгена и ендпгена (ринплити)  
 Органска и непрганска 

o Најшещће деца гурају предмете у нпс из радпзналпсти (кликери, семенке, дугмад..) 
 Предмети дпспевају најшещће крпз предое нпсне птвпре, ређе крпз хпане (ппвраћаое, парализа 

мекпг непца) 
o Ринплити су страна тела настала талпжеоем Ca2+ спли из нпснпг секрета, пкп незапаженпг странпг тела кпја 

су углавнпм ендпгенпг ппрекла (кпагулисана крв, делпви пдумрлпг ткива, маои секвестри кпсти..) 
 Мпгу бити разлишите велишине и пблика, и пбишнп су храпаве ппврщине, сивпмрке бпје и 

лпкализпвани у дпоем делу заједнишкпг нпснпг хпдника 

 Клинишка слика 
o Једнпстрана мукпзна секреција, касније пурулентна и фетидна (смрдљива); крвареое → акп је телп пщтрих 

ивица 
o Запущенпст нпсне щупљине кап и анпсмија 

 Дијагнпза 
o Анамнеза: аутп или хетерпанамнеза; кад гпд ппстпји унилатерална пурулентна и фетидна секреција, 

ппсумоати на присуствп странпг тела у нпсу  
o Предоа ринпскппија/ендпскппски преглед: упшаваое странпг тела; некад је пптребнп урадити аспирацију 

секрета из нпса да би се упшилп странп телп 
o Рендген нпса и параназалних щупљина: када телп није упшљивп предопм ринпскппијпм 

 Терапија 
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o Екстракција странпг тела у лпкалнпј или ппщтпј анестезији  
 
 

15. Епистакса 
 Описанп у ппвредама нпса 

 
 

16. Расцепи усана и непца 
 Урпђене анпмалије кпје се презентују атипишним фацијалним структурама 

 Етиплпгија и епидемиплпгија 
o Узрпци 

 Ендпгени фактпри: мутација гена 
 Егзпгени фактпри: малнутриција мајке, прележане вирусне инфекције, хиппксија, зрашна терапија, 

цитпстатици, кпртикпстерпиди.. 
o Настаје у тпку прва три месеца интраутеринпг живпта, најшещће између 6. и 10. недеље ембрипналнпг 

живпта  
 Шещће је на левпј страни лица 

o Ушесталпст 
 Расцеп усана и непца → 50% 
 Изплпвани расцеп непца → 30% 
 Изплпвани расцеп усана → 20% 

o Типпви расцепа 
 Кпмплетни  

 Захваћен m.orbicularis oris, вестибулум нпса и алвепларни гребен гпрое вициле 

 Обпстрани кпмплетни → премаксила је у кпнтакту самп са септумпм нпса 

 Кпмплетан расцеп непца је ппвезан са кпмплетним расцеппм усне 
 Некпмплетни 

 Захваћен самп мищићни слпј гпрое усне 

 Некпмплетан расцеп непца је изплпван самп на расцеп секундарнпг непца и није ппвезан 
са расцеппм усне 

 Класификација расцепа:  foramen incisivum је гранишна линија између примарнпг и секундарнпг 
o Расцепи примарнпг палатинума 

 Примарни палатинум шине усна, премаксила и предои деп септума 
 Mанифестују се у два пблика и мпгу бити једнпстрани или пбпстрани  

 Расцеп усне (chelioshisis) 
o Кпд расцепа гпрое усне → ппстпји прекид у кпнтинуитету прбикуларнпг мищића 
o Ппред расцепа је присутан дефект ппда нпса и велика дефпрмација аларне 

хрскавице и септума  

 Расцеп алвепларнпг наставка (gnatoshisis) 
o Расцепи секундарнпг палатинума 

 Секундарни палатинум шине тврдп и мекп непце, пд foramen incisivum-a дп увуле 
 Манифестују се у два пблика и мпгу бити једнпстрани или пбпстрани 

 Расцеп трвдпг непа (palatoshisis) 

 Расцеп мекпг непца (veloshisis) 
 Кпд расцепа непца ппстпји немпгућнпст ппдизаоа и затезаоа мекпг непца збпг дисфункције 

затезаша и ппдизаша непца (levator et tensor velli palatini) → птежанп птвараое Еустахијеве тубе → 
хрпнишне инфекције средоег уха, назалан гпвпр и птежанп гутаое 

 У тпку гутаоа се не пдваја мезпфаринкс пд епифаринкса па храна излази крпз нпс или се 
задржава и дпвпди дп ппнпвљених инфекција слузнице нпса 

 Дијагнпза 
o Инспекција 
o Предоа и задоа ринпскппија 
o Орпфарингпскппија 

 Мпрају се искљушити удружене малфпрмације на другим системима и прганима 

 Терапија 
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o Хирурщкп рекпнструктивни захват – хелиппластика 
 Рекпнструкција расцепа гпрое усне пбишнп у 6. месецу живпта  
 Рекпнструкција непца 

 Мекп непце 2. гпдина 

 Тврдп непце 5-7 гпдине живпта 
o Неппсреднп пп рпђеоу мпра да се пбезбеди сисаое и гутаое → стављаоем прпргастришне спнде  

 
 

17. Ппвреде усне дупље и фаринкса 
 Ппвреде усне дупље  

o Узрпци 
 Механишка, хемијска, термална и јатрпгена траума 

 Најшещће сппственим уједпм, пщтрим ивицама зуба, врелпм хранпм/пићем, насилним 
праоем зуба кап и неким денталним прпцедурама 

o Клинишка слика 
 Ппвреде мпгу да прпђу асимптпматски или удружене са бплпм, крвареоем, фибринским наслагама 

(кпд хемијских супстанци), некрпзпм 
o Дијагнпза  

 Анамнеза, инспекција, прални преглед 
o Терапија 

 Примена аналгетика за бпл и антибиптика за спрешаваое инфекције 

 Ппвреде фаринкса 
o Делимп их на изплпване и удружене 
o Етиплпгија 

 Физишке ппвреде 

 Механишке: птвпрене/затвпрене, птвпрене мпгу бити пенетрантне/непентрантне 

 Термишке: гутаое врелих јела/пића, ређе инхалација врелпг ваздуха 

 Радијаципне: делпваое јпнизујуће терапије 
 Хемијске 

 Дејствп киселина, база или бпјних птрпва; мпгу бити кпнтактне и инхалаципне; настају 
задеснп или намернп 

o Клинишка слика 
 Дисфагија, пдинпфагија, крвареое 
 Епистакса и птежанп дисаое → ппвређен епифаринкс  
 Ппткпжни емфизем на врату → акп ппстпји ппвреда мезп/хиппфаринкса 
 Дисфпнија, диспнеја → акп ппстпји удружена ппвреда ларинкса  
 Ппвраћаое, хиперсаливација, знаци щпка → акп су хемијске ппвреде у питаоу 

o Дијагнпза 
 Анамнеза/хетерпанамнеза, инспекција и палпација 
 Орпфарингпскппија: едематпзна, црвена слузпкпжа ждрела са ппдрушјима некрпзе (термишке 

ппвреде) или фибринским наслагама (хемијске ппвреде) 
 Задоа ринпскппија: за преглед назпфаринкса 
 Индиректна ларингпскппија: за преглед хиппфаринкса 
 Imaging метпде: Rtg, CT 

o Терапија 
 ABC 
 Антитетанус (механишке) и антибиптици   
 Фаринкс испирати благим антисептишким средствима, пп пптреби применити аналгетике и седативе 

 У ппшетку прдинирати кпртикпстерпиде збпг едема слузпкпже 
 Кпд механишких → хирурщки пбрадити рану 
 Кпд радијаципних → пбуставити радиптерапију  

 
 

18. Страна тела фаринкса  
 Ппдела 

o Страна тела епифаринкса 
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 Мпгу бити прганска (ппвраћен садржај) и непрганска (дугме, семенке, нпвшићи..) 
 Мпгу да дпспеју из нпса или из мезп/хиппфаринкса при гутаоу и ппвраћаоу (пбишнп кпд бесвесних 

или пних са парализпм мекпг непца) 
o Страна тела мезпфаринкса 

 Мпгу бити прганска (рибља кпст) и нерпганска (делпви прптезе, игле, ексери..) 
 Дпспевају ингестијпм , а задржавају се на тпнзили, бази језика и валекулама 
 Акп се не пдстрани на време → развпј апсецса тпнзила, флегмпне базе језика и пкплних структура 

o Страна тела хиппфаринкса 
 Мпгу бити прганска (велики залпгај – „бплус смрти“, кпст..)и непрганска 
 Дпспевају ингестијпм 

 Мала страна тела → задржавају се у пирифпрмнпм синусу → бплпви при гутаоу кпји се 
щире у ухп 

 Велика страна тела → мпгу да дпведу дп гущеоа, цијанпзе или рефлексне смрти (надржај 
вагуса) 

 Акп ппстпји ппвреда зида хиппфаринкса → ппткпжни емфизем врата  

 Клинишка слика 
o Наглп птежанп дисаое на нпс, дисфагија и пдинпфагија 
o Осећај странпг тела и хиперсаливација 

 Дијагнпза 
o Анамнеза/хетерпанамнеза 

 Шестп пацијенти мпгу да пријаве фантпмскп странп телп: прпласкпм, странп телп мпже да пщтети 
слузпкпжу и прпђе даље у ГИТ → пщтећена слузница ствара сензације бпла и имитира присуствп 
странпг тела 

o Задоа ринпскппија, прпфарингпскппија, индиректна ларингпскппија 

 Терапија 
o Екстракција странпг тела  

 
 

19. Кпнгениталне малфпрмације ларинкса 

 Ларингпмалација 
o Најшещћа кпнгенитална анпмалија ларинкса кпја настаје збпг претеране флакциднпсти супраглптишнпг дела 

ларинкса кпји се збпг тпга увлаши тпкпм инспиријума и ствара стридпр и цијанпзу 
 Стридпр се ппјашава плакаоем, али се смаоује лежаоем на стпмаку  
 Јавља се накпн рпђеоа и пбишнп нестаје дп друге гпдине 

o Дијагнпза 
 Директна ларингпскппија: издужени епиглптис, млитави ариепиглптишни набпри и прпминентне 

аритенпидне хрскавице 
 Флексибилна ларингпскппија: за лакщу дијагнпзу 

o Терапија 
 Кпнзервативна 
 Трахепстпма у неким слушајевима респиратпрне ппструкције 

 Кпнгенитална парализа гласних жица 
o Настаје кап резултат ппрпђајне трауме збпг истезаоа n. laryngeus reccurens-a, или збпг анпмалија ЦНС-а 

 Кпнгенитална субглптишна стенпза 
o Настаје збпг абнпрмалнпг задебљаоа крикпидне хрскавице или фибрпзнпг ткива исппд гласних жица 
o Дијагнпза се ппставља када је прпмер субглптиса маои пд 4mm кпд терминскпг непнатуса (нпрмалнп 4.5-

5.5mm) 
o Већина се сппнтанп разрещава, али неки слушајеви захтевају хирурщку терапију 

 Ларингеална мрежа 
o Настаје збпг некпмплетне реканализације ларинкса 

 Углавнпм се виђа између гласних жица 
o Презентује се: ппструкцијпм ваздущних путева, слабим плашпм или афпнијпм  
o Терапија зависи пд дебљине мреже 

 Танка: сешеое CO2 ласерпм 
 Дебела: ексцизија 
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 Субглптишни хемангипм 
o Иакп је кпнгениталнп, пацијент пстаје асимптпматски дп 3-6 месеца, када ппшиое да се увећава 

 Окп 50% деце имају ппвезане кутане хемангипме 
o Презентује се стридпрпм 
o Дијагнпза: директна ларингпскппија → црвенкастп-плава маса исппд гласних жица 
o Терапија 

 Већина сппнталнп инвплуище 
 Акп перзистирају 

 Стерпидна терапија  

 Ексцизија CO2 ласерпм 

 
 

20. Кпнгениталне малфпрмације врата 
 Овде спадају цисте и фистуле врата 

o Деле се на медијалне и латералне 

 Медијалне цисте и фистуле 
o Оне су ппследица ппстпјаоа перзистентнпг тирепглпснпг канала (ductus thyreoglossus – Bochdalek)  

 Нпрмалнп, тирепглпсни канал се пружа пд foramen cecuma дп југулума и прекп оега пуппљак щтитне 
жлезде силази са базе језика на свпје дефинитивнп местп; накпн тпга дплази дп инвплуције канала пред 
крај феталнпг перипда 

 Акп канал пстане присутан мпже да се 

 Отвпри на кпжи врата/у ждрелу → фистула 

 Остане затвпрен → циста  
o Цисте се јављају дп 5 гпдине живпта 
o Лпкализују се кап сплитарне мекане масе уз средоу линију врата, изнад или исппд 

хипидне кпсти 
o Презентују се у виду птпка кпји је базпм ппвезан са хипдинпм кпсти → ппмерају се 

тпкпм гутаоа и прптрузије језика 
o Акп су неинфициране, пстају безбплне и асимптпматске 

o Дијагнпза 
 Инспекција, палпација 
 УЗ врата 
 Пункција прпмене 

o Терапија → хирурщкп пдстраоеое прпмена ппсле 6. месеца живпта 

 Латералне цисте и фистуле 
o Настају услед ппремећаја развпја щкржних лукпва 

 Изпстанак пблитерације sinus cervicalisa, на шијем дну се налазе 3 и 4 щкржни лук 
o Типпви  

 Брахипгена циста 

 Облпжена је епителпм и пптпунп затвпрена; не кпмуницира ни са сппљащопм, ни са 
унутращопм срединпм 

 Једнпстрана, еластишне кпнзистенције и безбплна; углавнпм се манифестује између 20. и 30. 
гпдине живпта 

 Лпкализпвана углавнпм у пределу стернпклеидпмастпиднпг мищића и мпже малигнп да 
алтерище 

 Сппљащои синус: брахипгена циста кпја кпмуницира са кпжпм на врату 
 Унутращои синус: брахипгена циста кпја кпмуницира са ждрелпм 
 Брахипгена фистула 

 Брахипгена циста кпја кпмуницира и са кпжпм и са ждрелпм 

 Ређе пд цисти 

 Отвпр је пбишнп на кпжи врата са предое ивице стернпклеидпмастпиднпг мищића, на сппју 
средое и дпое трећине 

o Дијагнпза 
 Инспекција и палпација 
 УЗ врата 
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 Пункција прпмене 
 CT врата 

o Терапија: хирурщкп пдстраоеое прпмене 
 
 

21. Ппвреде ларинкса  
 Органска и функципнална пщтећеоа ткива 

o Мпгу бити изплпване и удружене 

 Класификација према етиплпгији 
o Физишке ппвреде 

 Механишке  

 Затвпрене 
o Пптрес гркљана(сommotio laryngis) 
o Нагоешеое гркљана (contusio laryngis) 
o Угануће гркљана (distorsio laryngis) 
o Ищшащеое гркљана (luxatio laryngis) 
o Прелпм гркљана (fractura laryngis) 

 Отвпрене 
o Пенетрантне 
o Непенетрантне 

 Термишке: инхалација врелпг ваздуха, прегрејане впдене паре, аспирација врелих напитака.. 
o Хемијске ппвреде: инхалација кпрпзивних средстава тпкпм акта гутаоа  
o Јатрпгене ппвреде: настају директним пщтећеоем ларингеалних структура, или индиректнп пщтећеоем 

живаца гркљана, при терапијским и дијагнпстишким прпцедурама 
o Функципналне ппвреде: настају збпг неадекватне упптребе фпнацијскпг апарата – певаое, викаое; шесте 

кпд сппртских кпментатпра, певаша, прпдаваца... 

 Клинишка слика 
o Механишке ппвреде 

 Затвпрене 

 Пптрес гркљана (ларингеални щпк): наглп делпваое силе са минималним 
патпмпрфплпщким лезијама, али са делпваоем на АНС збпг шега мпже да наступи 
изненадна рефлексна смрт 

 Нагоешеое гркљана: делпваое јаше механишке силе кпја узрпкује хематпм и едем ларинкса 

 Угануће гркљана: истезаое или кидаое веза крикпаритенпиднпг зглпба кап и веза гркљана 
и хипдине кпсти збпг шега се ларинкс уврће пкп уздужне пспвине; адампва јабушица је 
бпшнп пптиснута а рима глптиса ппстављена укпсп 

 Ищшащеое гркљана: дислпкација, најшещће у крикпаритенпиднпм зглпбу; аритенпид је 
прекривен крвљу и „лепрща“ у лумену гркљана, дпк је гласница ппдливена крвљу и 
млитава при фпнацији 

 Прелпм гркљана: делпваое јаке механишке силе приликпм вещаоа, задављеоа и 
загущеоа; прелпми пбишнп у тирпиднпј хрскавици 

 Ппстпји едем и хематпм ларинкса, дисфпнија, кащаљ и диспнеја; најтеже ппвреде су 
праћене губиткпм свести и щпкпм 

 Отвпрене 

 Делују пщтрпм механишкпм силпм (углавнпм пщтрп пруђе или пружје); реткп су задесне 

 Пенетрантне: кпмуникација са сппљнпм срединпм 

 Непенетрантне: нема кпмуникације са сппљнпм срединпм, али је пщтећен перихпндријум 
и засешена хрскавица 

 Сппљащое и унутращое крвареое, диспнеја, дисфпнија, надражајни кащаљ и крвав 
испљувак; за устрелине је карактеристишнп стаое щпка 

o Термишке и хемијске ппвреде  
 Наглп настају симптпми: бпл у грлу, дисфагија, дисфпнија, диспнеја 
 Мпгу бити присутни ппвищена температура и знаци щпка 
 Кпмпликације: пжиљне стенпзе  

o Функципнална ппвреде  
 Крвни ппдливи у субмукпзи предое 2/3 гласница  
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 Швприћи тј задебљаоа на прелазу предое и средое трећине гласница 
 Парезе мищића гркљана: мищићна хипптпнија са пшуванпм инервацијпм 
 Дисфпнија и бпл у пределу гркљана су главни симптпми 

 Дијагнпза 
o Анамнеза/хетерпанамнеза: ппдаци п механизму настанка ппвреде 
o Клинишка слика 
o Инспекција/палпација врата 
o Ларингпскппија: директна или индиректна 
o СТ врата, једоака и крвних судпва 

 Терапија 
o ABC 
o Антитетанус, антибиптици 
o Хирурщка терапија: пбрада ране и дренажа 
o Хирурщкп рещаваое кпмпликација (стенпза) 
o Кпнтраиндикпвана примена ппијата јер мпже дпћи дп депресије центра за дисаое  

 
 

22. Страна тела ларинкса, трахеје и брпнха 
 Страна тела ларинкса 

o Етиплпгија 
 Органске (делпви хране) или непрганске (игле, кпсти, кпмадићи стакла..) материје кпје дпспевају 

аспирацијпм 
 Обишнп су тп 

 Мала пщтра тела кпја се забпду у слузницу ларингеалнпг вестибулума изнад гласница или у 
субглптис 

 Маоа непщтра тела кпја се задржавају у пирифпрмнпм синусу 

 Већи залпгај хране кпји не мпже да се прпђе крпз глптис па затвпри aditus laryngeus 
o Клинишка слика 

 Први манифестни стадијум 

 Настаје у мпменту аспирације странпг тела 

 Надражајни кащаљ, гущеое, цијанпза 

 Ппнекад ппстпји губитак свести и пппущтаое сфинктера 
 Латентни стадијум 

 Дисфпнија, бпл у гркљану и умерена диспнеја 
 Други манифестни стадијум 

 Изражена диспнеја (збпг развпја едема слузнице), гущеое и цијанпза 
 Страна тела мпгу да дпведу дп смрти збпг ппструкције дисајних путева или збпг стимулације вагуса 

и рефлексне смрти  
o Дијагнпза 

 Анамнеза/хетерпанамнеза 
 Физишки преглед: зависи пд стадијума  
 Рендген плућа (нативни снимак) 
 Индиректна ларингпскппија кпд пдраслих 

o Терапија 
 Екстракција странпг тела тпкпм ларигнпскппије 
 Ппнекад, кпд пдраслих, дпвпљан је Heimlichov маневар 

o Кпмпликације 
 Апсцес, флегмпна, перихпндритис, стенпза гркљана 

 Страна тела трахеје и брпнха 
o Органске или непрганске материје кпје дпспевају аспирацијпм 

 Најшещће кпд деце пд 1 дп 3 гпдине 
 Страна тела мпгу бити  

 Егзпгена: дпспевају аспирацијпм из сппљне средине, ређе ппвредпм груднпг кпща 
o Органска 

 Вегетабилна: кикирики, прах, семенке, пасуљ..; ппаснија су јер бубре и 
ппвећавају запремину и такп ппгпрщавају клинишку слику 
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 Невегетабилна: кпмадићи кпсти и папира, зуби.. 
o Непрганска: мпгу бити метална и неметална 
o Жива: псе, пшеле, пијавице.. 

 Ендпгена: пна кпја се стварају у прганизму (брпнхиплити, гнпј..) 
 Лпкализација је шещћа у деснпм брпнху збпг анатпмских структура 

o Клинишка слика (Чекспнпвих пет стадијума манифестације) 
 Први манифестни стадијум (трахепбрпнхална драма) 

 Настаје у мпменту аспирације 

 Надражајни кащаљ, гущеое и цијанпза 

 Психпмптпрни немир, губитак свести и пппущтаое сфинктера 
 Први латентни стадијум 

 Смириваое симптпма збпг пблагаоа странпг тела секретпм, исцрпљенпсти рефлекса 
кащља и адаптације тела на странп телп 

 Акп је странп слпбпднп у дущнику, мпгу да се шују тпнпви настали удараоем при 
инспиријуму п бифуркацију а при експиријуму п гласнице – балптман 

 Акп је странп телп фиксиранп, изнад места фиксације се мпже шути звиждаое 

 Траје 12-24 сата 
 Други манифестни стадијум (стадијум раних кпмпликација) 

 Симптпми слишни првпм стадијуму са брпнхппенумпнијпм, брпнхитиспм, ателектазпм, 
емфиземпм и пнеумптпракспм 

 Акп се не преппзна и не извади странп телп, пацијент улази у следећи стадијум 
 Други латентни стадијум 

 Ппвремени напади кащља, хемпптизија, рецидивирајући брпнхитис и пнеумпнија 
 Трећи манифестни стадијум (стадијум касних кпмпликација) 

 Апсцес и гангрена плућа, брпнхиектазије, акутни медијастинитис и пиппнеумптпракс 
o Дијагнпза 

 Анамнеза/хетерпанамнеза 
 Физишки преглед: зависи пд стадијума у кпјем се пспба јавила 
 Рендген плућа (нативни снимак): нетранспарентнп странп телп у дисајним путевима; транспарентнп 

се пткрива на пснпву индиректних знакпва – клаћеое медијастинума, емфизема, ателектазе... 
 Трахепбрпнхпскппија: пмпгућава визуелизацију и екстракцију странпг тела 

o Терапија 
 Екстракција тела ригиднпм трахепбрпнхпскппијпм 
 Акп су у питаоу велика/вегетабилна страна тела, неппхпдна је првп трахептпмија а затим 

екстракција дпопм трахепбрпнхпскппијпм 
 Кпнзервативна терапија: за дппунскп лешеое кпмпликација 

 

 
23. Механичке ппвреде једоака  

 Ппвреде једоака настале делпваоем механишке силе 

 Ппдела 
o Ппвреде у тпку ендпскппских захвата 

 Најшещће при ригиднпј или фиберезпфагпскппији, екстракцији страних тела, биппсији.. 
 Фактпри кпји дппринпсе ппвредама су малфпрмације кишме и/или једоака 
 Клинишка слика: бпл (на месту перфпрације), птежанп гутаое, ппвраћаое крви 
 Терапија 

 Искљушиваое хране per os, пласираое назпгастришне спнде, виспке дпзе антибиптика 

 Хирурщка терапија: вратна медијастинптпмија или тпракптпмија 
 Кпмпликације: перфпрација → прпдпр инфекције у медијастинум и септишкп стаое  

o Ппвреде једоака при ппвредама врата и груднпг кпща 
 Мпгу бити птвпрене или затвпрене 
 Обишнп су удружене са тещким ппвредама 

o Ппвреде једоака тпкпм хирурщких захвата на врату и груднпм кпщу 
 Збриоавају сте тпкпм хирурщкпг захвата сутурпм 

o Кпрпзивне ппвреде 
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 Настају накпн ингестије киселина или база 
 Патпфизиплпгија 

 Ингестија дпвпди дп 4 степена прпмена 

 Прпмене се виђају и у устима и фаринксу, а мпгу дпспети и аспирацијпм у ларинкс 
 Клинишка слика 

 Бплпви у устима, грлу и иза грудне кпсти 

 Дисфагија, хиперсаливација, ппвраћаое шестп сукрвишавпг садржаја, развијаое щпка 

 Мпже наступити тренутна смрт услед неурпгенпг бпла 
 Дијагнпза: најшещће јасна из анамнезе и клинишке слике 
 Терапија 

 У акутнпј фази → кпнтраиндикпванп даваое антидпта и изазиваое ппвраћаоа; евакуација 
садржаја назпгастришнпм спндпм 

 Искљушује се унпс хране и тешнпсти per os 

 Антищпк терапија 

 Акп нема знакпва крвареоа, врщи се терпија кпртикпстерпидима (превенција ствараоа 
стенпза) 

o Лешеое стенпза, акп настану, ппшиое најраније крајем 2. и ппшеткпм 3. недеље 
 
 

24. Кпрпзивне ппвреде једоака 
 Описане у претхпднпм питаоу  

 
 

25. Страна тела једоака  
 Представља материје кпје запстају у лумену једоака  

o Материје мпгу запстати 
 Збпг прпмена на једоаку: стенпзе, тумпри, дивертикулуми 
 Збпг немпгућнпсти кпнтрпле велишине залпгаја: недпстатак зуба, непажоа приликпм жвакаоа, 

алкпхплизам, халапљивпст 
o Страна тела мпгу бити 

 Органска 
 Непрганска 

o Акп ппстпји стенпза, странп телп запстаје испред ое; акп не ппстпји, странп телп се задржава испред или у 
првпм физиплпщкпм сужеоу  

 Клинишка слика 
o Дисфагија/афагија, пдинпфагија, хиперсаливација 
o Ретрпстернални бпл кпји се щири према леђима, ппщта узнемиренпст 

 Дијагнпза 
o Анамнеза 
o Клинишка слика 
o Рендген једоака (кпнтраиндикпванп снимаое кпнтрастпм) 
o Езпфагпскппија: дијагнпстишки и терапијски знашај 

 Терапија 
o Екстракција странпг тела тпкпм езпфагпскппије у лпкалнпј/ппщтпј анестезији 
o Неппхпдан ппсебан режим исхране 1-2 дана накпн интервенције 

 

 
26. Периферна парализа n. facialisa 

 Парализе фацијалнпг нерва се деле на 
o Централне парализе 

 Ппследица пщтећеоа супрануклеарних влакана кпја дплазе дп једра фацијалнпг нерва 
 Мпждани удар, тумпри мпзга, мултипла склерпза су најшещћи узрпци  
 Манифестује се парезпм и парализпм мищића дпое пплпвине лица са супрптне стране 

o Периферне парализе 
 Ппследица пщтећеоа мптпрнпг једра и/или сампг стабла фацијалнпг нерва 
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 Најшещћи узрпци су: тумпри ппнса, мултипла склерпза, менингитис, лајмска бплест, инфекције 
средоег уха, трауме главе, херпес зпстер, глпмус тумпри, Гилен-Барепв синдрпм, Белпва парализа, 
миастенија гравис.. 

 Клинишка слика периферне парализе 
o Пареза/парализа мимишне мускулатуре једне стране лица, на страни лезије 

 Плиће и збрисане фрпнталне бпре и назплабијална бразда, немпгућнпст набираоа шела, ппвлашеоа 
угла усана, звиждаоа, смејаоа; узимаоем шврсте хране, пна запстаје између пбраза и зуба, а 
узимаоем тешне, пна цури крпз угап пдузете стране 

o Смаоен псећај укуса на предое 2/3 језика, смаоенп лушеое пљувашке и смаоенп лушеое суза (самп акп је 
лезија прпксималнп пд ганглипна geniculi), хиперакузија 

 Акп није ппремећенп лушеое суза, пне се сливају низ пбразе пдузете стране 
o При ппкущају затвараоа капака, дплази дп рптације булбуса навище и у страну па се види самп бепоаша – 

Белпв фенпмен 

 Узрпци парализе 
o Идиппатски 

 Белпва парализа 

 Акутна периферна парализа фацијалнпг нерва, најшещће између 30. и 50. гпдине живпта 
o Неппзнат узрпк, али се сумоа на  

 Вирусну инфекцију: највище ппдатака указује на вируну етиплпгију збпг 
херпес симплекс, херпес зпстер или ЕБВ 

 Васкуларну исхемију: ппвећана прппустљивпст крвних судпва → 
ексудација → едем и кпмпресија нерва у фалппијевпм каналу 

 Наследни фактпри: кпмпресија нерва у фалппијевпм каналу збпг урпђенпг 
сужеоа канала 

 Аутпимуни ппремећаји 

 Клинишки 
o Парализи претхпди бпл у/иза уха на пбплелпј страни 
o Парализа фацијалиса дпстиже врхунац за два дана 
o Манифестује се пписаним симптпмима парализе 
o Кпд 85% пацијената прплази сппнтанп 

 Кпд 7% пацијената, Белпва парализа мпже да рецидивира а средои 
интервал рецидива је 10 гпдина пд прве епизпде 

 Мелкерспнпв синдрпм 

 Идиппатски ппремећај кпји се састпји пд тријаса: парализа фацијалнпг нерва, едем усана и 
фисура језика 

o Инфективни: Херпес-зпстер (Ramsay-Hunt) синдрпм 
 Парализа фацијалнпг нерва заједнп са везикуларним псиппм сппљащоег слущнпг канала и ущне 

щкпљке  
o Трауматски: фрактуре темппралне кпсти 
o Непплазме: интратемппралне непплазме, тумпри парптидне жлезде 
o Системске бплести: дијабетес, хипптирепза, леукемија, саркпидпза.. 

 Дијагнпза 
o Орл клинишки преглед: инспекцијпм се упшавају знаци парализе фацијалнпг нерва 

 За степенпваое парализе се кпристи House-Black-пва скала кпјпм се пцеоују мптпрне функције 
нерва (ппкретаое пбрва на гпре нпр) 

 Благи степен: приметна самп дискретна асиметрија 

 Средое тежак степен: приметан при впљним ппкретима 

 Тещки степен парализе: приметан при мирпваоу 
o Преглед парптидне жлезде 
o Интернистишки преглед 
o Лабпратпријске анализе 
o Рендген пирамиде пп Стенверсу, базе лпбаое пп Townu, кап и базе лпбаое пп Hirzu 
o СТ темппралне кпсти и MR ендпкранијума да би се искљушила пбпљеоа мпзга или средоег уха кпја мпгу 

дпвести дп парализе  
o Електрпнеурпграфија → за прпцену активнпсти и пшуванпсти интегритета акспна фацијалнпг нерва 
o Електрпмипграфија → регистрпваое сппнтане или изазване електришне активнпсти мищића 
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o Дијагнпза Белпве парализе је per exclusionem 

 Терапија 
o Етиплпщка терапија: акп су вируси узрпшници → антивирусни лекпви (ациклпвир) 
o Кпнзервативна терапија: кпртикпстерпиди у акутнпј фази, у трајаоу пд 10 дана 
o Физикална терапија: вежбе мищића лица, електрптерапија, масажа и термптерапија 
o Хирурщка терапија у циљу декпмпресије живца 

 
 

27. Прпфесипналне наглувпсти 
 Истп кап 6. питаое са пар измена 

o Убацити буку кап главнпг изазиваша наглувпсти: бука је свака неппжељна или непријатна звушна ппјава кпја 
изнад пдређенпг интензитета утише на психишкп и физшкп стаое шпвека, пмета и смаоује прпдуктивнпст 
рада, пмета пдмпр и ствара немир и нераспплпжеое 

o Извпри: грађевинске мащине и ппрема, трансппртна средства, електрпнски уређаји.. 
o Обпстранп симетришнп перцептивнп пщтећеое слуха веће пд 30% пп Fowler-Sabineu се сматра 

прпфесипналним пбпљеоем  
 
 

28. Старачка наглувпст (presbycusis) 
 Сензпринеурални губитак слуха ппвезан са физиплпщким прпцеспм стареоа 

o Обишнп се манифестује пд 65. гпдине, али мпгуће је и раније акп ппстпји наследна предисппзиција, 
хрпнишнп излагаое буци или нека генерализпвана васкуларна бплест 

 Ппстпји 4 патплпщка типа 
o Сензпрна пресбикузија 

 Дегенерација кпртијевпг пргана, пд базе ка врху 
 Ощтећеое манифестнп на виспким фреквенцама али сппспбнпст разумеваоа гпвпра пстаје пшувана 

o Неурална 
 Дегенерација ћелија спиралнпг ганглипна, пд базе ка врху, при шему неурпни слущнпг пута мпгу 

бити захваћени 
 Ощтећеое манифестнп на виспким фреквенцама уједнп са лпщпм дискриминацијпм гпвпра 

o Стријална/метабплишка  
 Атрпфија striae vascularis; пренпси се фамилијарнп 
 Аудипграм ппказује равну линију, али је дискриминација гпвпра дпбра 

o Кпхлеарна кпндуктивна 
 Настаје збпг губитка еластишнпсти базиларне мебране 
 Аудипграм ппказује пад  

 Клинишка слика 
o Оспбе са пресбикузијпм тещкп шују у присуству ппзадинске буке, али мпгу да шују дпбрп у тихпј средини 
o Жале се да шују гпвпр али га не разумеју 
o Тинитус је шест  
o Разлика између прага слуха и непријатнп јакпг звука је смаоена 

 Терапија 
o Не ппстпји; евентуалнп примена слущних апарата 

 

 
29. Аудиплпшка рехабилитација слуха 

 Представља прпцес умаоеоа несппспбнпсти насталих пщтећеоем слуха 
o За децу са кпнгениталним пщтећеоем, правилнији назив је хабилитација, јер се ради п уппстављаоу слуха, 

кпји пре тпга није ппстпјап  

 Метпде рехабилитације мпгу бити 
o Ппмпћу уређаја: пптреба за апаратпм ппстпји када је пщтећеое пбпстранп, а праг слуха за ваздущну 

прпвпдљивпст је маои пд 40dB на фреквенцијама битним за разумеваое гпвпра; неппхпднп је да ппстпје 
пстаци слуха кпји се мпгу амплификпвати  

 Слущни апарати 

 Кпнвенципнални слущни уређаји 
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 Директнп кпщтанп спрпвпђеое звука 

 Вибрант импланти  
 Импланти 

 Кпхлеарни импланти 

 Импланти мпжданпг стабла 
 Ппмпћни уређаји за пспбе са тещким пщтећеоима слуха 

o Ппмпћу тренинга  
 Шитаое са усана 
 Аудитпрни тренинг 
 Ошуваое гпвпра 

 Слущни апарати 
o Кпнвенципнални слущни уређаји 

 Састпје се пд микрпфпна (прима звук и претвара га у електришни сигнал), ппјашала (ппјашава 
импулсе) и пријемника (кпнвертује електришне импулсе назад у звушне) 

 Типпви 

 Апарати прекп ваздущне прпвпдљивпсти 
o Апарати кпји се нпсе на телу: микрпфпн и ппјашалп су на нивпу груди, дпк је 

пријемник на нивпу уха; кпристан кпд пспба са тещким степенпм наглувпсти и кпд 
кпнгениталних наглувпсти, збпг виспкпг степена амплификације 

o Апарати иза уха: сви делпви су иза уха и ппвезани су са слущним каналпм прекп 
цевшице  

o Апарати кпји се налазе у раму напшара 
o Апарати са целпм кпнструкцијпм у ущнпј щкпљци 
o Апарати кпји мпгу да стану у слущни канал  

 Апарати прекп кпщтане прпвпдљивпсти: уместп пријемника, ппседују вибратпр кпји се 
смещта на мастпидни наствак и такп директнп стимулище кпхлеју  

o Директнп кпщтанп спрпвпђеое звука (Bone anchored hearing aid – BAHA) 
 Тип слущнпг уређаја кпји се заснива на принципу кпщтане спрпвпдљивпсти  

 Примарнп за пспбе са кпндуктивним губиткпм слуха, унилатералним губиткпм слуха кап и 
мещаним губиткпм слуха кпд пних кпд кпјих кпнвенципнални апарати нису били успещни 

 Звук се директнп пренпси крпз кпст дп кпхлеје 
o Вибрант импланти (Vibrant soundbridge): делује директнпм стимулацијпм псикуларнпг ланца  

 Делимишнп имплантабилни уређај кпји се састпји пд  

 Сппљащоег дела: нпси се иза уха; тп је аудип прпцеспр кпји прекп микрпфпна прима 
сигнале и пренпси их радипфреквентним зрацима дп унутращоег пријемника 

 Унутращоег дела: механишки стимулище псикуларни ланац 

 Импланти  
o Кпхлеарни импланти 

 Електришни уређај кпји делује такп щтп директнп стимулище кпхлеарни нерв 

 Кпристи се у ситуацијама када је дегенерација ћелија у кпхлеји у тпликпј мери да слущни 
амплификатпри немају вище функцију 

 Састпји се пд 

 Сппљнпг дела: прпцеспр са микрпфпнпм и трансмитер → нпсе се на телу или иза уха 

 Унутращоег дела: хирурщки уграђен пријемник/стимулатпр и електрпде кпје стимулищу 
нерв 

 Микрпфпн прими звук → прпцеспр анализира и претвара у електришни импулс → пренпс 
сигнала на пријемник → декпдираое сигнала и пренпс дп електрпда → стимулација нерва 

o Импланти мпжданпг стабла  
 Уграђиваое импланта у сппљащои рецесус 4 кпмпре 

 Уграђује се када је дпщлп дп пресецаоа вестибуларнпг нерва уклаоаоем вестибуларнпг 
щванпма 

 Ппмпћни уређаји 
o Уређаји за слущаое 

 Уређаји кпји пмпгућују слущаое у присуству ппзадинске буке, прекп телефпна, у ппзприщту.. 
o Уређаји за уппзпреое 
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 Оспбе са пщтећеоем слуха мпгу да не шују, телефпн, звпнп, буку детектпра дима; пви уређаји 
стварају дпдатнп гласан звук  

o Телекпмуникаципни дпдаци 
 Ппјашала кпја се ппвежу за телефпн и ппјашавају гласнпст звука  

 Тренинг 
o Шитаое са усана: разумеваое гпвпра прекп ппкрета усана, израза лица, мимике.. 
o Аудитпрни тренинг: ппбпљщава вещтине слущаоа такп щтп се пспба уши какп да се кпнцентрище на звуке 

гпвпра 
o Ошуваое гпвпра: накпн наглпг губитка слуха, настају дефекти гпвпра у виду артикулације, гласнпсти, 

тпналитета; пве метпде уше пспбу да кпристи тактилне и прпприпцептивне ппдатке да би се пдржавап гпвпр 
у нпрмали 

 
 

30. Хируршка рехабилитација слуха 
 Хирурщке метпде лешеоа кпндуктивне наглувпсти  

o Најшещћи узрпци кпји захтевају хирурщкп лешеое су: птпсклерпза, кпнгениталне малфпрмације, хрпнишни 
супуративни и несупуративни птитис, трауме, тумпри, прекид ланца слущних кпщшица.. 

 Хирурщке метпде су 
o Мирингптпмија са уградопм аераципних цевшица 

 На бубнпј ппни се прави рез са евакуацијпм садржаја 
 Индикације: запаљеоа средоег уха, изражена прпгредијентна наглувпст.. 

o Рекпнструктивне хирурщке метпде  
 Упптреба хрскавишавпг/кпщтанпг материјала сампг пацијента или упптреба прптеза 
 Овде спадају 

 Стапедектпмија: Уклпне се круре стапеса кап и базална ппша → ппставаое паршета фасције 
на пвални прпзпр → стављаое прптезе између птвпра и дугпг крака инкуса 

 Стапедетпмија: уклпни се крура стапеса → на фиксиранпј базалнпј плпши се прави птвпр → 
убацује се прптеза кпја се везује за дуги крак инкуса 

 Индикације: нарущен интегритет тимпанппсикуларнпг ланца (птпсклерпза нпр) 
o BAHA  (Bone anchored hearing aid) и VS (Vibrant soundbridge) 

 Описани у аудиплпщкпј рехабилитацији 
o Кпхлеарни имплант 

 Описан у аудиплпщкпј рехабилитацији   
 
 

31. Ппремећај гласа и гпвпра 
Ппремећаји гласа 

 Најшещће класификације ппремећаја фпнације су на прганске и функципналне; примарне и секундарне; кпд деце и 
пдраслих 

 Прпмуклпст (dysphonia) 
o Акустишка перцепција ппремећених вибрација гласних жица 
o Не представља бплест per se  
o Најшещћи узрпци  

 Инфламатпрни 

 Акутни: акутни ларингитис, инфлуенца 

 Хрпнишни 
o Специфишни: туберкулпза, сифилис, гљивишне инфекције 
o Неспецифишни: хрпнишни ларингитис, атрпфишни ларингитис 

 Тумпри 

 Бенигни: папилпми, хемангипми, фибрпми, леукпплакија 

 Малигни: карцинпм 

 Масе слишне тумприма: пплип, анфипфибрпм, цисте 
 Траума: субмукпзнп крвареое, ларингеална траума 
 Парализа: парализа нерава 
 Кпнгениталнп: ларингеална мрежа, цисте, ларингпцеле 
 Функципнални: хистеришна афпнија 
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 Хиперкинетишка дисфпнија 
o Ппремећај фпнације узрпкпван неправилним кприщћеоем фпнацијскпг апарата 
o Етиплпгија: неправилна техника дисаоа, впкална препптерећнпст, рецидивирајући запаљенски прпцеси, 

алергијска пбпљеоа гпроих дисајних путева... 
o Симптпми 

 Дисфпнија, брза впкална зампрљивпст 
 Парестезије, пешеое или бплпви у грлу 

o Дијагнпза:  
 Гласнице су вплуминпзне, ппстпји хипертрпфија вентрикуларних набпра 
 Ендпвидепстрпбпскппски: пбпстранп присутне вибрације, симетришнп сужене амплитуде, 

ппвищене фреквенце 
o Терапија: фпнпрехабилитација, респиратпрна кинезитерапија, неппсредна впкална терапија 

 Пуберфпнија (мутација) 
o Приликпм сазреваоа у пубертету дплази дп издужеоа гласних жица и снижаваоа тпналитета гласа. Овп је 

карактеристика самп мущкараца збпг интензивнијег раста 
o Ппремећај прпмене тпналитета дпвпди дп перзистираоа дешијег гласа – пуберпфпнија – лажна мутација 

(виспк, пискав глас) 
 Узрпк је психпгени: емпципнална незрелпст, псећај несигурнпсти;  сексуална зрелпст је нпрмална и 

ларинкс је нпрмалнп развијен  
 Притискаоем тирепидне прпминенције уназад и на дпле, дплази дп ппущтаоа пренапрегнутих 

впкалних жица и мпгуће је ствараое нижих тпнпва – Гуцманпв (Gutzmann) тест притискпм  

 Функципнална афпнија (хистеришна афпнија) 
o Функципнални ппремећај кпји се јавља кпд емптивнп лабилних жена пд 15-30 гпдина 
o Афпнија је пбишнп нагла и без других ларингеалних симптпма 
o На прегеледу, впкалне жице су абдукпване и не дплази дп адукције при фпнацији 

 Адукција се мпже видети при кащљаоу щтп указује на нпрмалну функцију адуктпра → развија се 
нпрмални звук кащља 

 Спастишка дисфпнија 
o Ппјава јецајућег спазмпдишнпг гласа при нпрмалнпм тпку фпнације 
o Стрпбпскпппм се виде клпнишкп-тпнишке кпнтракције са ппремећеним вибрацијама гласница 
o Терапија је фпнијатријска рехабилитација, тј ушеое пацијента да ппущта фпнацијски апарат  

Ппремећаји гпвпра 

 Алалија 
o Неразвијенпст гпвпра детета дп 3 гпдине живпта 
o Најшещћи узрпци: неразвијенпст центара у мпзгу, пщтећеоа вида/слуха, периферна прганска пщтећеоа 

фпнатпрних пргана, психишка неразвијенпст, недпвпљан ппдстицај пкплине  

 Дислалија 
o Недпстајаое, замеоиваое или неправилнп изгпвараое ппјединих гласпва у артикулацији 
o Узрпци: периферна пщтећеоа артикулаципних пргана, пщтећеое слуха, парализе кранијалних нерава, 

пщтећеое ЦНС-а 

 Ринплалија 
o Ппремећај гпвпра када артикулација има назални призвук 
o Ппдела 

 Отвпрена ринпфпнија (rinophonia aperta) 

 Изгпвараое реши крпз нпс, кпје нпрмалнп немају назалну резпнанцију 

 Настаје немпгућнпщћу пдвајаоа назпфаринкса пд прпфаринкса (парализа, ппвреда, расцеп 
непца) 

 Рещава се хирурщкпм терапијпм уз пбавезну ппстпперативну фпнијатријску рехабилитацију  
 Затвпрена ринпфпнија (rinophonia clausa) 

 Губитак назалнпг призвука за реши кпје нпрмалнп резпнирају крпз нпсну щупљину 

 Настаје услед ппстпјаоа ппструкције нпса или назпфаринкса  
o Запаљенски прпцеси у нпсу и параназалним щупљинама, тумпри епифаринкса, 

страна тела у нпсу.. 

 Терапија у зависнпсти пд узрпшника 
 Функципнална ринпфпнија 
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 Настаје збпг лпще фпрмираних гпвпрних навика или субмукпзним расцеппм мипфибрила 
мекпг непца 

 Терапија: фпнијатријска рехабилитација 

 Муцаое (дисфлуенција) 
o Ппремећај тешнпсти гпвпра и састпји се пд птежанпг заппшиоаоа гпвпра, ппнављаоа реши, заустављаоа у 

тпку реши 
 Када дуже траје, мпже да се јави гримасираое, израженп трептаое пшима кап и абнпрмални 

ппкрети главе 
o Јавља се између нпрмалнп између 3. и 6. гпдине, а укпликп се дете кажоава збпг дисфлуенције, ппремећај 

мпже да прпгредира и у пдраслп дпба 
o Терапија: гпвпрна терапија кап и психптерапија да се смаои страх пд муцаоа  

 
 

32. Парезе и парализе ларинкса 
 Пареза је пщтећеое, а парализа је губитак мптпрне и сензпрне функције услед лезије нервнпг или мищићнпг 

система, па такп разликујемп 
o Неурпгене парализе ларинкса 

 Ппследица пщтећеоа нерава ларинкса 
 Деле се на 

 Централне 
o Супрануклеарне и нуклеарне лезије 
o Збпг бикпртикалне инервације, једнпстрана супрануклеарна пщтећеоа не 

изазивају парализу гркљана 

 Периферне 
o Ощтећеое вагуса, n. laryngeus superiora и n. laryngeus inferiora (recurrens) 
o Ови живци мпгу бити пщтећени приликпм прелпма базе лпбаое, тумпра задое 

лпбаоске јаме, прпцеса у пределу врата, прпцеса у плућима и медијастинуму... 

 Велики брпј парализа је неппзнатпг узрпка → идиппатске парализе 
 Клинишка слика 

 Једнпстрана парализа дпоег ларингеалнпг живца 
o Дисфпнија, замараое гласа и диспнеја при наппру 
o Здрава гласница мпже делимишнп да кпмпензује рад дисфункципналне гласнице 
o Најшещће се среће у клинишкпј пракси 

 Обпстрана парализа дпоег ларингеалнпг живца 
o Диспнеја уз пшуван глас 
o Акп се развије наглп (хирурщке ппвреде или акциденталнп) → стридпр, цијанпза и 

гущеое 
o Акп се развија ппстепенп (тумпр нпр) → мпгућа адаптација на сужени прпстпр за 

дисаое 

 Парализа гпроег ларингеалнпг живца 
o Дисфпнија, псећај странпг тела, хиппестезија/анестезија гркљана; дисаое је 

нпрмалнп 
o Мпже бити изплпвана, али се углавнпм јавља са парализпм рекуренса  

 Парализа вагуса или кпмплетна парализа гпроег и дпоег ларингеалнпг живца 
o Дисфпнија, диспнеја при наппру 
o Тахикардија и екстрасистпла 

 Дијагнпза 

 Анамнеза: ппдаци п мпгућим ппвредама ларинкса 

 Индиректна ларингпскппија 

 Стрпбпскппија: метпда за утврђиваое фреквенце и амплитуде вибрације гласница, ппщте 
пспбине и изглед, пплпжај и ппкретљивпст за време фпнације и респирације; гласнице мпгу 
да заузму 

o Медијални пплпжај (фпнацијски) 
o Парамедијални пплпжај 
o Интермедијарни пплпжај (сви мищићи афункципнални) 
o Пплпжај лаке адукције (респирација у миру) 
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o Пплпжај крајое абдукције (дубпки инспиријум) 
o Изглед гласница 

 Једнпстрана парализа дпоег: једна гласница у парамедијалнпм пплпжају, 
друга у медијалнпм 

 Обпстрана парализа: пбе гласнице у парамедијалнпм пплпжају  
 Кпмбинпвана парализа: гласница је у интермедијарнпм пплпжају 
 Парализа гпроег: дисфункципнална гласна жица нижа пд здраве 

 Рендген плућа и медијастинума, базе лпбаое: за пткриваое мпгућих прпцеса 

 Преглед щтитне жлезде 
 Терапија 

 Обпстрана парализа дпоег ларингеалнпг живца са угрпженим дисаоем → трахептпмија 

 Прпщиреое суженпг прпстпра за дисаое хирурщким путем → ларингпмикрпскппија 

 Једнпстрана парализа дпоег ларингеалнпг нерва → фпнијатријска рехабилитација са 
великим дпзама витамина Б 

o Мищићне парализе ларинкса 
 Слабљеое тпнуса ппјединих мищића или групе мищића ларинкса, са пшуванпм инервацијпм и 

нпрмалнпм ппкретљивпщћу  
 Узрпци 

 Акутни и хрпнишни запаљенски прпцеси у гркљану 

 Препптерећеое гласа: певаши, глумци, предаваши 

 Парезе су пбишнп пбпстране 
 Ппдела 

 Интернус пареза 
o Пареза m. thyreoarythenoideus internus -а 
o Приликпм фпнације, гласнице се не склапају дпбрп негп ппстпји птвпр између 

предое и средое трећине гласница 

 Трансверсус пареза 
o Пареза m. interarythenoideus internus -а 
o Приликпм фпнације гласнице се примишу дп средине, али у задопј кпмисури пстаје 

трпугласти птвпр са базпм према назад  

 Кпмбинпвана интернус-трансверсус пареза 
o Отвпр између гласница у пблику кљушапнице 

 Клинишка слика  

 Дисфпнија → гласнице се не склапају скрпз, па за време експиријума настаје щум 
турбулентнпг ваздуха 

 Брза зампрљивпст гласа → збпг непптпунпг склапаоа гласница, губи се велика кплишина 
ваздуха па је пптребан већи наппр за ствараое гласа 

 Умерени бплпви у врату, абдпмену и грудима → збпг напрезаоа  
 Дијагнпза 

 Анамнеза: ппдаци п гпвпрним навикама, живптним и радним услпвима 

 Индиректна ларингпскппија 

 Ендпскппски преглед 
 Терапија 

 Утврдити узрпк парезе и лешити га 

 Спрпвпди се фпнијатријска рехабилитација и впкална ппщтеда 
 

 

Ринитис  

 Представља запаљеое слузнице  нпса 

 Клинишки, ринитис је: два или вище симптпма/знака пбпљеоа (нпр. назална секреција, ппструкција и кијаое/свраб) 
дуже пд једнпг сата дневнп, за све време трајаоа бплести 

 Класификација 
o Инфективни 

 Акутни 
 Хрпнишни 
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 Атрпфишни (пзена) 
o Алергијски 

 Сезпнски 
 Перенијални 

o Хиперактивни 
 Идиппатски(вазпмптпрни): настаје услед ппвећаоа парасимпатишке активнпсти 
 Медикаментпзни: настаје накпн дугптрајне упптребе назалних декпнгестива, β блпкатпра, ACE 

инхибитпра, кпнтрацептива 
 Хпрмпнски: естрпгенпм индикпван птпк слузнице нпса; јавља се углавнпм тпкпм труднпће, а 

симптпми се ппвлаше накпн ппрпђаја 
 Ппстинфективни 
 Прпфесипнални 
 Неалергијски са епзинпфилним синдрпмпм (NARES): епзинпфилија (у назалнпм секрету), 

хиперпластишни синузитис, назални пплипи и NSAIL интплеранција 
 Емпципнални 

 
 

33. Алергијски прпцеси нпса и параназалних шупљина (алергијски ринитис) 
 IgE ппсредпван имунплпщки пдгпвпр на алергене нпщене ваздухпм 

 Ппдела 
o Према експпзицији 

 Сезпнска: симптпми присутни самп тпкпм сезпне 
 Перенијална: симптпми присутни тпкпм целе гпдине 
 Прпфесипнална: излагаое алергенима раднпг места 

o Према дужини трајаоа симптпма 
 Интермитентнa: симптпми трају маое пд 4 дана недељнп или краће пд 4 недеље 
 Перзистентнa: симптпми трају дуже пд 4 дана недељнп или дуже пд 4 недеље 

o Према тежини симптпма 
 Благи: не нарущава квалитет живпта 
 Умерени/тежак: дпвпди дп ппремећаја спаваоа, ппремећаја дневних активнпсти, птежава 

бављеое сппртпм... 

 Етиплпгија и патпгенеза 
o Инхалирајући алергени 

 Сезпнски: најшещће пплен дрвећа, траве, кпрпва  
 Перенијални: буђ, гриое кућне пращине, бубащвабе, нутритивни алергени (риба, јаја, бращнп...) 

o Генетска предисппзиција: акп рпдитељ бплује пд алергијскпг ринитиса, щансе да дете развије су 20 дп 50% 
o При првпм кпнтакту са алергенпм, дплази дп сензибилизације прганизма тј ствараое антитела IgE класе кпји 

се везују за мастпците → при ппнпвнпм излагаоу разликујемп две фазе 
 Рана фаза: накпн 5-30 минута пд излагаоа → дегранулација мастпцита и пслпбађаое 

пресинтетисаних медијатпра запаљеоа (хистамин, леукптријени, прпстагландин) → узрпкују 
вазпдилатацију, ппвећану прппустљивпст, хиперсекрецију.. 

 Едем слузнице, серпзна ринпреја, псећај свраба у нпсу.. 
 Касна фаза: 2 – 8h пд излагаоа → секундарнп ппвећаое медијатпра услед активације епзинпфила, 

базпфила и неутрпфила у слузници и секрету нпса  

 Опструкција нпса, брпнхпкпнстрикција, епзинпфилија.. 

 Клинишка слика 
 Назални симптпми: трансверзални назални гребен – збпг кпнстантнпг трљаоа нпса на гпре (allergic 

salute), едем назалне мукпзе, серпзни (сезпнска) или мукпзни (перенијална) секрет је пбишнп 
присутан  

 Ошни знаци: едем капака, кпнгестија и знак калдрме на кпнјуктиви гпроег тарзуса, тамни кругпви 
исппд пшију (allergic shiners) 

 Отплпщки знаци: настају услед блпка Еустахијеве тубе (нпр серпзни otitis media) 
 Фарингеални знаци: фарингитис збпг хиперплазије субмукпзнпг лимфпиднпг ткива; дете са 

перенијалним алергијским ринитиспм мпже да ппкаже све карактеристике дисаоа кпје се виђају и 
у аденпиднпј хиперплазији (прпдуженп дисаое на уста) 

 Ларингеални знаци: дисфпнија и едем гласних жица 
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 Карактеристишни симптпми 

 Сезпнска: парпксизмални напади кијаоа (10-20 један за другим), назална ппструкција, 
серпзни секрет и свраб у врху нпса  

 Перенијална: ушестале прехладе, перзистентнп запущен нпс, губитак псећаја мириса збпг 
едема слузпкпже, сливаое секрета крпз хпане у епифаринкс и гутаое (postnasal drip), 
хрпнишни кащаљ, ппремећај слуха збпг блпкаде Еустахијеве слущне тубе и ствараоа 
тешнпсти у средоем уху  

 Дијагнпза 
o Анамнеза: ппзитивна ппрпдишна алергплпщка анамнеза  
o Лабпратприја: пдређиваое епзинпфила → периферна епзинпфилија мпже бити присутна али није 

кпнстантан налаз 
o Кпжни тестпви: за идентификацију специфишних алергена → мпгу бити prick, scratch и интрадермални 

тестпви  
 Prick: алерген се убризгава на впларну страну ппдлактице → ппзитивна реакција је ствараое 

централнпг едема крпз 10-15 минута 
o Радипалергпспрбент тест (RAST): мереое кпнцентрације специфишних IgE антитела   
o Предоа ринпскппија: бледа и едематпзна слузница са дпста бистрпг секрета 

 Кпмпликације 
o Рекуренти синузитис збпг ппструкције синуснпг птвпра 
o Ствараое назалних пплипа 
o Серпзни otitis media 
o Брпнхијална астма 

 Терапија 
o Избегаваое кпнтакта са алергенпм 
o Медикаментпзна терапија 

 Антихистаминици (лпратидин) 
 Симпатикпмиметици: α-адренергишки лекпви дпвпде дп вазпкпнстрикције крвних судпва и смаоују 

кпнгестију и едем нпса; пралнп или тппикалнп  
 Кпртикпстерпиди: прални и тппикални; прални су вепма ефективни али треба да се пгранише на 

акутне епизпде 
 Na-крпмплин: стабилизација мастпцитних ћелија  
 Антихплинергици (ipratropium bromid) 
 Анатагпнисти леукптријенских рецептпра: мпнтелукаст, зафирлукаст 
 Анти-IgE: пмализумаб → смаоују нивп IgE антитела 

o Имунптерапија: хиппсензибилизација се кпристи када медикаментпзна терапија не успе → даје се алерген у 
маоим дпзама кпје се ппвећавају; прекида се акп терапија у трајаоу пд 3 гпдине не ппкаже клинишкп 
ппбпљщаое  
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1. Запаљенска пбпљеоа ушне шкпљке 
 Овде спадају црвени ветар (еризипел), перихпндритис и херпес зпстер ущне щкпљке 

Црвени ветар  

 Запаљеое кпже и ппткпжнпг ткива узрпкпванп Streptococcus speciesom 
o Главни предисппнирајући фактпр је микрплезија кпже ущне щкпљке 

 Клинишка слика 
o Лпкални симптпми: бпл, хиперемија и едем кпји има тенденцију да се щири па мпже да захвати и целу ущну 

щкпљку   
o Опщти симптпми: ппвищена температура, грпзница, ппщта слабпст 
o Регипнална лимфаденппатија 

 Дијагнпза  
o Анамнеза: ппдаци п ранијпј ппвреди  
o Инспекција и палпација: присутнп црвенилп и едем щкпљке 

 Терапија 
o Лпкалнп пблпге acidici borici 
o Парентералнп антибиптици  

Перихпндритис  

 Описан у 3. питаоу у првпј групи  
 
 

2. Херпес зпстер сппљашоег уха (Ramsay-Hunt синдрпм) 
 Вирусна инфекција кпже преаурикуларне регије, ущне щкпљке и сппљащоег ущнпг хпдника  

o Изазванп неурптрппним варишела-зпстер вируспм 

 Клинишка слика 
o Прпдрпмални симптпми: свраб, пешеое и бпл на месту будуће прпмене  
o Лпкални налаз: ппјава грпздастих везикула испуоених серпзним/хемпрагишним садржајем на 

еритематпзнпј кпжи → сппнтанп пуцаое и ствараое бплних ерпзија кпје се прекривају крустама 
o Неурплпщки симптпми 

 Неуралгија n.trigeminus-a: јаки бплпви у инерваципнпм ппдрушју (ущна щкпљка, сппљащои слущни 
хпдник, са ипсилатералне стране пбплеле щкпљке) 

 Парализа n.facialis-a: на страни пбплеле щкпљке 
 Неуралгија n.vestibulocochlearisa: перцептивна наглувпст, тинитус и вестибуларни ппремећаји 

(вртпглавица и сппнтани нистагмус) 
o Опщти симптпми: ппвищена температура, грпзница, ппщта слабпст, регипнална лимфаденппатија 

 Дијагнпза 
o Инспекција: прпмене на кпжи ущне щкпљке, знакпви парализе n.facialisa 
o Аудипметрија: наглувпст перцептивнпг типа 
o Статпакустишки рефлекс: не мпже да се изазпве на страни пбплелпг уха (парализа n.facialisa узрпкује парезу 

m.stapediusa) 
o Вестибуларни тестпви: рпмберг је ппзитиван 
o Калпријски тест: једнпстрана хиппексцитабилнпст лабиринта на страни где ппстпји наглувпст 

 Терапија 
o У првих 72h пд ппјаве ефлперсценција → антивирусни лекпви (ациклпвир) 
o Ппсле тпг перипда (нема сврхе давати ав лекпве) се примеоује лпкалнп асептишни раствпр бпрне киселине 
o Аналгетици за бпл 
o Кпртикпстерпиди за парализу n.facialisa 

 Кпмпликације 
o Секундарна бактеријска инфекција, вирусни менингпенцефалитис.. 

 
 

3. Otits externa 
 Представља запаљеое меких ткива (кпжа и ппткпжнп ткивп) сппљащоег слущнпг хпдника 

 Етиплпщки мпже да буде  
o Инфективни 

 Бактеријски 
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 Otitis externa circumscripta – furunculosis 

 Otitis externa diffusa 

 Некрптизирајући пtitis externa  
 Гљивишни: otomycosis 
 Вирусни 

 Herpes zoster oticus 

 Otits externa haemorrhagica  
o Реактивни 

 Екцематпзни otitis externa 
 Себпрпишни otitis externa 
 Неурпдерматитис 

Бактеријски  

 Otits externa circumscripta – furunculosis 
o Лпкализпванп гнпјнп запаљеое кпје је ппследица запаљеоа фпликула длаке у хрскавишавп-мембранпзнпм 

делу хпдника 
 Узрпшник је Staphylococcus Aureus 
 У слушају рекурентне фурункулпзе, искљушити дијабетес кап мпгући узрпк 

o Клинишка слика 
 Бпл и изражена псетљивпст на дпдир, кпје су диспрпппрципналне велишини фурункула 

 Ппкретаое ущне щкпљке, кап и жвакаое је бплнп 

 Акп дпђе дп сппнтане перфпрације апсецса → бпл пппущта а у лумену се налази 
пурулентнп – хемпрагишан садржај 

 Фурункул задоег зида мпже да изазпве запаљенски едем и ппследишну кпндуктивну наглувпст 
 Опщти симптпми: ппвищена температура, периаурикуларни лимфаденитис 

o Дијагнпстика 
 Инспекција и палпација 
 Отпскппија: црвенилп и едем кпже латералнпг дела хпдника са ппјединашним или мултиплим 

микрпапсцесима; мпгуће видети и пурулентнп-хемпрагишан секрет у лумену, дпк је бубна ппна 
интактна 

 Рендген темппралне кпсти пп Щулеру(Schuller): не ппказује патплпщке прпмене 
o Терапија 

 Лпкалнп антибиптици (хидрпциклин) са кпртикпстерпидима (дексаметазпн) 
 Развпјем лимфаденитиса → системски антибиптици  
 Аналгетици и тпплпта → за бпл 
 Инцизија апсцеса кпнтраиндикпвана збпг мпгућег щиреоа у дубље слпјеве и настанка 

перихпндритиса 

 Otitis externa diffusa  
o Дифузнп запаљеое меких ткива сппљащоег слущнпг хпдника, кпје мпже да се прпщири на ущну щкпљку и 

на бубну ппну 
o Етиплпгија 

 Траума: шашкаое хпдника пщтрим предметима, неструшнп уклаоаое страних тела.. 
 Мацерација кпже хпдника кпд пливаша  
 Дугптрајна излпженпст тпплим и влажним срединама 
 Акутна и хрпнишна запаљеоа средоег уха 
 Шесте бактерије изазиваши су: Staphylococcus aureus, Pseudomonas pyocyaneus, Bacillus proteus и  

Escherichia coli 
o Клинишка слика 

 Акутни тпк 

 Осећај пешеоа у уху кпји се ппгпрщава ппкретима вилице 

 Ппјава серпзнпг секрета кпји касније ппстаје пурулентан 

 Инфламација и едем мукпзе хпдника → кпндуктивна наглувпст 

 Мпгућ регипнални лимфаденитис 
 Хрпнишни тпк 

 Јак свраб и жеља за шещаоем → реинфекција 

 Секрет је пскудан и мпже да се сасущи и фпрмира крусте 

 Реткп кпжа ппстаје хипертрпфишна и дпвпди дп стенпзе хпдника  
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o Дијагнпза  
 Анаменза: инфпрмације п ппвредама, купаоу у базену.. 
 Палапција: трагуси су бплни на палпацију уз ппстпјаое регипналнпг лимфаденитиса 
 Отпскппија: хиперемија и едем кпже хпдника; лумен испуоен запаљенским ексудатпм 
 Микрпбиплпщка анализа бриса секрета из уха и антибипграм  

o Терапија 
 Аспирација секрета из лумена хпдника 
 Антибиптици са кпртикпстерпидима лпкалнп 
 Аналгетици пп пптреби 

 Некрптизирајући пtitis externa  
o Запаљеое канала сппљащоег слущнпг хпдника, пбишнп кпд старијих пспба са дијабетеспм или кпд пспба на 

имунпсупресивнпј терапији 
 Најшещћи узрпк је Pseudomonas aeruginosa 

o Клиниша слика 
 Лиши на дифузни тип, али ппстпји изузетнп јак бпл и ппјава гранулација у хпднику 
 Шеста је парализа фацијалнпг нерва 
 Инфекција мпже да се прпщири на базу лпбаое и на југуларни фпрамен шиме мпже да изазпве 

парализу већег брпја кранијалних нерава 
o Дијагнпза 

 Јака пталгија и гранулаципнп ткивп уз пстале ппдатке  
o Терапија 

 Кпнтрпла дијабетеса 
 Тпалета слущнпг канала 
 Антибиптска терапија (ппгптпвп усмерена на псеудпмпнас) 

Гљивишни 

 Otomycosis 
o Гљивишна инфекција сппљащоег слущнпг канала 

 Најшещћи изазиваши су: Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus и Candida albicans 
o Фактпри ризика 

 Тппла и влажна средина (трппски и субтрппски предели) 
 Примена тппикалних антибиптика за терапију других инфекција уха 
 Мацерисана кпжа сппљащоег слущнпг хпдника впдпм (пливаши) 

o Клинишка слика 
 Интензиван свраб, псећај пунпће у уху и кпндуктивна наглувпст збпг присуства мицелијума гљивица 

кпје ппструищу хпдник 
 Пацијенти шещаоем ппкущавају да плакщају тегпбе али такп дпвпде дп пщтећеоа кпже хпдника и 

мпгућег развпја секундарне бактеријске инфекције 
o Дијагнпза 

 Отпскппија: наслаге гљивица шија бпја зависи пд изазиваша (нигер – црна, фумигатус – светлп 
зелена/плава, кандида – белишаста); кпжа хпдника је црвена и едематпзна 

o Терапија 
 Тпалета уха (аспирација наслага) 
 Лпкална примена антимикптика ( у пблику раствпра – нистатин, клптримазпл) 

 Системска примена кпд имунпкпмпрпмитпваних 
 Антибиптици пп антибипграму за бактеријске суперинфекције  

Вирусни 

 Herpes zoster oticus 
o Ствараое везикула на бубнпј ппни, кпжи хпдника, ущнпј щкпљки 
o Мпже да дпведе дп парализе VII и VIII фацијалнпг нерва 

 Otitis externa haemorrhagica 
o Ствараое хемпрагишне буле на бубнпј ппни и дубпкпм делу слущнпг канала 

 Узрпк неппзнат али се сумоа на вирусну етиплпгију  
o Клинишки се презентује јаким бплпм у уху и сангвинпзним секретпм накпн руптуре буле 
o Терапија: аналгетици за бплпве кап и антибиптици за секундарне инфекције 

Реактивни 

 Екцематпзни otitis externa 
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o Хиперсензитивнпст на тппикалну примену капи (хлпрпмицетин, непмицин..) 
o Манифестује се јакпм иритацијпм, ствараоем везикула, крустаоем у сппљащоем каналу 
o Терапија је уклаоаое фактпра  

 Себпрпишни пtitis externa 
o Ппвезан са себпрпишним дерматитиспм скалпа 
o Клнишки: свраб је главни симптпм 
o Дијагнпза: птпскппијпм се види маснп, жућкастп перутаое у сппљащоем слущнпм каналу 
o Терапија: тпалета уха, примена крема са салицилнпм киселинпм, регулисаое себпреје кпже главе 

 Неурпдерматитис 
o Настаје кпмпулсивним шещаоем збпг психплпщких фактпра 
o Главни симптпми је интензиван свраб 

 Мпже да се кпмпликује бактеријскпм суперинфекцијпм  
o Терапија: психптерапија и терапија секундарне инфекције пп пптреби  

 
 

 Otitis media  
 Запаљеое средоег уха 

 Ппдела 
o Према врсти патплпщкпг прпцеса 

 Гнпјна 
 Негнпјна 

o Према типу запаљенскпг прпцеса 
 Специфишна запаљеоа  
 Неспецифишна 

o Према тпку 
 Акутна 

 Негнпјнп запаљеое (otitis media acuta simplex seu catarrhalis) 

 Гнпјнп запаљеое (otitis media acuta purulenta seu suppurativa) 

 Ппсебни пблици запаљеоа (mucosis otitis) 
 Хрпнишна 

 Гнпјна запаљеоа (otitis media chronica purulenta): тубптимпалнп запаљеое, атикпатнралнп 
запаљеое и хрпнишнп запаљеое са хплестеатпмпм 

 Негнпјна запаљеоа: хрпнишнп секретпрнп запаљеое и адхезивнп секретпрнп запаљеое  
 
 

4. Оtits media acuta cattharalis et suppurativa 
 Представља запаљеое слузпкпже средоег уха и Еустахијеве тубе  

o Шещће је кпд деце и накпн вирусних инфекција гпроег респиратпрнпг тракта 

 Етиплпгија и предисппнирајући фактпри 
o Микрппрганизми 

 Вируси (респиратпрни) 
 Бактерије (Streptococcus penumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis) 

o Предисппнирајући фактпри  
 Ощтећеое прирпдних пдбрамбених механизама слузнице средоег уха (дискинезија цилија, 

ппструкција лумена тубе..) 
 Акутни и хрпнишни ринитис/ринпсинузитис, акутни и хрпнишни тпнзилитис, алергијски прпцеси нпса 
 Кпнгениталне малфпрмације усне щупљине и нпса 

 Патпгенеза 
o Агенс дпспева у средое ухп 

 Тубарним путем: из нпса у Еустахијеву тубу (најшещћи пут); ппгптпвп кпд деце јер је оихпва туба 
краћа, щира и хпризпнталнија 

 Трауматским путем: крпз перфпрацију на бубнпј ппни 
 Хематпгенп: тпкпм инфективних бплести 

o Запаљеое прплази крпз 5 стадијума 
 Стадијум тубарне пклузије 
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 Запаљеое гпроих респиратпрних путева се щири на слузницу Еустахијеве тубе → 
хиперемија и едем тубе → ппструкција лумена → пмета се прпцес аерације и дплази дп 
респрпције ваздуха из средоег уха → ствараое негативнпг интратимпанишнпг притиска → 
ефузија бистре серпзне тешнпсти у бубну дупљу (катаралнп запаљеое) 

 Стадијум пресупурације 

 Прпдужена ппструкција тубе → инвазија бубне дупље пипгеним микрппрганизмима → 
хиперемија мукпзе уз ствараое инфламатпрнпг ексудата 

 Стадијум супурације 

 Пипгене бактерије дпвпде дп ствараоа гнпја у средоем уху и мастпидним ћелијама  
o Бубна ппна је напета и избпшена 

 Стадијум резплуције 

 Дплази дп руптуре бубне ппне → пслпбађаое гнпја са пппущтаоем симптпма и 
смириваоем инфламатпрнпг прпцеса 

o Акп је терапија благпвремена, ппправак мпже да ппшне и без руптуре ппне 
 Стадијум кпмпликација 

 Акп је виспка вируленција прганизма или је имуни систем пацијента слаб, мпже дпћи дп 
щиреоа инфекције ван средоег уха → мастпидитис, парализа фацијалнпг нерва, 
лабиринтис, екстрадурални апсцес, менингитис, апсцес мпзга.. 

 Клинишка слика 
o Стадијум тубарне пклузије 

 Симптпми: кпндуктивна наглувпст и пталгија 
 Знаци: увушена бубна ппна, stria malearis скпрп хпризпнтална, processus brevis щтрши, губитак 

светлпснпг рефлекса 
o Стадијум пресупурације 

 Симптпми: јака пталгија, аутпфпнија, кпндуктивна наглувпст и тинитус; кпд деце је шещћа ппјава 
системских симптпма (ппвищена температура, ппвраћаое, дијареја..) 

 Знаци: хиперемија pars tensa бубне ппне, ппјава изражених крвних судпва кпји дају изглед тпшка 
бубнпј ппни; касније цела ппна ппстаје унифпрмнп црвена 

o Стадијум супурације 
 Симптпми: изузтетнп јака, пулсирајућа пталгија, аутпфпнија, наглупвст кпндуктивнпг типа и тинитус; 

температура расте и дп 40  ̊
 Знаци: бубна ппна је црвена и избпшена, мпже се видети жућкаста ташка на месту где је иминентна 

руптура 
o Стадијум резплуције 

 Симптпми: смирује се бпл, пада температура и пацијент је генералнп бпљег стаоа накпн евакуације 
гнпја 

 Знаци: сппљащои слущни канал мпже да садржи мукппурулентни секрет; пбишнп се види мала 
перфпрацијa у антерпинферипрнпм делу pars tensa бубне ппне, смирује се хиперемија ппне 

 Дијагнпза 
o Анамнеза: ппдаци п ранијпј инфекцији гпроих дисајних путева/инфекцији у тпку 
o Палпација: бплна псетљивпст мастпида 
o Отпскппија: наведенп пп стадијумима 
o Тпнална аудипметрија: кпндуктивна наглувпст 
o Тимапнпметрија 

 Тимпанпграм тип Б: кпд присуства ексудатау бубнпј дупљи  
 Тимпанпграм тип Ц: кпд дисфункције слущне тубе  

o Weber ппказује латерализацију на бплесну страну, Rinne је негативан, Schwabach је прпдужен 

 Терапија 
o Антибактеријска терапија 

 Даје се у свим слушајевима ппвищене температуре и јаке пталгије 
 Обзирпм на узрпшнике, најшещће се дају ампицилин и ампксицилин; у слушају алергије: 

кптримпксазпл/еритрпмицин 
 Терапија траје минимум 7 дана; укпликп се прекине раније или акп се да у неадекватним дпзама, 

мпже да прпгредира у секретпрни otitits media 
o Декпнгестивне капи 

 Ефедрин, пксиметазплин или ксилпметазплин 
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o Орални назални декпнгестиви 
 Псеудпефедрин или  кпмбинација декпнгестива и антихистаминика  

o Аналгетици и антипиретици: парацетампл нпр 
o Правилна тпалета уха  
o Мирингптпмија: инцизија ппне ради евакуације гнпја 

Акутни некрптизирајући otitis media 

 Варијанта супуративнпг запаљеоа кпје се шестп виђа кпд деце кпја имају бпгиое, щарлах или неку другу инфекцију 
изазвану β хемплитишким стрептпкпкпм 

 Ппстпји брза деструкција бубне ппне и структура бубне дупље  

 Прпцес зарастаоа је праћен фибрпзпм или растпм сквампзнпг епитела из сппљащоег хпдника (секундарни 
(стешени) хплестеатпм) 

 Терапија ппдразумева антибиптике минимум 7-10 дана  
 
 

5. Отпантритис  
 Представља неспецифишнп, акутнп, гнпјнп запаљеое слузнице средоег уха кпд нпвпрпђеншади (деца дп месец 

дана) и пдпјшади (деца дп гпдину дана) 

 Етиплпгија: узрпшници су најшещће бактерије (S. pneumoniae, H. influenzae..) 

 Патпгенеза 
o Агенс дпспева дп уха 

 Тубарним путем: агенс се пренпси из нпса крпз Еустахијеву тубу; најшещћи пут 
 Аспирацијпм: плпдпве впде, млека приликпм дпјеоа, хране тпкпм ппвраћаоа.. 

o Фактпри ризика 
 Еустахијева туба: кпд нпвпрпђеншади и пдпјшади, слущна туба је краћа, щира и хпризпнталнија, щтп 

плакщава прпдпр узрпшника у средое ухп 
 Средое ухп: кпд пдпјшета, епитимпанум је механишки пдвпјен пд мезптимпанума атикпантралнпм 

мембранпм → тп плакщава настанак и задржаваое запаљеоа у епитимпануму 
 Мастпидни наставак: фпрмираое и пнеуматизација није заврщена (ппшиое у 1. гпдини, заврщава се 

у 5.), па пнеуматски прпстпр шини самп антрум → смаоена укупна ппврщина слузнице и аерација 
средоег уха а мастпидни наставак је испуоен сппнгипзнпм кпсти пкп антрума → идеални услпви за 
настанак пстепмијелитиса мастпдинпг наставка 

 Лимфнп ткивп: аденпиднп лимфнп ткивп је увећанп пкп фарингеалнпг ущћа слущне тубе → птежава 
нпрмалну аерацију средоег уха  

 Имуни систем: неразвијенпст ппгпдује шестим инфекцијама гпроих дисајних путева 

 Клинишка слика 
o Латентни (ппщти пблик) 

 Опщти симптпми: ппвищена температура (дп 40˚), ппвраћаое и дијареја са брзим развпјпм 
дехидрације (увушене фпнтанеле, абдпмен исппд нивпа груднпг кпща, смаоен турпр), 
хиперексцитабилнпст нервнпг система (фебрилне кпнвулзије, ппремећај свести..) 

 Лпкални симптпми: неупадљиви или пптпунп пдсутни 
o Манифестни (пбишни пблик) 

 Симптпми акутнпг гнпјнпг запаљеоа средоег уха (деца пбишнп забацују главу уназад или се хватају 
рукама за ущи) 

 Дијагнпза 
o Инспекција и палпација уха: бплнпст трагуса и планума мастпиднпг наставка 
o Отпскппија 

 Бубна ппна је без прпмена 

 Збпг пдвпјенпсти епитимпанума, на птпскппији се не упшавају карактеристишни занци 
супуративнпг птитиса (хиперемишна и избпшена ппна, и оена перфпрација) 

 Укпликп су ппщти знаци вепма изражени у пднпсу на лпкалне, пптребнп је урадити парацентезу и 
узети брис секрета за микрпбиплпщку анализу  

o СТ темппралне кпсти: у циљу прпцене щиреоа запаљеоа из средоег уха у структуре темппралне кпсти 

 Терапија 
o Антибиптици парентералнп према антибипграму 
o Симптпматска терапија 

 Рехидрација, антипиретици  
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o Хирурщка терапија 
 Ради се антрптпмија акп се развије пстепмијелитис темппралне кпсти  

 Отвара се и дренира антрум и щупљина средоег уха 
 
 

6,7.  Otitis media chronica suppurativa tubotympanica et osteotica(aticoanthralis) 

 Хрпнишнп гнпјнп запаљеое средоег уха кпје се карактерище мукпзним/мукппурулентним секретпм и трајнпм 
перфпрацијпм бубне ппне 

o Перфпрација ппстаје трајна када ивице ппстану прекривене сквампзним епителпм и не зарастају сппнтанп 

 Етиплпгија 
o Аерпбне бактерије: Pseudomonas aeruginosa, Proteus, Escherichia coli, S. aureus  
o Анаерпбне бактерије: Bacteroides fragilis и анаерпбне стрептпкпке 

 Типпви хрпнишнпг супуративнпг otitis media 
o Тубптимпанални 

 Назива се и бенигни тип јер не ппстпји ризик пд тещких кпмпликација 
 Захвата предое-дпои деп бубне дупље (еустахијеву тубу и мезптимпанијум) и ппвезан је са 

централнпм перфпрацијпм бубне ппне 
o Атикпантрални 

 Захвата задое-гпрои деп бубне дупље и ппвезан је са ивишнпм перфпрацијпм бубне ппне 
 Шестп је аспциран са хплестеатпмпм, гранулацијама или пстеитиспм 

 Кпмпликације хрпнишнпг супуративнпг запаљеоа средоег уха 
o Вертигп: ерпзија сппљащоег семициркуларнпг канала → мпже да прпгредира у лабиринтис/менингитис 
o Перзистентна главпбпља: указује на интракранијалне кпмпликације 
o Слабпст мищића лица: указује на ерпзију фацијалнпг канала 
o Температура, мушнина, ппвраћаое: мпгућа интракранијална инфекција 

Тубптимпанални тип 

 Ппшиое у детиоству па је и најшещће у дешијем дпбу 

 Фактпри кпји мпгу дпвести дп пвпг стаоа  
o Секвела акутнпг запаљеоа средое уха, са централнпм перфпрацијпм кпја ппстаје перманентна и дпзвпљава 

ппнављане инфекције 
o Асцендентна инфекција крпз еустахијеву тубу: тпнзилитиси, синузитиси.. 
o Присуствп мукпидне птпреје кап резултат нетплеранције неких намирница 

 Патпгенеза 
o Остаје лпкализпванп на предое-дпои деп бубне дупље 
o Тпк бплести 

 Активни перипд: ппстпји перфпрација са инфламацијпм мукпзе и мукппурулентним секретпм 
 Инактивни перипд: ппстпји перфпрација али мукпза средоег уха није инфламирана и нема секрета  

 Клинишке карактеристике 
o Секреција из уха: мукпидна, кпнстантна или ппвремена, али никад фетидна 
o Губитак слуха кпндуктивнпг типа 

 Акп бплест дугп траје, мпже да дпђе дп пщтећеоа кпхлеје и губитка слуха мещанпг типа 
o Перфпрација: увек у централнпм делу pars tensa, испред, иза или исппд дрщке малеуса 
o Мукпза средоег уха: види се када је перфпрација велика 

 Нпрмалнп је бледп ружишаста и влажна; када је инфламирана црвенкаста је, едематпзна и птешена 

 Дијагнпза 
o Отпскппија 

 Централна перфпрација pars tensа бубне ппне 
 Мукпза средоег уха: нпрмална у мирним перипдима, едематпзна тпкпм егзацербација 
 Осикуларни ланац: пбишнп је интактан и ппкретан, али мпже да ппкаже неки степен некрпзе 
 Мпгућа ппјава бледих пплипа кап ппследица дугптрајнпг запаљеоа мукпзе 
 Фибрпза и адхезије: резултат репаративнпг прпцеса и мпгу да ппгпрщају мпбилнпст псикуларнпг 

ланца или да блпкирају еустахијеву тубу  
o Аудипметрија: наглувпст кпндуктивнпг типа 
o Микрпбиплпщка анализа секрета и антибипграм 
o Рендген темппралне кпсти пп Schulleru –u: мастпидни наставак је пбишнп склерптишан, али мпже да буде 

пнеуматизпван 
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 Нема знакпва кпщтане деструкције 
o СТ темппралне кпсти: акп се сумоа на кпмпликације 

 Терапија 
o Тпалета уха: уклпнити секрет и дебрис  
o Капи за ухп: антибиптске капи (непмицин, гентамицин, хлпрпмицетин..) у кпмбинацији са 

кпртикпстерпидима кпји имају лпкални антиинфламатпрни ефекат 
o Системски антибиптици: у акутним егзацербацијама 
o Хирурщка терапија 

 Уклаоаое пплипа 
 Мирингппластика: затвараое перфпрације бубне ппне, када је пшуван псикуларни ланац 
 Тимпанппластика: ппред затвараоа перфпрације, санира се и прпцес у средоем уху и на 

псикуларнпм ланцу  
Атикпантрални тип 

 Хрпнишнп гнпјнп запаљеое кпје захвата задое-гпрои деп средоег уха 

 Патплпгија: присутни су  
o Хплестеатпм 
o Остеитис и гранулаципнп ткивп 

 Остеитис захвата зидпве бубне дупље, мастпидни наставак и слущне кпщшице  
 Маса гранулаципнпг ткива шестп пкружује регипн пстеитиса и мпже да дпведе дп ппјаве пплипа; 

пплипи су црвенкасте бпје 
o Осикуларна некрпза 

 Деструкција мпже да буде пгранишена на дуги наставак инкуса или мпже да захвати цеп псикуларни 
ланац; збпг пвпга, губитак слуха је увек већи негп у тубптимпаналнпм типу 

 Ппвременп, хплестеатпм премпщћава размак кпји је настап унищтеоем слущних кпщшица па 
губитак слуха не мпра бити тпликп пшигледан  

 Клинишка слика 
o Симптпми 

 Секрет: пбишнп пскудан али увек фетидан збпг деструкције кпсти 
 Губитак слуха: слух је нпрмалан када је псикуларни ланац интактан или кад ппстпји хплестеатпм 

кпји премпщћује размак; када ппстпји губитак слуха, углавнпм је кпндуктивнпг типа али мпже бити 
и мещпвитпг 

 Крвареое: настаје пд гранулација или пплипа тпкпм шищћеоа уха 
o Знаци 

 Перфпрација бубне ппне: ивишна перфпрација у pars flaccida (гпрое-задои квадрант) 
 Ретракципни чеп (пвп верпватнп и не треба, али прпшитати бар) 

 Инвагинација бубне ппне кпја је у ппшетку плитка, али ппсле се увећава и дплази дп 
акумулације кератинске масе и оене инфекције 

 Стадијуми ретракције мембране 
o I: ппна је ретрахпвана али не дпдирује инкус 
o II: ппна је ретрахпвана дубпкп и дпдирује инкус 
o III: бубна ппна лежи на прпмпнтпријуму, интактна је мукпза, а прпстпр је 

делимишнп или пптпунп пблитерисан; мембрана је танка збпг издужеоа 
o IV: ппна је вепма танка и адхерира за прпмпнтпријум и псикуларне кпсти; пптпунп 

се испуоава прпстпр бубне дупље 

 Дијагнпза 
o Отпскппија/птпмикрпскппија 

 У лумену се налази пурулентан фетидан секрет 
 Пп уклаоаоу секрета, на ппни се види ивишна перфпрација крпз кпју мпгу да прпминирају 

гранулације или пплипи 
 Мпже да ппстпји хплестеатпм, знаци кпщтане деструкције.. 

o Аудипметрија: у ранпј фази ппстпји наглувпст кпндуктивнпг типа, а касније мещпвитпг 
o Рендген темппралне кпсти пп Schulleru/СТ: указују на степен деструкције кпсти 

 Терапија 
o Кпнзервативна: примена антибиптика и кпртикпстерпида лпкалнп, кап капи за ухп 
o Хирурщка терапија: тимпанппластика/тимпанпмастпидектпмија 

Разлике између тубптимпаналнпг и атикпантралнпг типа 
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 Тубптимпанални Атикпантрални 

Секрет Мукпидни, без мириса Оскудни, пурулентни, фетидни 
Перфпрација Централна Ивишна 
Гранулације Реткп Шестп 
Пплипи Бледи Црвенкасти 
Хплестеатпм Одсутан Присутан 
Кпмпликације Ретке Шесте 
Губитак слуха Кпндуктивни тип Кпндуктивни или мещани тип 

 
 

8. Оtitis media chronica suppurativa cum cholesteatoma 
 Представља присуствп кератинизирајућег плпшастпг епитела у средоем уху или мастпиднпм наставку  

o Термин хплестеатпм је ппгрещан јер нити садржи хплестерплске кристале, нити је тумпр кпји би пдгпварап 
наставку „пм“ 

o Хплестеатпм се састпји пд два дела 
 Матрикс: кератинизирајући плпшастпслпјевити епител; ћелије матрикса се љущте и накупљају у 

врећи хплестеатпма   
 Периматрикс: слпј гранулацијскпг ткива кпји пкружује матрикс  

 Ппдела хплестеатпма 
o Атик: лпкализпван у крпву бубне дупље 
o Синус: лпкализпван у задое-гпроем квадранту 
o Тенза: лпкализпван у мезптимпануму  

 Ппреклп хплестеатпма: ппстпји вище теприја (пнакп, и не мпра бащ) 
o Инвагинација бубне ппне кпја ствара ретракципне чеппве (Витмакпва теприја) 
o Хиперплазија базалних ћелија, герминативнпг слпја кпже (Руедијева теприја) 
o Инвазија епитела из сппљащоег слущнпг канала крпз перфпрацију (Хаберманпва теприја) 
o Метаплазија мукпзе из респиратпрнпг у плпшасти епител (Садепва теприја) 

 Класификација хплестеатпма 
o Кпнгенитални 

 Настаје пд ембрипналних епидермалних ћелија бубне дупље или темппралне кпсти 
 Кпнгенитални настаје на три места: средое ухп, апекс петрпзне кпсти и ппнтпцеребеларни угап 
 Презентује се кап белишаста маса, лпкализпвана иза бубне ппне и изазива кпндуктивни хубитак 

слуха 
 Мпже сппнтанп да дпведе дп руптуре бубне ппне и да се презентује кап хрпнишни супуративни otitis 

media 
o Примарнп стешени 

 Назива се примарни јер нема ппдатака п претхпднпм запаљеоу средоег уха или перфпрацији 
бубне ппне 

 Теприје настанка су 

 Инвагинација pars flaccida: услед перзистентнпг негативнпг притиска у крпву бубне дупље 
збпг дисфункције Еустахијеве тубе → ствараое инвагинације  

 Хиперплазија базалних ћелија: прплиферација базалних ћелија сппљащоег слущнпг 
хпдника и епителијалнпг слпја бубне ппне, ппкренута хрпнишнпм иритацијпм (кпја мпже 
бити асимптпматска) 

o Растући хплестеатпм затим дпвпди дп ствараоа перфпрације 

 Метаплазија: настаје метаплазија нпрмалнпг епитела у плпшастпслпјевити, услед 
асимптпматске инфекције 

o Секундарнп стешени 
 Развија се кпд слушјаева где ппстпји већ ивишна или централна перфпрација 
 Теприје настанка су 

 Миграција сквампзнпг епитела: плпшастпслпјевити епител канала средищоег уха мигрира 
крпз перфпрацију у средое ухп 

 Метаплазија:метаплазија нпрмалнпг епитела у плпшастпслпјевити услед ппнављаних 
инфекција крпз ппстпјећу перфпрацију 

 Експанзија хплестеатпма 
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o Када настане у средоем уху, врщи инвазију пкплних структура, а пнда дпдатнп дпвпди дп деструкције 
ензимским путем  

 Мпже да дпведе дп деструкције слущних кпщшица, ерпзије кпщтанпг лабиринта и канала 
фацијалнпг нерва, ерпзије крпва бубне дупље и интракранијалних кпмпликација 

 Раније се сматралп да деструкција и некрпза настају услед притиска хплестеатпма, али данас се зна 
да разлишити ензими (кплагеназа, кисела фпсфатаза, прптеплитишки ензими..) дпвпде дп 
деструкције  

 Клинишка слика: кап кпд атикпантралнпг птитиса 

 Дијагнпза 
o Отпскппија и птпмикрпскппија 

 У лумену сппљащоег слущнпг хпдника → пурулентни, фетидни секрет  
 На бубнпј ппни → централна/ивишна перфпрација крпз кпју мпже да се види седефастпбели 

хплестеатпм; мпгуће видети и гранулације и пплипе кпји крваре 
o Аудипметрија: мещпвити тип наглувпсти (али мпже и неприметан кпндуктивни губитак, кап кпд 

атикпантралнпг) 
o Микрпбилпщка анализа секрета: указује на изазиваша  
o Рендген мастпиднпг наставка пп Schulleru/СТ темппралне кпсти: ппказују пстеитишни прпцес  

 Терапија 
o Хирурщка: 2 метпде  

 Отвараое мастпидне щупљине и приступ бубнпј дупљи крпз мастпидни наставак: атикптпмија, 
мпдификпвана радикална мастпидектпмија 

 Истпвремени приступ крпз сппљащои слущни канал и мастпидни наставак 
o Рекпнструктивна терапија: мирингппластика/тимпанппластика за пбнављаое функције слуха 

 
 

9. Егзпкранијалне птпгене кпмпликације 
 Акутни мастпидитис  

o Акутнп, гнпјнп запаљеое слузнице и кпсти мастпиднпг наставка 
o Предисппнирајући фактпри 

 Велика вируленција узрпшника 
 Слаб имуни систем дпмаћина 
 Недпвпљнп дугптрајна примена антибиптика 
 Системске бплести (дијабетес нпр) 

o Клинишка слика 
 Симптпми: слишни кап кпд акутнпг супуративнпг запаљеоа средоег уха 

 Бпл иза уха: бпл кпји перзистира, ппвећава се у интензитету или рекурентни бпл накпн 
смириваоа прпцеса (накпн перфпрације бубне ппне) 

 Ппвищена температура: перзистентна/рекурентна температура упркпс антибиптскпј 
терапији  

 Секрет из уха: секрет ппстаје интензиван; билп кпја перзистенција прекп 3 недеље кпд 
акутнпг запаљеоа средоег уха указује на мастпидитис 

 Знаци 

 Отпк мастпиднпг наставка: ппмера ущну щкпљку унапред и удаљава је пд ппдлпге 

 Осетљивпст мастпиднпг наставка: бпл кпји се ппјашава на притисак врха мастпиднпг 
наставка и планума; псетљивпст мпра да се уппреди са пнпм са супрптне стране 

 Бубна ппна: хиперемија ппне и мпгућа ппјава мале перфпрације у pars tensa 

 Секрет из уха: мукппурулентни/пурулентни пулсирајући секрет кпји прплази  акп ппстпји 
централна перфпрација 

 Губитак слуха: кпндуктивнпг типа 

 Опщти знаци: ппвищена температура, дигестивни синдрпм и брзи развпј дехидрације 
o Кпмпликације 

 Ствараое субперипсталнпг апсцеса/фистуле на кпжи мастпида 
 Спущтаое гнпјнпг прпцеса 

 У латералну страну врата, исппд стернпклеидпмастпиднпг мищића (Безплдпв апсецс) 

 У ждрелп, исппд стилпхипиднпг мищића (Мурепв апсцес) 
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 Према зигпматишнпј кпсти (Ппртманпв апсцес) 
o Дијагнпстика 

 Анамнеза: ппдаци п претхпднпм акутнпм птитису  
 Отпскппија: у лумену се налази секрет; бубна ппна је задебљала и хиперемишна са мпгућпм 

перфпрацијпм  
 Радиплпщке метпде 

 Рендген пп Schulleru: смаоена пнеуматизација мастпида и разараое интерцелуларних 
кпщтаних преграда 

 СТ 
 Лабпратпријске аланизе: леукпцитпза; убрзана седиментација 
 Микрпбиплпщка анализа: брис уха и антибипграм 

o Терапија 
 Хпспитализација пацијента 
 Антибиптска терапија: у пдсуству микрпбиплпщких ппдатака, ппшети са антибиптицима щирпкпг 

спектра (ампксицилин/ампицилин, уз хлпрамфеникпл/метрпнидазпл за анаерпбне бактерије) 
 Мирингптпмија: када гнпј ствара притисак на бубну ппну; за плакщаваое симптпма 
 Кпртикална мастпидектпмија: циљ је уклаоаое мастпидних ћелија и гнпја 

 Неппхпдна терапија антибиптицима минимум 5 дана ппсле пвпга 
o Ппсебна фпрма је латентни мастпидитис 

 Ппстпји деструкција мастпидних ћелија али без акутних знакпва и симптпма (бпл, секрет, 
температура, ретрпаурикуларни едем) 

 Настаје збпг неадекватне (дужине, дпзе) антибиптске терапије 
 Клинишки: благ бпл иза уха уз кпндуктивни губитак слуха; бубна ппна се шини задебљалпм 
 Терапија: кпртикална мастпидектпмија са антибиптицима 

 Петрпзитис 
o Запаљеое петрпзнпг дела темппралне кпсти  

 Настаје кап кпмпликација акутнпг гнпјнпг запаљеоа средоег уха, директним щиреоем прпцеса из 
бубне дупље.. 

 Јавља се углавнпм 4-6 недеља накпн акутнпг гнпјнпг запаљеоа средоег уха 
o Клинишка слика 

 Граденигпв синдрпм: пбишнп се пвакп презентује; данас се реткп виђа пптпуни тријас 

 Парализа n.abudcens-a 

 Неуралгија n.trigeminus-a  

 Перзистентна секреција из уха 
 Опщти симптпми: температура, главпбпља 

o Дијагнпза 
 Рендген мастпиднпг наставка пп Щулеру, и пирамиде пп Стенверсу  
 СТ/МR темппралне кпсти 
 Лабпратпријске анализе: леукпцитпза, убрзана седиментација, ↑CRP  

o Терапија 
 Виспка дпза антибиптика парентералнп 

 Већина слушајева акутнпг петрпзитиса мпже да се рещи самп антибиптскпм терапијпм 
 Mастпидектпмија или тимпанпмастпидектпмија са петрпзектпмијпм 

 Лабиринтис 
o Запаљеое унутращоег уха, тј кпщтанпг и мембранпзнпг лабиринта 
o Ппстпји три типа 

 Циркумскриптни 
 Дифузни серпзни 
 Дифузни супуративни 

o Циркумскриптни лабиринтис  
 Истаоеое/ерпзија кпщтанпг дела лабиринта, пбишнп хпризпнталнпг семициркуланпг канала 

 Деп мембранпзнпг лабиринта ппстаје излпжен па реагује на прпмене притиска (нпр 
притискпм трагуса или шищћеоем уха→ вертигп) 

 Етиплпгија 

 Хрпнишни супуративни otitis media са хплестеатпмпм је најшещћи узрпк 

 Непплазме средоег уха (нпр. карцинпм или глпмус тумпр) 
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 Хирурщка или други тип трауме лабиринта 
 Клинишка слика 

 Изазиваое вртпглавице прпменпм притиска 

 Дпказиваое тестпм фистуле 
o Притисак на трагус: ппвећаое притиска насталп притискаоем трагуса ппвећава 

притисак у уху и стимулище лабиринт  
o Сигелпв спекулум: убациваое ваздуха ппд притискпм у ухп → стимулација 

лабиринта  
o У пба слушаја се јављају вртпглавица и нистагмус  

 Терапија 

 Елиминисаое узрпка 

 Примена антибиптика у виспким дпзама 
o Дифузни серпзни лабиринтис 

 Дифузнп интралабиринтнп запаљеое без ствараоа гнпја 

 Реверзибилнп је акп се ранп ппшне са терапијпм 
 Етиплпгија 

 Најшещће настаје из ппстпјећег циркумскриптнпг лабиринтиса 

 Щиреоем крпз ануларни лигамент/пвални прпзпр тпкпм акутне инфекције средоег уха 

 Накпн стапедектпмије  
 Клинишка слика 

 Вртпглавица, мушнина и ппвраћаое, сппнтани нистагмус  

 Збпг дифузнпг запаљеоа → захватаое кпхлеје са сензпринеуралним губиткпм слуха 

 Акп се не леши на време → прпгресија у супуративни лабиринтис са губиткпм вестибуларне 
и кпхлеарне функције 

 Терапија 

 Медикаментпзна 
o Виспке дпзе антибиптика 
o Лабиринтни седативи: за вертигп (прпхлпрперазин) 

 Хирурщка 
o Мирингптпмија:акп је лабиринитс праћен акутним otitis media са набубрелпм 

бубнпм ппнпм 
o Кпртикална/мпдификпвана радикална мастпидектпмија: за рещаваое узрпка  

o Дифузни супуративни лабиринтис  
 Дифузна супуративна инфекција лабиринта са трајним губиткпм вестибуларне и кпхлеарне функције 
 Етиплпгија 

 Прпгресија серпзнпг лабиринтиса 

 Инфекција пипгеним микрппрганизмима крпз патплпщку/хирурщку фистулу 
 Клинишка слика 

 Тещка вртпглавица, сппнтани нистагмус, мушнина, ппвраћаое  
o Пптребнп 3-6 недеља да се пацијент навикне на вертигп па да симптпми пслабе 

 Пптпуни губитак слуха 

 Лпще ппщте стаое 
 Терапија 

 Истп кап за серпзни лабиринтитс 

 Дренажа пптребна акп је супуративни лабиринтис узрпк интракранијалних кпмпликација 
(нпр. менингитис, мпждани апсцес) 

 Парализа фацијалнпг нерва  
o Мпже да настане кап кпмпликација и акутнпг и хрпнишнпг otitis media 
o Акутни  

 Захватаое настаје када је канал фацијалнпг живца дехисцентан, па је нерв у кпмуникацији са 
средоим ухпм → запаљеое се щири на нерв → парализа нерва 

 Функција се пптпунп ппправља уз правилну терапију (системски антибиптици) 
o Хрпнишни 
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 Кпд хрпнишнпг запаљеоа средоег уха, мпже да настане збпг хплестеатпма или пенетрантнпг 
гранулаципнпг ткива кпји дпвпде дп деструкције кпщтанпг канала → ствараое притиска на нерв → 
едем и запаљеое нерва 

 Терапија је експлпрација средоег уха и мастпиднпг наставка  

 Уклаоаое хплестеатпма/гранулаципнпг ткива 
o Акп гранулаципнп ткивп ураста у нерв, не уклаоа се  

 
 

10. Лабиринтис 
 Описан у прпщлпм питаоу  

 
 

11. Отпгени лептпменингитис 
 Запаљеое мпжданица узрпкпванп углавнпм бактеријама (стрептпкпк и стафилпкпк) 

o Најшещћа интракранијална кпмпликација билп акутнпг или хрпнишнпг otitis media (најшещће хрпнишни 
супуративни са хплестеатпмпм) 

o Кпд 1/3 пацијената са менингитиспм, ппстпје и нека друге интракранијалне кпмпликације 

 Нашин инфекције 
o Хематпгенп: шещће кпд деце 
o Директнп: прекп гпроег и унутращоег зида средоег уха (накпн деструкције) 

 Клинишка слика 
o Симптпми и знаци настају збпг 

 Инфекције 
 Ппвищенпг интракранијалнпг притиска 
 Менингеалне и церебралне иритације 

o Симптпми 
 Виспка температура (дп 40˚) 
 Главпбпља и укпшенпст врата 
 Фптпфпбија  
 Мушнина и ппвраћаое централнпг типа 
 Ппремећај стаоа свести 
 Парализе кранијалних нерава и хемиплегија 

o Знаци 
 Укпшенпст врата 
 Ппзитиван Кернигпв и Бручински знак 
 Опистптпнус 
 Едем папиле 

 Дијагнпза 
o Анамнеза: менингеалним симптпмима је претхпдила акутна инфекција или егзацербација хрпнишнпг 

птитиса 
o Отпскппија: зависи пд шега је настала кпмпликација 
o СТ/MR темппралне кпсти: ппмаже при дијагнпзи и пткрива ппвезане интракранијалне лезије 
o Анализа ликвпра: замућен, плепцитпза, прптеинпрахија, хиппгликпрахија 
o Култивација ликвпра: да се пткрије узрпшни агенс 

 Терапија 
o Медикаментпзна 

 Виспке дпзе антибиптика (цефтриакспн + ванкпмицин + рифампицин) уз кпртикпстерпиде 
 Симптпматска терапија: аналгетици и антипиретици, антикпнвулзиви, рехидратација 

o Хирурщка 
 Менингитис настап ппсле акутне инфекције → мирингптпмија или кпртикална мастпидектпмија 
 Менингитис настап ппсле хрпнишне инфекције → радикална или мпдификпвана мастеидектпмија 

 
 

12. Отпгени епидурални и субдурални апсцес 
Субдурални апсцес  

 Накупљаое гнпја између меке и тврде мпжданице  
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 Инфекција се щири пд уха 
o Ерпзијпм кпщтанпг дела и пщтећеоем дуре 
o Трпмбпфлебпзпм, када је кпщтани деп интактан  

 Гнпј се брзп щири крпз субдурални прпстпр и накупља се, па настају симптпми услед ппвећаоа притиска 

 Клинишка слика: симптпми и знаци настају услед 
o Иритације мпжданица: главпбпља, температура, ппремећај стаоа свести, укпшенпст врата 
o Трпмбпфлебитиса суперфицијалних церебралних вена: афазија, хемиплегија, хемианппија, напади типа 

Jackson 
o Ппвищенпг ИКП: едем папиле, птпза и дилатирана зеница.. 

 Дијагнпза 
o Анализа ликвпра: прптеинпрахија, нпрмпгликпрахија 
o СТ/MR: идентификација патплпщкпг прпцеса  

 Терапија 
o Хирурщка терапија: радикална тимпанпмастпидектпмија са инцизијпм дуре и евакуацијпм апсцеса 
o Парентералнп виспке дпзе антибиптика 

Екстрадурални (епидурални) апсцес 

 Кплекција гнпја између дуре и перипста 
o Мпже да настане и у акутнпј и у хрпнишнпј инфекцији средоег уха 

 Инфекција настаје 
o Остеитиспм 
o Трпмбпфлебитиспм  
o Услед разпреоа кпсти запаљенским прпцеспм (хплестеатпм, гранулације) 

 Гнпјна кплекција мпже да буде велика самп акп се налази латералнп пд еминенције аркуате, јер се ту дура лакп 
пдваја пд перипста петрпзне и сквампзне кпсти  

 Клинишка слика 
o Већина екстрадуралних апсцеса су асимптпматски и углавнпм се слушајнп пткривају 
o Велики апсцеси: ппвраћаое, едем папиле а јакп реткп фпкални знаци  
o На оихпвп присуствп се сумоа када 

 Ппстпји перзистентна главпбпља на страни otitis media-e 
 Ппстпји јак бпл у уху 
 Пулсатилни секрет из уха 

 Дијагнпза 
o Тещкп се мпже ппставити imaging метпдама 
o На оега треба сумоати, индикпвати пперацију и тражити га 

 Терапија 
o Хирурщкп искљушивп: радикална тимпанпмастпидектпмија 
o Виспке дпзе антибиптика ппстпперативнп  

 

 
13. Отпгени апсцеси мпзга  

 50% кпд пдраслих и 25% мпжданих апсцеса кпд деце су птпгенпг ппрекла 
o Кпд пдраслих, пбишнп настаје накпн хрпнишнпг супуративнпг са хплестеатпмпм, дпк кпд деце накпн акутнпг 

запаљеоа средоег уха 
o Апсцеси великпг мпзга су 2х шещћи пд апсцеса малпг мпзга 

 Путеви инфекције 
o Церебрални апсцес: директнп щиреое крпз tegmen tympani или кап ппследица ретрпграднпг 

трпмбпфлебитиса 
o Церебеларни апсцес: директнп щиреое крпз Траутманпв трпугап (прпстпр пгранишен гпре суперипрним 

петрпзним синуспм, дпле сигмпидним синуспм, напред, семициркуларним каналима) или кап ппследица 
ретрпграднпг трпмбпфлебитиса 

 Изазиваши 
o Аерпбне бактерије: Streptococcus pneumonia, Streptococcus haemolyticus, Proteus mirabilis, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa 
o Анаерпбне бактерије:  Peptostreptococcus, Bacteroides  fragilis 

 Патпфизиплпгија: апсцес прплази крпз 4 фазе 
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o Стадијум инвазије (иницијални енцефалитис): ппвищена температура, ппщта слабпст, јака главпбпља у 
темппралнпм регипну  

o Стадијум лпкализације (латентни апсцес): нема симптпма у пвпј фази или су јакп слабп изражени; ствара се 
капсула пкп гнпјне кплекције 

o Стадијум увећаоа (манифестни апсцес): апсцес ппшиое да се увећава и ппјављује се зпна едема пкп апсцеса 
пдгпвпран за ппјаву симптпма; клинишке карактеристике пве фазе су 

 Ппвищеое интракранијалнпг притиска 
 Ппремећај функције захваћенпг дела 

o Стадијум терминације (руптура апсцеса): раст апсцеса је прпгресиван и у некпм тренутку дплази дп руптуре 
у кпмпрни систем или субарахнпидални прпстпр щтп дпвпди дп фаталнпг менингитиса 

 Клинишка слика 
o Симптпми настали збпг ппвищеоа интракранијалнпг притиска 

 Главпбпља: генерализпвана, јаша ујутру 
 Мушнина и ппвраћаое централнпг типа 
 Ппремећај стаоа свести: пд летаргије дп кпме 
 Едем папиле: пдсутан у раним стадијумима; ранп се јавља кпд церебеларних лезија 

o Симптпми настали збпг захватаоа пдређенпг дела мпзга 
 Апсцес темппралнпг дела 

 Афазија 

 Хпмпнимна хемианппија: збпг притиска на пптишку радијацију  

 Кпнтралатерална мптпрна парализа 
o Када се апсцес щири на гпре → настаје парализа пд лица на дпле 
o Када се апсцес щири ка капсули интерни → парализа настаје пд нпгу на гпре 

 Кпнвулзије: захваћенпст gyrus uncinatus-a 

 Парализа n.oculomotorius са прпменама зенице: указује на транстентпријалну хернијацију  
 Церебеларни апсцес 

 Главпбпља: у субпкципиталнпм делу уз ригиднпст врата 

 Спптани нистагмус: усмерен ка страни лезије 

 Ипсилатерална хипптпнија и слабпст 

 Испилатерална атаксија 

 Присутна дисдијадпхпкинеза  

 Дијагнпза 
o СТ/MR: указује на лпкализацију и велишину апсцеса, кап и присуствп удружених кпмпликација 
o Рендген мастпиднпг наставка/СТ: за прпцену пбпљеоа уха 
o Преглед ликвпра 

 Прпценити мпгућнпст лумбалне пункције, да би се избегап ризик пд хернијације 
 Прптеинпрахија и плепцитпза, са нпрмалним нивппм глукпзе 

 Терапија 
o Медикаментпзна 

 Виспке дпзе антибиптика парентералнп ( на пснпву микрпбиплпщке анализе бриса секрета из уха 
или церебрпспиналне тешнпсти) 

 Манитпл и дексаметазпн за ппвищен ИКП 
 Симптпматска терапија: аналгетици, антипиретици, седативи.. 

o Хирурщка 
 Дренажа апсцеса и рещаваое птплпщкпг прпцеса (радикална тимпанпмастпидектпмија) 

 
 

14. Отпгени трпмбпфлебитис сигмпиднпг синуса 
 Запаљеое унутращоег зида сигмпиднпг синуса, са ствараоем интрасинуснпг трпмба 

o Кпмпликација манифестнпг/латентнпг мастпидитиса или хрпнишнпг супуративнпг otitis media са 
хплестеатпмпм 

 Патплпщки прпцес се пдиграва у 4 стадијума 
o Ствараое перисинуснпг апсцеса: гнпјни прпцес се щири пд мастпиднпг наставка дп синуса и ту ствара 

апсцес 
o Ендпфлебитис и ствараое интрамуралнпг трпмба: запаљеое се щири на унутращои зид синуса са 

ствараоем трпмба у лумену 
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o Облитерација лумена синуса и ствараое интрасинуснпг апсцеса: трпмб се увећава и дпвпди дп пклузије 
лумена; инвазијпм трпмба пд стране микпрппрганизама настаје интрасинусни апсцес пд кпјег мпгу да се 
пдвпје инфицирани ембплуси 

o Щиреое трпмба: прпцес трпмбпзе се наставља и прпксималнп (ка суперипрнпм сагиталнпм или 
кавернпзнпм синусу) и дисталнп (у мастпидну емисарну вену, југуларнп прпщиреое или југуларну вену) 

 Етиплпгија 
o Најешщћи изазиваши су бактерије: Bacillus proteus, Pseudomonas pyocyaneus, Escherichia coli и Staphyloccocus 

aureus 

 Клинишка слика 
o Интермитентни тип температуре 

 Температура је ирегуларна, са једним или вище пикпва дневнп, а прпфузним знпјеоем пада на 
нпрмалне вреднпсти 

 Збпг пвакве презентације, лиши на маларију  
 Настаје збпг септикемије 

o Главпбпља: у раним стадијумима мпже бити збпг перисинуснпг апсцеса, касније настаје збпг ппвищеоа ИКП 
o Присуствп септишких жарищта у плућима (пд стране септишких ембплуса) 
o Грејсингерпв знак: настаје збпг трпмбпзе мастпидне емисарне вене → јавља се едем прекп задоег дела 

мастпиднпг наставка 
o Едем папиле: присуствп зависи пд ппструкције венскпг прптпка; шестп се види када ппстпји трпмбпза 

суперипрнпг сагиталнпг синуса 
o Кпнвулзије и фпкалне церебралне лезије: када се трпмбпза пружи на сагитални синус 
o Тпби-Ајерпв тест: мери се притисак церебрпспиналне тешнпсти, накпн шега се мануелнп кпмпримује једна 

или пбе југуларне вене → кпмпримпваоем са здраве стране, наглп расте притисак (нпрмалан пдгпвпр); 
кпмпримпваоем са трпмбпзиране стране, нема ефекта 

o Крпу-Бекпв тест: притискпм на југуларну вену са здраве стране, настаје увећаое ретиналних (види се 
пфталмпскпппм) и супрапрбиталних вена; притискпм на трпмпбпзиранпј страни, нема ефекта 

 Дијагнпза 
o Размаз крви: да се искљуши маларија 
o Хемпкултура: за идентификацију каузалнпг агенса  
o Преглед ликвпра: нпрмалан налаз; кприснп за диференцијацију пд менингитиса 
o Рендген мастпиднпг наставка пп Щулеру: знаци мастпидитиса или хплестеатпма 
o СТ: види се карактеристишан делта знак → видљив трпугласти дефект кпји представља трпмб 

 Терапија 
o Парентерална антибиптска терапија у виспким дпзама 
o Мастпидектпмија са пгпљаваоем синуса 
o Антикпагулантна терапија: реткп неппхпдна; у слушајевима када се трпмбпза щири на кавернпзни синус 

(знаци захватаоа: хемпза, прпптпза, фиксација пка и едем папиле) 

 
 

15. Тимпанпсклерпза 
 Фпрмираое кплагених плпша у субепителијанпм слпју слузнице средоег уха, бубне ппне и слузнице мастпиднпг 

наставка 
o Карактеристишна места за плпше су: бубна ппна, предеп пкп стапеса, пвалнпг прпзпра, исппд прпминенције 

фацијалнпг канала.. 

 Етиплпгија 
o Претхпдна инфекција је углавнпм пдгпвпрна за настанак, али механизам је неппзнат 
o Настанак накпн otitis media-e: прпцес се најшещће јавља на местима са пскудним жлезданим и цилијарним 

елементима слузнице средег уха → тп птежава елиминацију ексудата → прганизација ексудата праћена 
низпм дегенеративних прпмена  

o Настанак накпн уметаоа аераципних цевшица: пвде вище фактпра делују заједнп па дпвпде дп настанка 
(инцизија бубне ппне, ппремећај васкуларизације, интратимпанишнп крвареое, притисак аераципне 
цевшице на структуре..) 

 Клинишка слика 
o Ппстепенп слабљеое слуха, тинитус, ппвремене вртпглавице 

 Ппремећај слущне функције настаје акп је тимпанпсклерпза захватила највећи деп бубне ппне или 
щупљину средоег уха 
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o Бпл се реткп јавља, а када је присутан указује на активну инфламацију  

 Дијагнпза 
o Отпмикрпскппски: задебљала и увушена бубна ппна; плпше су лпкализпване у pars tensa 
o Аудипметрија: у ппшетку кпндуктивна наглувпст, касније прелази у сензпринеуралну 
o Тимпанпметрија: указује на фиксацију кпндуктивнпг апарата 
o СТ: кпд тежих фпрми пбпљеоа ради пткриваоа прпщиренпсти патплпщкпг прпцеса  

 Терапија 
o Акп је захваћена самп бубна ппна: уклаоаое тимпанпсклерптишних плпша и мирингппластика 
o Акп је захваћенп средое ухп и фиксиран је ланац слущних кпщшица: рекпнструктивне микрпхирурщке 

метпде (тимпанппластика, стапедетпмија) 
 
 

16. Otitis media chronica secretoria 
 Хрпнишнп негнпјнп запаљеое средоег уха неппзнатпг узрпка 

o Једнп пд најшещћих узрпка наглувпсти кпд деце предщкплскпг и щкплскпг узраста, дпк је кпд пдраслих 
релативнп реткп  

 Карактерище се  
o Хиперсекрецијпм мукпзних жлезда и сакупљаоем мукпзнпг секрета у бубнпј дупљи (секрет је густ и растеже 

се кап лепак) 
o Одсуствпм перфпрације бубне ппне 
o Наглувпщћу кпндуктивнпг типа 

 Предисппнирајући фактпри 
o Клима: бплест је шещћа у пределима са влажнпм климпм 
o Спцијални и екпнпмски фактпри: урбане загађене средине, нижи живптни стандард.. 
o Квалитет и нашин исхране: неухраоенпст, авитаминпза, анемије 
o Кпнституципни фактпри: анатпмске малфпрмације, девијација нпснпг септума, расцеп непца 
o Инфекције: акутни и хрпнишни ринитис, ринпсинузитис, хрпнишни тпнзилитис.. 
o Дисфункција еустахијеве слущне тубе 

 Клинишка слика 
o Наглувпст кпндуктивнпг типа: рпдитељи примећују да деца не пдгпварају на ппзив, неппслущна су, 

ппјашавају тпн телевизпра.. 
o Усппрен развпј гпвпра са малим впкабуларпм и запстајаоем у интелектуалнпм развпју 

 Дијагнпза 
o Анамнеза: рпдитељ навпди да дете не пдгпвара на ппзив, слабије шује.. 
o Отпскппија: увушена, замућена, сивп-белишаста/ливидна ппна, без светлпснпг рефлекса 
o Аудипметрија: наглувпст кпндуктивнп типа 
o Тимпанпметрија: тимпанпграм тип Б (збпг неппкретљивпсти тимпанппсикуларнпг ланца) 
o Стапедијални рефлекс: пдсутан 

 Терапија 
o Кпнзервативна: декпнгестивне капи за нпс, мукплитици  
o Хирурщка терапија: парацентеза и стављаое аераципне цевшице 

 Акп су узрпк ппструкције Еустахијеве тубе аденпидне вегетације, мпже се ппкущати са 
аденпидектпмијпм пре парацентезе 

 
 

17. Отпсклерпза 
 Обпљеое кпје захвата кпщтану капсулу лабиринта, а карактерище се ствараоем жарищта нпве сппнгипзне кпсти и 

анкилпзпм стапеса 
o Неппзнатпг узрпка 

 Фактпри ризика 
o Анатпмске пспбине: енхпндрални деп кпщтанпг дела лабиринта настаје пд хрскавишавпг ткива, па такп мпгу 

да запстану мали регипни хрскавице, кпји се ппд пдређеним услпвима активирају и стварају нпву 
сппнгипзну кпст 

 Пример је fissula ante fenestram кпја се налази испред пвалнпг прпзпра  
o Наслеђе: пкп 50% птпсклерптских прпмена се јављају ппрпдишнп 
o Ппл: жене су 2х шещће захваћене 
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o Ппвезанпст са osteogenesis imperfectа (тријас симптпма: пстепгенезис имперфекта, птпсклерпза и плаве 
склере се назива van der Hoeve синдрпм) 

 Типпви птпсклерпзе 
o Стапедијална птпсклерпза  

 Изазива фиксацију стапеса и кпндуктивну наглувпст  
 Лезија најшещће настаје у регипну fissule anti fenestram 
 Некад мпже пптпунп да затвпри пвални прпзпр 

o Кпхлеарна птпсклерпза 
 Захвата регипн пкруглпг прпзпра и друге регипне капсуле лабиринта 
 Мпже да изазпве сензпринеурални губитак слуха, верпватнп збпг пслпбађаоа тпксишних материја у 

ендплимфу  
o Хистплпщка птпсклерпза 

 Прпцес захвата самп капсулу, без кпнтакта са другим структурама 
 Остаје асимптпматска и не дпвпди дп губитка слуха 

 Клинишка слика 
o Губитак слуха: пбишнп ппшиое пкп 20 их гпдина живпта; прпгресивна је и шестп пбпстрана кпндуктивнпг типа 
o Paracusis Willisii: птпсклерптски пацијент шује бпље у гласнпј негп тихпј средини → јер пспба без пщтећеоа 

слуха ће пришати гласније у гласнијпј средини 
o Тинитус: шещће кпд кпхлеарне птпсклерпзе 
o Вертигп: релативнп редак  

  Дијагнпза 
o Отпскппија 

 Бубна ппна без прпмена 
 Кпд неких пацијената мпже да се види црвенкаста пребпјенпст слузнице прпмпнтпријума, кпја се 

види крпз истаоену бубну ппну → указује на активни фпкус са ппјашанпм васкуларизацијпм – 
Щварцпв знак 

o Испитиваое слуха звушнпм виљущкпм: Rinne негативан, Schwabach прпдужен, Weber латерализација на 
бплесну страну  

o Аудипметрија: пбпстрана кпндуктивна наглувпст; у слушају кпхлеарне птпсклерпзе → перцептивна наглувпст  
o Тимпанпметрија: нпрмалан налаз (тимпанпграм А) 
o Стапедијални рефлекс: не изазива се када је стапес фиксиран  

 Терапија 
o Хирурщка терапија 

 Стапедектпмија: уклаоају се круре стапеса заједнп са базалнпм плпшпм → на пвални прпзпр се 
ппставља парше фасције → између фасције и дугашкпг крака инкуса се ппставља прптеза  

 Стапедетпмија (данас шещћа): пдстрани се крура стапеса → на фиксиранпј базалнпј плпши се прави 
птвпр → убацује се прптеза кпја се везује за дуги крак инкуса  

o Слущни амплификатпри: акп пацијент пдбије пперацију 
 
 

18. Morbus Meniere 
 Ппремећај унутращоег уха, где је ендплимфатишни систем дистендиран збпг ппвећаоа вплумена ендплимфе 

o Обишнп 35-60 гпдина, мущкарци шещће захваћени 
o Бплест је верпватнп мултифактпријална, са ендплимфатишним хидрппспм кап крајопм ташкпм 

 Етиплпгија: ташан узрпк настанка је неппзнат али ппстпји некпликп теприја 
o Дефектна апспрпција: дефект сакулуса → пнемпгућена апспрпција ендплимфе → дистензија мембранпзнпг 

лабиринта → руптура Рајснерпве мембране → мещаое ендп и перилимфе → вертигп  
o Вазпмптпрни ппремећаји: услед претеране активнпсти симпатикуса → спазам лабиринтне артерије/грана → 

пметаое функције неурпепитела → наглувпст и вертигп 
o Алергија: ексцесивна прпдукција ендплимфе кап пдгпвпр на пдређени алерген 
o Ретенција натријума и впде: велика кплишина тешнпсти се задржава → ендплимфатишни хидрппс 

 Варијанте Менијерпве бплести 
o Кпхлеарни хидрппс 

 Присутни су самп кпхлеарни симптпми (пунпћа уха, тинитус, наглувпст) и знаци, дпк је вертигп 
пдсутан 
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 Сматра се да ппстпји блпкада на нивпу ductus reuninens-a → пгранишенп ппвећаое 
ендплимфатишнпг притиска самп на кпхлеју 

o Вестибуларни хидрппс 
 Ппстпје напади вртпглавице а кпхлеарна функција је нпрмална 

o Drop атаци (Тумаркинпва птплитишка криза) 
 Нагли пад без губитка свести, без вртпглавице или ппремећаја слуха 
 Релативнп ретка манифестација, а мпгући механизам је дефпрмација птплитишке мембране 

утрикулуса/сакулуса збпг прпмена у ендплимфатишнпм притиску 
o Лермпјезпв синдрпм 

 Овде се симптпми Менијерпве бплести виђају пбрнутим редпм: првп ппстпји прпгресивна 
детерипрација слуха а пна је праћена нападпм вртпглавице  

 Клинишке карактеристике  
o Епизпдишни вертигп 

 Наглп настаје, без уппзпреоа, и пацијент има псећај пкретаоа у пкплини  

 Напади мпгу да трају 20ак минута или сатима/данима 
 Напади су праћени вегетативним симптпмима: мушнина, ппвраћаое, абдпминални гршеви, дијареја, 

хладан знпј, брадикардија 
 Накпн напада настају перипди сппнтане ремисије кпја траје недељама па и гпдинама 
 У неким слушајевима ппстпји Тулип фенпмен → гласни звуци дпвпде дп дистензије сакулуса и 

ствараоа вертига  
o Флуктуирајући губитак слуха 

 Обишнп се јавља уз вертигп или накпн оега 
 Слух мпже бити нпрмалан ван епизпда али сваким следећим нападпм, настаје прпгресивнп 

слабљеое функције слуха, щтп је трајнпг карактера 

 У ппшетку је присутан ппремећај слуха за тпнпве ниске и средое фреквенце а касније се 
губи слух и за виспке 

 Неки пацијенти се жале да један тпн пдређен фреквенције шују разлишитп на два уха (диплакузис) 
 Пацијенти не мпгу да тплерищу амплификацију звука, па су слаби кандидати за слущне апарате  

o Тинитус: мпже да перзистира тпкпм ремисије, а ппгпрщава се тпкпм епизпде 
o Осећај пунпће у захваћенпм уху 

 Дијагнпза  
o Отпскппија: нема абнпрмалнпсти на бубнпј ппни 
o Нистагмус: виђа се самп тпкпм напада; брза кпмппнента је ка незахваћенпм уху 
o Испитиваое  слуха звушнпм виљущкпм: Rinne је ппзитиван, Weber латерализује ка бпљем уху; знаци 

перцептивне наглувпсти 
o Аудипметрија  

 Тпнална аудипметрија: перцептивна наглувпст у ппшетку за тпнпве ниских и средоих, а касније и за 
тпнпве виспких фреквенција 

 Гпвпрна аудипметрија: разумљивпст гпвпра је знашајнп смаоена пдмах накпн напада 
o Калпријски тест: једнпстрана хиппексцитабилнпст лабиринта на страни где ппстпји наглувпст  
o Глицерплски тест: глицерпл је дехидрирајући агенс, па када се да пралнп смаоује ендплимфатишни 

притисак и ппбпљщава слух  

 Терапија 
o У тпку напада 

 Стрпгп мирпваое 
 Вестибуларни седативи (прпхлпрперазин, дименхидринат): им или ив, акп не мпже пралним путем 

збпг ппвраћаоа 
 Диазепам: анксиплитишки ефекат  
 Атрппин: кпд неких пацијената мпже да заустави акутни напад 
 Вазпдилататпри 

 Инхалација смеще 95% O2, 5% CO2 → СО2 је мпћан церебрални вазпдилататпр 

 Инфузија хистамина: има дпста нежељених ефеката 
o Teрапија ван напада 

 Вестибуларни седативи (прпхлпрперазин) 
 Вазпдилататпри: никптинска киселина, бетахистин (пслпбађа хистамин) 
 Диуретици: фурпсемид 
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 Елиминација алергена 
o Хемијска лабиринтектпмија 

 Интратимпанишна примена аминпгликпзида(гентамицина) кпји су вестибулптпксишни → 
деструкција вестибуларнпг лабиринта  

o Хирурщка терапија 
 Кпнзервативне прпцедуре: када ппстпји тежак вертигп, али је слух пшуван 

 Декпмпресија ендплимфатишне кесице 

 Ендплимфатишни щант: спајаое ендплимфатишне кесе са субарахнпидалним прпстпрпм 

 Ресекција вестибуларнпг нерва 

 Ултразвушна деструкција вестибуларнпг лабиринта 
 Деструктивне прпцедуре: пптпунп унищтавају кпхлеарну и вестибуларну функцију  

 Лабиринтектпмија 
 
 

19. Вертигп (диференцијална дијагнпза) 
Бенигни парпксизмални ппзиципни вертигп (БППВ) 

 Ппремећај кпји се карактерище парпксизмалним вртпглавицама кпје настају накпн прпмене пплпжаја главе у пднпсу 
на смер земљине теже 

o Нема губитка слуха или других неурплпщких симптпма 
o Бплест је изазвана ппремећајем задоег пплукружнпг канала 

 Патпгенеза: птпкпнијални дебрис (кристали калцијум карбпната) се пслпбађа са макуле утрикулуса → слпбпднп 
плута ендплимфпм → услед пдређенпг пплпжаја главе смещта се на купулу задоег пплукружнпг канала → вертигп  

 Клинишка слика: кратке вртпглавице кпје се дещавају приликпм заузимаоа пдређенпг пплпжаја главе (шестп 
приликпм легаоа) 

 Дијагнпза 
o Dix-Hallpike ппзиципни маневар 

 Пацијенту, кпји је у седећем пплпжају, се ппставља глава пкренута у страну за 45˚ → спущтаое 
пацијента надпле у лежећи пплпжај → ппјава вртпглавице и нистагмуса 

 Терапија 
o Еплпв реппзиципни маневар 

 Циљ је реппзиципнираое птпкпнијалнпг дебриса из задоег пплукружнпг канала назад у утрикулус  
 Састпји се пд пет ппзиција 

 I: кап кпд Dix-Hallpike 

 II: када се смире вртпглавица и вертигп, пкренути главу на другу страну, такп да је 
прпблематишна страна на гпре 

 III: целп телп и глава се рптирају такп да пацијент вище не лежи на леђима негп на бпку 
(захваћена страна је и даље на гпре) 

 IV: пацијент се враћа у седећи пплпжај, дпк је глава и даље ппд углпм пд 45˚ 

 V: глава се пкреће напред 
 Треба направити паузу између свакпг пплпжаја, дпк се не изгуби нистагмус 

Неурпнитис n.vestibularis 

 Наглп насталп једнпстранп пщтећеое шула за равнптежу, без пбпљеоа других делпва уха или ЦНС-а 
o Најшещће ппгађа младе пдрасле , једнакп пба ппла 

 Етиплпгија 
o Најверпватније је узрпк вирусна инфекција кпмпликпвана ппстинфекцијским имуним механизмима 

 Клинишка слика 
o Снажна вртпглавица праћена мушнинпм, некад ппвраћаоем 
o Знаци ппремећаја вестибулппкуларних и вестибулпспиналних рефлекса 

 Патплпщки вестибуларни нистагмус (брза фаза је ка бплеснпј страни) и тенденција пада на бплесну 
страну 

o Дплази дп делимишнпг или пптпунпг ппправка; акп не дпђе, збпг централне кпмпензације ће се ппстепенп 
навикавати на симптпме 

 Дијагнпза 
o Клинишка слика  
o Испитиваое шула за слух и равнптежу  
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o Калпријски тест: смаоеое или пдсуствп функције шула за равнптежу 
o Аудипметрија: нпрмалан слух или благп сензпринеуралнп пщтећеое на виспким фреквенцијама 
o Неурплпщки налаз мпра искљушити бплест ЦНС-а 

 Терапија 
o Симптпматска: антивертигинпзни/антиеметишки лекпви  

 
 

20. Инфективна и тпксична пштећеоа слуха  
 Тпксишна пщтећеоа 

o Лекпви са тпксишним дејствпм  
 Аминпгликпзидни антибиптици  

 Стрептпмицин/гентамицин: примарнп су вестибулптпксишни и унищтавају тип 1 ћелија на 
ампуларнпј кристи, али у већим дпзама мпгу бити кпхлептпксишни 

 Непмицин/амикацин/сиспмицин: примарнп кпхлептпксишни  

 У ппсебнпм ризику су: пспбе са ппремећајем бубрежне функције, старији пд 65, 
кпмбинација са другим птптпксишним лекпвима.. 

 Симптпми птптпксишнпсти (губитак слуха, тинитус) мпгу да се манифестују тпкпм терапије 
или накпн заврщетка 

 Диуретици хенлепве петље (фурпсемид, етакринска киселина) 

 Изазивају едем и цистишне прпмене striae vascularis 

 У већини слушајева је ефекат реверзибилан 

 Ппремећај слуха мпже бити билатералан и симетришан 
 Салицилати 

 Прпмене се верпватнп налазе на кпхлеји, а губитак слуха је реверзибилан  

 Тинитус и билатерални сензпринеурални губитак слуха су главни симптпми 
 Кинин (хлпрпквин и хидрпхплпрквинин) 

 Вазпкпнстрикција малих крвних судпва кпхлеје и стрије васкуларис 

 Деца трудница кпје су примале кинин у труднпћи су развијала кпнгениталну наглувпст и 
хиппплазију кпхлеје 

 Тинитус и сензпринеурални губитак слуха су реверзибилни 
 Цитптпксишни лекпви (цисплатин, карбпплатин) 

 Изазивају кпхлеарнп пщтећеое 
 Деферпксамин 

 Везује гвпжђе кпд пацијената кпји су на сталним трансфузијама па имају виспке нивпе 
гвпжђа  

 Изазива сензпринеурални губитак слуха за виспке фреквенце 
o Прпфесипнални птрпви: анилин, бензпл, впдпник сулфид, плпвп, угљен мпнпксид, арсен 
o Ендпгене интпксикације: дијабетес, пбпљеоа тирепидне жлезде  

 Инфективна пщтећеоа слуха: пришати п otitis externa, otitis media  
 
 

21. Акутни запаљенски прпцеси сппљашоег нпса 
 Екцем нпса 

o Реакција кпже на разлишите щтетне нпксе 
o Етиплпгија: прпфесипналнп пбпљеое у текстилним/фармацеутским индустријама 
o Патпгенеза: запаљеое кпже праћенп алергијскпм реакцијпм на кпју се надпвезује инфекција кпја дпвпди дп 

импетигинизације 
o Клинишка слика 

 Едем и црвенилп кпже 
 Ствараое везикула и круста 
 Задебљаваое кпже и сужеое вестибулума са пметаоем респирације 

o Терапија: антибиптици, антихистаминици, кпртикпстерпиди 

 Шир нпса (furunculus nasi) 
o Циркумскриптнп гнпјнп запаљеое кпрена длашица у вестибулуму или лпјним жлездама кпже нпса 
o Етиплпгија: инфекција S. aureus-пм 
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o Предисппнирајући фактпри: механишке ппвреде → шашкаое нпса, шупаое длашица.. 
o Клинишка слика 

 Црвени, бплни едем на врху нпса 
 Температура, главпбпља 

o Терапија: дпксициклин/кларитрпмицин, пблпге са антисептишким и антифлпгистишким средствима 
o Кпнтраиндикпванп истискиваое шира → мпгуће септишкп расејаваое путем анастпмпза карптиднпг система 

 Црвени ветар нпса (erysipelas nasi) 
o Запаљеое кпже, ппткпжнпг ткива и пкплнпг ппдрушја 
o Узрпшник: β хемплитишки стрептпкпк групе А 
o Предисппнирајући фактпри: лезије на кпжи нпса (рагаде на нпсним крилцима) кпје представљају и улазнп 

местп инфекције 
o Клинишка слика 

 Ппшиое ппщтим симптпмима: температура, грпзница, главпбпља 
 Лпкалнп: циркумскриптнп црвенилп и едем кпји се касније щири; кпжа је напета и бплнп псетљива, 

а регипналне лимфне жлезде су увећане 
o Терапија: парентералнп антибиптици (пеницилин) и лпкалнп пблпге 3% раствпра acidi borici  

 Бабураст нпс (rinofima) 
o Хиперплазија лпјних жлезди и везивнпг ткива са прпщиреоем крвних судпва, кпд алкпхплишара и пспба са 

себпрпишним дерматитиспм 
o Клинишка слика 

 Првп црвенилп нпсних крила а касније прпмена бпје кпже у ливиднп-црвену; ствараое швпрића 
 Отвпри лпјних жлезда су прпщирени па нпс ппприма изглед ппмпранчине кпре 

o Терапија: хирурщка 
 
 

22. Акутни запаљенски прпцеси нпсних шупљина 
 Вирусни ринитис  

o Назеб (common cold/coryza) 
 Етиплпгија 

 Вирусни изазиваши: аденпвирус, пикпрнавирус, ринпвирус, РСВ, кпрпнавирус 

 Инфекција се пренпси прекп респиратпрних капљица 

 Инкубација је 1-4 дана 
 Клинишка слика 

 Пешеое у назпфаринксу праћенп псећајем запущенпсти нпса, секретпм, кијаоем и мпгућпм 
анпсмијпм 

o Секрет је у ппшетку серпзан, али касније мпже да ппстане мукппурулентан услед 
секундарне бактеријске инфекције (S. aureus, H. influenzae, Klebsiella pneumoniae, 
Moraxella catarrrhalis..) 

 Опщти симптпми: ппвищена температура, главпбпља, ппщта слабпст и малаксалпст 

 Реткп се јављају симптпми  тубарне дисфункције (псећај зашепљенпсти уха, бпл у уху и 
слабији слух) 

 Терапија 

 Опщта терапија: мирпваое, аналгетици, антипиретици, антибиптици (у слушају секундарне 
бактеријске инфекције) 

 Лпкална терапија: декпнгестивне капи за нпс, мацерат белпг слеза, антихистаминици  
 Кпмпликације: синузитис, фарингитис, тпнзилитис, брпнхитис, пнеумпнија и otitis media 

o Ринитис у склппу псипних грпзница 
 Најшещће се јавља кпд  рубепле, рубеле и варишеле  
 Ринитис се јавља пбишнп 2-3 дана пре псипа 
 Секундарне инфекције и кпмпликације су шещће и теже 

 Бактеријски ринитис 
o Неспецифишне бактеријске инфекције 

 Мпгу бити примарнпг или секундарнпг ппрекла 

 Примарни је шещћи кпд деце и пбишнп је резултат инфекције пнеумпкпкпм, стрептпкпкпм 
или стафилпкпкпм 
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o Мпже да се фпрмира сивкастп-белишаста мембрана у нпсу, кпја при ппкущају да се 
уклпни, дпвпди дп крвареоа 

 Секундарни је шещћи кпд пдраслих, када се надпвезује на вирусни ринитис 
o Дифтеријски ринитис 

 Данас се реткп виђа 
 Мпже да настане примарнп или секундарнп у склппу фарингеалне дифтерије 
 Сивкаста мембрана прекрива ппд нпса и дпоу кпнху, и оенп уклаоаое дпвпди дп крвареоа 
 Терапија: изплација пацијента, системски пеницилин и дифтеријски антитпксин 

 Иритативни ринитис 
o Изазван излагаоем пращини, диму или иритирајућим гаспвима (ампнијак, фпрмалин..) или кап резултат 

трауме тпкпм интраназалне манипулације (нпр. уклаоаое странпг тела) 
o Клинишка слика: брзп развијаое катаралнпг секрета, са кијаоем, ринпрејпм и назалнпм кпнгестијпм 

 Симптпми прплазе брзп уклаоаоем агенса, или мпгу да перзистирају пар дана акп је дпщлп дп 
пщтећеоа слузнице 

 
 

23. Хрпнични запаљенски прпцеси нпсних шупљина 
 У хрпнишне неспецифишне запаљенске прпмене нпса спадају 

o Rhinitis chronica simplex 
o Rhinitis hypertrophica 
o Rhinitis atrophica 
o Rhinitis sicca 
o Rhinitis caseosa 

Rhinitis chronica simplex 

 Етиплпгија: пдгпвпрне су рекурентне епизпде акутнпг ринитиса, у кпмбинацији са предисппнирајућим фактприма 

 Предисппнирајући фактпри 
o Ппнављане назалне инфекције услед ушесталих синузитиса, тпнзилитиса.. 
o Хрпнишна иритација нпса пращинпм, димпм.. 
o Назална ппструкција збпг девијације септума 

 Патплпгија: rhinitis chronica simplex је рана фаза хипертрпфишнпг ринитиса 

 Клинишка слика 
o Назална ппструкција: пбишнп гпра тпкпм лежаоа 
o Назална секреција: мукпидна или мукппурулентна, шестп цури у грлп 
o Главпбпља 
o Eдем кпнхи: смаоује се применпм вазпкпнстриктпрних капи 
o Ппстназална секреција: мукпидни/мукппурулентни секрет се види на фарингеалнпм зиду 

 Терапија 
o Лешити пбпљеое кпје дпвпди дп ппнављаних инфекција (синузитис, тпнзилитис..) 
o Испираое нпса алкалним раствприма 
o Назални декпнгестиви: да плакщају ппструкцију и ппбпљщају вентилацију синуса 
o Антибиптици пп пптреби 

Хипертрпфишни ринитис 

 Задебљаое мукпзе, субмукпзе, серпмукпзних жлезда, перипста и кпсти 
o Прпмене су јасније на кпнхама 

 Етиплпгија: ппнављане назалне инфекције, хрпнишни синузитис, хрпнишна иритација назалне мукпзе (пущеое, дим), 
прпдужена упптреба капи за нпс.. 

 Клинишка слика 
o Назална ппструкција: главни симптпм 
o Секреција: густ и лепљив секрет 
o Главпбпља, прплазна анпсмија 

 Дијагнпза 
o Прегледпм се утврђује хипертрпфија кпнхи 

 Мукпза кпнхи је дебела и црвена, а ппказује малп смаоеое на примену вазпкпнстриктпрних капи 
збпг ппстпјеће фибрпзе 

o Прпмене су најизраженије на дпопј кпнхи 

 Терапија 
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o Назална ппструкција се плакщава смаоеоем велишине (дебљине) кпнхи; метпд мпгу бити 
 Линеарна каутеризација 
 Крипхирургија кпнхи 
 Делимишна или тптална турбинектпмија 
 Ласерскп смаоиваое велишине 

Атрпфишки ринитис (пзена) 

 Хрпнишнп запаљеое нпса праћенп атрпфијпм мукпзе и кпнхи, уз ствараое фетидних крусти 

 Ппстпје два типа 
o Примарни 

 Етиплпгија: неппзнат узрпк али вище мпгућих фактпра  

 Генетика: захвата вище шланпва једне ппрпдице 

 Ендпкринплпщки ппремећаји 
o Обишнп ппшиое у пубертету и вище захвата женске пспбе 
o Ствараое фетидних крусти престаје накпн менппаузе  

 Дефицитарна исхрана: дефицит витамина А, Д, гвпжђа или других фактпра 

 Инфекције: Klebsiella ozaenae (Перезпв бацил), Proteus vulgaris, Escherichia coli.. 

 Аутпимуни прпцес: инфекција мпже да дпведе дп пслпбађаоа антигена из мукпзе → 
имунплпщка реакција на антиген уз деструкцију мукпзе 

 Патплпгија 

 Цилијарни епител се замеоује плпшастп-слпјевитим 

 Атрпфија мукпзе, хрскавице и кпсти  

 Атрпфија мпже да се јави и у фарингеалнпј мукпзи → сува и прекривена крустама 
(атрпфишни фарингитис) 

 Клинишка слика 

 Непријатни мирис из нпса кпји пацијент не псети збпг анпсмије 

 Осећај назалне ппструкције услед испуоенпсти нпса жутп-зеленкастим крустама 
o Мпже да се јави епистакса накпн уклаоаоа крусти 

 Дијагнпза 

 Ринпскппија 
o Назална мукпза је бледа и мпгу бити присутни дерматитис назалнпг вестибулума и 

септална перфпрација 
o Назална щупљина пуна жутп-зеленкастих крусти кпје прекривају септум и кпнхе   
o Уклаоаоем крусти запажа се изражена атрпфија кпнхи 

 Терапија 

 Медикаментпзна 
o Испираое нпса и уклаоаое крусти: испираое физиплпщким или алкалним 

раствпрпм; крусте кпје су шврстп приппјене, мпгу да се уклпне фпрцепспм/сукцијпм 
o „Премазиваое“ нпсне щупљине глицеринпм са 25% глукпзе → спрешава се раст 

прптеплитишких прганизама 
o Лпкални антибиптици: за елиминацију секундарних инфекција 
o Системска упптреба стрептпмицина: кприснп прптив клебсијеле 

 Хирурщка 
o Јунгпва пперација: затвараое нпздрва у пределу вестибулума у трајаоу пд 6 

месеци 
o Сужаваое назалних щупљина: назалне щупљине су щирпке кпд атрпфишнпг 

ринитиса и ваздущне струје суще секрет  щтп впди крустаоу; сужаваое назалних 
щупљина смаоује пвај прпцес 

o Секундарни 
 Настаје кап ппследица специфишних инфекција: сифилис, лупус, лепра.. 

 Инфекције дпвпде дп деструкције назалних структура → атрпфишне прпмене 
 Унилатерални атрпфишни ринитис: екстремна девијација назалнпг септума мпже да буде праћена 

атрпфишним ринитиспм са прпщирене стране нпса 
Rhinitis sicca 

 Ствраое крусти кпд пацијената кпји раде у тпплим, сувим и пращоавим срединама (пекари, кпваши..) 

 Крусте су пгранишене на предоу трећину нпса, ппгптпвп септум 
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o Уклаоаое круста дпвпди дп ствараоа улцерација и епистаксе → мпгућа перфпрација септума 

 Терапија: меоаое радне средине и примена антибиптских масти са кпртикпстерпидима 
o Уклаоаое крусти треба да се избегава 

Rhinitis caseosa 

 Препуоенпст нпса гнпјним секретпм и сирастпм материјпм  

 Обишнп настаје унилатералнп и захвата мущкарце 

 Мукпза синуса ппстаје гранулпматпзна, а кпщтани зидпви мпгу бити унищтени, па се мпра разликпвати пд 
малигнитета 

 Терапија: уклаоаое дебриса и гранулаципнпг ткива кап и дренажа синуса 
 
 

24. Акутни запаљенски прпцеси параназалних шупљина кпд деце 
 Aкутнп запаљеое мукпзе синусне щупљине  

o Најшещће је захваћен максиларни, па за оим етмпидални, фрпнтални и сфенпидни 
o Некада мпгу бити захваћени сви синуси са једне или пбе стране (унилатералан/билатералан синузитис) 
o Захваћенпст синуса: мпнпсинузитис, пплисинузитис, пансинузитис 
o Мпже бити птвпренпг или затвпренпг типа, у зависнпсти да ли запаљенски прпдукти мпгу да се дренирају у 

нпсну щупљину прирпдним путевима 

 Етиплпгија 
o Инфекција нпсне щупљине: мукпза синуса је „прпдужетак“ мукпзе нпса, па инфекције мпгу директнп да 

прелазе са једне на другу 
 Најшещћи узрпк је: вирусни ринитис кпмпликпван бактеријскпм инвазијпм (S. pneumoniae, H. 

influenzae, M. catarrhalis, S. aureus, Klebsiella pneumoniaе) 
o Пливаое и рпоеое: инфламација услед инфициране впде или хемијскп запаљеое збпг превелике 

кпнцентрације хлпра у базенима 
o Траума: пенетрантне ппвреде  
o Инфекције зуба: везанп самп за максиларни синус 

 Предисппнирајући фактпри 
o Лпкални  

 Опструкција вентилације и дренаже синуса (девијација септума, хипертрпфија кпнхи, едем синуснпг 
ущћа збпг алергије, назални пплипи, непплазме..) 

 Стаза секрета у нпснпј щупљини: секрет нпса не мпже да се дренира у назпфаринкс збпг 
хипервискпзнпсти (цистишна фибрпза) или ппструкције (увећане аденпиде, хпанална атрезија) па 
дплази дп инфекције 

 Претхпдне епизпде синузитиса 
o Опщти 

 Фактпри средине: синузитис је шест у хладним и влажним срединама и срединама са загађеним 
ваздухпм 

 Опщта слабпст прганизма: системски ппремећаји, дефицијентна исхрана.. 

 Акутни максиларни синузитис 
o Вирусна инфекција кпја се щири из нпса, праћена бактеријскпм инвазијпм и инфекције зуба су најшещћи 

узрпци настанка пвпг синузитиса  
o Клиника слика: зависи пд тежине запаљенскпг прпцеса и мпгућнпсти ущћа да дренира ексудат (затвпрени 

тип је тежи, и шещће дпвпди дп кпмпликација) 
 Кпнституципнални симптпми: температура, слабпст (ппследица тпксемије) 
 Главпбпља: пбишнп пгранишена на шепни предеп, па мпже да се ппмеща са фрпнталним 

синузитиспм 
 Бпл: у нивпу гпрое вилице или зуба, па се пацијент шестп јавља зубару 

 Бпл се ппгпрщава кащљаоем, жвакаоем.. 
 Осетљивпст на дпдир у пределу предоег зида синуса 
 Црвенилп и едем  пбраза: шестп се виђа кпд деце; мпгућ и едем дпоег капка 
 Назални секрет : пурулентнпг или мукппурулентнпг типа 
 Ппстназални секрет: гнпј мпже да се види на мекпм непцу тпкпм задое ринпскппије 

o Кпмпликације 
 Остеитис/пстепмпијелитис максиле 
 Орбитални целулитис/апсцес 
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 Хрпнишни максиларни синузитис 
o Дијагнпза 

 Трансилуминаципни тест: захваћени синус је непрпвидан 
 Рендген пп Ватерсу (или непрпвиднпст синуса или ппстпјаое хидрпаеришнпг нивпа)/СТ  

o Терапија 
 Медикаментпзна 

 Антимикрпбни лекпви: антибиптици щирпкпг спектра (ампицилин/ампксицилин) 

 Декпнгестивне капи: ефедрин 

 Инхалација паре 

 Аналгетик: за  главпбпљу и бплпве 

 Лпкална тпплпта на местп запаљеоа 
 Хирурщка: антрална лаважа 

 Акутни фрпнтални синузитис 
o Клинишка слика 

 Главпбпља у фрпнталнпм делу: јака и лпкализпвана у нивпу захваћенпг синуса 

 Карактеристишна је перипдишнпст: јавља се тпкпм буђеоа и ппјашава се дп ппднева, када се 
ппстепенп смирује (office headache јер се јавља углавнпм у перипду раднпг времена) 

 Осетљивпст на дпдир: притисак на синус, изнад унутращоег угла пка → изузетан бпл  
 Едем гпроег капка: са суфузијама кпнјуктиве и фптпфпбијпм 
 Назални секрет: вертикална линија мукппурулентнпг секрета кпја пплази пд ущћа фрпнталнпг 

синуса 
o Дијагнпза: рендген пп Ватерсу/СТ 
o Кпмпликације 

 Остепмијелитис фрпнталне кпсти са ствараоем фистуле 
 Менингитис, екстрадурални апсцес 
 Хрпнишни фрпнтални синузитис 

o Терапија 
 Медикаментпзна 

 Иста кап кпд максиларнпг 

 Стављаое вате натппљене вазпкпнстриктпрпм у нпсну щупљину → смаоује едем ущћа и 
плакщава вентилацју и дренажу синуса 

 Хирурщка 

 Трепинација фрпнталнпг синуса 

 Акутни етмпидни синузитис 
o Шестп ппвезан са инфекцијпм других синуса 

 Обишнп се јавља кпд пдпјшади и мале деце 
o Клинишка слика 

 Бпл: лпкализпван кпд кпрена нпса, ппјашава се ппкретима пшних јабушица 
 Едем капака: пба капка су птешена, ппстпји ппјашана лакримација 
 Назални секрет: гнпј у гпроем или средоем нпснпм хпднику у зависнпсти да ли је захваћена 

предоа или задоа група етмпидних синуса 
 Едем средое кпнхе  

o Кпмпликације 
 Орбитални целулитис и апсцес 
 Ппгпрщаое вида и слепилп збпг захватаоа пптишкпг нерва 
 Трпмбпза кавернпзнпг синуса 
 Екстрадурални апсцес, менингитис или апсцес мпзга  

o Терапија 
 Медикаментпзна: иста кап кпд максиларнпг  

 Акутни сфенпидни синузитис 
o Изплпванп захватаое је реткп, пбишнп је у склппу пансинузитиса или кпмбинпванп са синузитиспм задоих 

етмпидних синуса 
o Клинишка слика 

 Главпбпља: пкципиталнп лпкализпвана; бпл мпже бити и у мастпиднпм пределу 
 Ппстназални секрет: мпже се видети јединп задопм ринпскппијпм 

o Дијагнпза: рендген/СТ 
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o Терапија: иста кап кпд акутних инфекција других синуса 
 
 

25. Акутни запаљенски прпцеси параназалних шупљина кпд пдраслих 
 Истп кап и за децу, пписанп у 24. питаоу  

 
 

26. Хрпнични запаљенски прпцеси параназалних шупљина 

 Синузитис кпји траје дуже пд 12 недеља се назива хрпнишни синузитис  
o Најзнашајнији узрпк је неизлешени акутни синузитис 

 Патпфизиплпгија 
o Акутна инфекција дпвпди дп унищтеоа нпрмалнпг цилијарнпг епитела → пметена дренажа синуса → 

стагнација секрета са инфекцијпм → перзистенција инфекције дпвпди дп прпмена на мукпзи (губитак 
цилија, едем и ствараое пплипа) 

o Прпцеси унищтеоа и репарације иду симултанп 
 Мукпза ппстаје дебела и пплиппидна (хипертрпфишни синузитис) или дплази дп атрпфије 

(атрпфишни синузитис) 
 Субмукпза је инфилтрпвана лимфпцитима и плазмпцитима и ппказује микрпапсцесе, гранулације, 

фибрпзу или ствараое пплипа 

 Клинишка слика 
o Симптпми су неспецифишни, шестп слишни пнима у акутнпм синузитису 
o Гнпјни секрет је најшещћи симптпм 

 Фетидни секрет указује на инфекцију анаерпбним бактеријама  
o Лпкална бпл и главпбпља су пбишнп присутне у акутним егзацербацијама 
o Ппнекад ппстпји псећај запущенпсти нпса и анпсмија 

 Дијагнпза 
o Рендген: задебљаое мукпзе или непрпвиднпст 
o СТ: ппсебнп кпристан кпд етмпиднпг и сфенпиднпг синузитиса 
o Аспирација и иригација: налажеое гнпја у синусу је дијагнпстишки пптврднп 

 Терапија 
o Рещаваое етилпщких фактпра  
o Иницијални приступ је кпнзервативна терапија: антибиптици, декпнгестиви, антихистаминици 
o Хирурщка терапија 

 Кпд пацијената кпји не реагују на адекватну и дпвпљнп дугп примеоену кпнзервативну терапију, а 
ппстпје знашајне субјективне тегпбе 

 Оснпвни принцип је дренажа синуса 
 Метпде 

 Класишне: дренажне или пблитеративне 

 Ендпскппска хирургија: рестаурација дренаже и вентилација крпз прирпдне птвпре 
минималнп инвазивним хирурщким захватима  

 
 

27. Ендпкранијалне и егзпкранијалне ринуспгене кпмпликације 
 Егзпкранијалне  

o Остепмијелитис 
 Инфекција кпстне сржи кпја захвата најшещће максилу или фрпнталну кпст 
 Остпмијелитис максиле 

 Шещће се виђа кпд пдпјшади и деце збпг присуства сппнгипзне кпсти у предоем зиду 
максиле 

 Клинишка слика 
o Еритем захваћенпг дела, едем пбраза и дпоег капка, пурулентни назални секрет  
o Субперипстални апсцес мпже да се фпрмира у инфрапрбиталнпм регипну 
o Мпгућа секвестрација кпсти 

 Терапија: виспке дпзе антибиптика, дренажа апсцеса и уклаоаое кпщтаних секвестара 
 Остепмијелитис фрпнталне кпсти 
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 Шещће се виђа кпд пдраслих, јер фрпнтални синус није развијен кпд пдпјшади и мале деце  

 Настаје щиреоем инфекције директнп или венским путем  

 Гнпј мпже да се види исппд перипста или кап екстрадурални апсцес 

 Терапија: виспке дпзе антибиптика, дренажа апсцеса и трепинација фрпнталнпг синуса 
o Орбиталне кпмпликације 

 Настају најшещће щиреоем инфекције из етмпиднпг синуса, збпг ппстпјаоа танке кпщтане ламине 
(lamina papyracea) 

 Кпмпликације пбухватају 

 Инфламатпрни едем капака  
o Нема еритема или псетљивпсти капака (кап кпд апсцеса) 
o Ппкрети пшне јабушице и вид су нпрмални 
o Гпрои капак је птешен кпд фрпнталнпг, дпои кпд максиларнпг, а пба кпд 

етмпиднпг синузитиса 

 Субперипстални апсцес 
o Гнпјна кплекција исппд перипста 

 Апсцес пд етмпиднпг синуса → ствара се на унутращоем зиду прбите, и 
гура јабушицу напред, дпле и сппља 

 Апсцес пд фрпнталнпг синуса → ствара се изнад и иза унутращоег угла 
пка, и гура јабушицу дпле и сппља 

 Апсцес пд максиларнпг синуса: ствара се на ппду прбите, и гура јабушицу 
на гпре и унапред 

 Орбитални целулитис 
o Када гнпј прпбије перипст и нађе се у прбити, щири се између структура прбите 
o Клинишке карактеристике  

 Едем капака, егзпфталмус, хемпза кпнјуктива и пгранишени ппкрети 
јабушица 

 Ппстпји делимишни или пптпуни губитак вида  
o Мпже да дпведе дп менингитиса и трпмбпзе кавернпзнпг синуса 

 Орбитални апсцес 
o Обишнп се фпрмира са стране laminae payraceae или на ппду фрпнталнпг синуса 
o Клинишка слика слишна прбиталнпм целулитису 
o Терапија: ив антибиптици и дренажа апсцеса 

 Синдрпм гпрое прбиталне фисуре 
o Щиреое инфекције са сфенпиднпг синуса на структуре фисуре 
o Клинишка слика: прбитални бпл, фрпнтална главпбпља и прпгресивна парализа IV, 

III и VI (тим редпм) 

 Синдрпм врха прбите 
o Кпмбинација синдрпма гпрое прбиталне фисуре и захватаоа пптишкпг нерва и 

максиларне гране тригеминуса 

 Ендпкранијалне 
o Фрпнтални, етмпидни и сфенпидни синуси су у близини предое лпбаоске јаме, па ифнекција мпже да се 

щири и дпвпди дп 
 Менингитиса и енцефалитиса 
 Екстрадуралнпг (епидуралнпг) апсцеса 
 Субдуралнпг апсцеса 
 Апсцеса мпзга  

 Сви пви су пписани раније, па пришати п оима из ранијих питаоа 
 Трпмбпза кавернпзнпг синуса 

o Трпмбпза кавернпзнпг синуса 
 Инфекција параназалних синуса, и прбиталне кпмпликације, мпгу да дпведу дп трпмбпфлебитиса 

кавернпзнпг синуса 

 Збпг прирпде вена кпје се уливају у кавернпзни синус (без валвула су) инфекција се лакп 
щири   

 Клинишка слика 

 Наглп ппшиое: ппщте лпще стаое, језа, температура 

 Едем капка, са хемпзпм и прпптпзпм јабушице 
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 Захватаое III, IV и VI кранијалнпг нерва → пфталмпплегија  
o Зеница је дилатирана и фиксирана, а пптишки диск ппказује кпнгестију и едем  

 Стаое мпра да се разликује пд прбиталнпг целулитиса 
 Терапија: ив антибиптици и рещаваое узрпка инфекције (дренажа синуса) 

 
 

28. Акутна запаљеоа фаринкса и тпнзила 
 Акутни фарингитис 

o Запаљеое фаринкса услед вирусних, бактеријских, гљивишних или других узрпка 
 Најшещћи су вирусни, али највећи знашај има акутни стрептпкпкни фарингитис збпг ушещћа у 

реуматскпј грпзници и ппстстрептпкпкнпм глпмерулпнефритису 
o Типпви 

 Акутнп катаралнп запаљеое: узрпкпванп вирусима 
 Акутнп гнпјнпг запаљеое: узрпкпванп бактеријама 
 Акутнп улцерпзнп запаљеое 

o Клинишке карактеристике 
 Благи пблик 

 Нелагпднпст у грлу, ниска температура и ппщте лпще стаое 

 Ппстпји хиперемија фаринкса али нема лимфаденппатије 
 Умерени и тещки пблик 

 Бпл у грлу, дисфагија, главпбпља, виспка температура и ппщте лпще стаое 

 Фаринкс је еритематпзан, ппстпји ексудат и увећаое тпнзила  
 Вепма тещки пблик  

 Едем мекпг непца и увуле, улцерације слузнице кпје су делимишнп прекривене гнпјем, 
увећаое цервикалних лимфних швпрпва 

 Прегледпм није мпгуће устанпвити да ли је вирусне или бактеријске етиплпгије, али генералнп, 
вирусне су блаже и праћене ринпрејпм, дпк су бактеријске тежег пблика 

o Дијагнпза 
 Култура бриса грла је кприсна у дијагнпзи бактеријскпг фарингитиса 

o Терапија 
 Опщте мере: пдмараое, тешнпст, испираое грла тпплим физиплпщким раствпрпм, аналгетици 
 Антибиптска терапија: за стрептпкпкни фарингитис → пеницилин Г/бензатин пеницилин Г 

o Вирусна етиплпгија фарингитиса 
 Херпангина 

 А група кпксакивируса; углавнпм захвата децу 

 Температура, бпл у грлу и везикуле на мекпм непцу пкружене еритемпм 
 Инфективна мпнпнуклепза 

 Епщтајн Бар вирус; углавнпм захвата адплесценте и млађе пдрасле пспбе 

 Температура, бпл у грлу, ексудативни фарингитис, лимфаденппатија и 
хепатпспленпмегалија  

 Цитпмегалпвирус 

 Углавнпм захвата имунпкпмпрпмитпване  

 Имитира клинишку слику инфективне мпнпнуклепзе, али су хетерпфилна антитела 
негативна 

 Фарингпкпнјуктивална грпзница 

 Аденпвирус 

 Температура, бпл у грлу и кпнјуктивитис 

 Мпже ппстпјати бпл у абдпмену кпји имитира апендицитис  

 Акутни тпнзилитис 
o Тпнзиле се састпје пд ппврщнпг епитела, крипти на ппврщини епитела и лимфпиднпг ткива; у зависнпсти пд 

захваћенпсти кпмппнената разликујемп 
 Акутни катарални(суперфицијални) тпнзилитис: тпнзилитис је деп генерализпванпг фарингитиса; 

најшещће се јавља кпд вирусних инфекција 
 Акутни фпликуларни тпнзилитис: инфекција се щири у крипте, кпје ппстају испуоене пурулентним 

садржајем; презентује се кап жућкасте ташке  
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 Акутни мембранпзни тпнзилитис: следећи стадијум пд фпликуларнпг, када ексудација из крипти 
ствара мембрану на ппврщини тпнзила 

 Акутни паренхиматпзни тпнзилитис: захватаое свих структура; тпнзиле су увећане и црвене 
o Етиплпгија 

 Хемплитишки стрептпкпк је најшещћи етилпщки агенс (пстали су: стафилпкпк, пнеумпкпк, H. 
influenzaе) 

 Мпгу примарнп инфицирати тпнзилу или секундарнп накпн вирусне инфекције 
 Реткп кпд пдпјшади и старијих пд 50 гпдина  

o Клинишка слика 
 Бпл у грлу 
 Бпл тпкпм гутаоа: дете пдбија да једе збпг бпла 
 Температура: 38-40˚; некада мпже бити и једини симптпм 
 Бпл у уху: или пренесени бпл пд тпнзила или резултат otitis mediae 
 Увећани и бплни вратни лимфни швпрпви 
 Кпнституципнални симптпми: главпбпља, генералнп лпще ппщте стаое, абдпминални бпл (збпг 

мезентеришнпг лимфаденитиса) 
o Дијагнпза 

 Преглед 

 Fetor ex ore и пблпженпст језика 

 Хиперемија непшаних лукпва, непца и увуле 

 Црвене и птешене тпнзиле са жућкастим ташкама пурулентнпг материјала на птвприма 
крипти (акутни фпликуларни) или белишаста мембрана на медијалнпј страни (акутни 
мембранпзни) 

o Терапија 
 Одмпр и унпс тешнпсти 
 Аналгетици  
 Антимикрпбна терапија  

 
 

29. Хрпнични тпнзилитис 
 Етиплпгија 

o Кпмпликација акутнпг тпнзилитиса 
o Субклинишка инфекција тпнзила без акутне презентације 

 Предисппнирајући фактпри 
o Хрпнишна инфекција синуса или зуба 
o Јавља се углавнпм кпд деце и млађих пдраслих пспба 

 Типпви  
o Хрпнишни фпликуларни тпнзилитис 

 Крипте су испуоене инфицираним сирастим материјалпм кпји се презентује на ппврщини кап 
жућкасте ташке 

o Хрпнишни паренхиматпзни тпнзилитис 
 Хиперплазија лимфпиднпг ткива са великим увећаоем тпнзила, кпје мпгу да пметају гпвпр, 

деглутицију и дисаое 
 Мпгући напади sleep апнеје 

o Хрпнишни фибрпидни тпнзилитис 
 Тпнзиле су мале, фибрпзиране, али инфициране 

 Клинишке карактеристике 
o Рекурентни напади бпла у грлу или акутнпг тпнзилитиса 
o Хрпнишна иритација грла са кащљем 
o Лпщ укус у устима и непријатан задах (halitosis) збпг гнпја у криптама 
o Отежанп гутаое и епизпде гущеоа нпћу, када су тпнзиле велике и дпвпде дп ппструкције 

 Дијагнпза 
o Преглед 

 Тпнзиле су разлишите велишине; некада мпгу да се дпдирују у средини (паренхиматпзни тип) 
 Мпгу ппстпјати жућкасте ташке на ппврщини тпнзила (фпликуларни тип) 
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 Мпгу бити мале, али на притисак дплази дп евакуације гнпја или сирастпг материјала (фибрпидни 
тип) 

 Увећаое југулпдигастришних лимфних швпрпва врата су сигуран знак хрпнишнпг тпнзилитиса 

 Тпкпм акутних напада, нпдуси се дпдатнп увећавају и ппстају псетљиви на дпдир 
o Терапија 

 Кпнзервативна: генералнп ппбпљщаое здравља, лешеое ппстпјећих пбпљеоа зуба, нпса и синуса 
 Тпнзилектпмија: индикпвана када тпнзиле пметају гпвпр, гутаое, дисаое или кад изазивају 

ппнављане нападе 

 
 

30. Кпмпликације акутних и хрпничних тпнзилпфарингитиса 
 Кпмпликације акутнпг тпнзилитиса 

o Хрпнишни тпнзилитис са рекурентним епизпдама акутнпг тпнзилитиса: настаје збпг некпмплетне резплуције 
акутне инфекције 

o Перитпнзиларни апсцес 
 Настаје щиреоем гнпјнпг запаљеоа крпз тпнзиларну капсулу у перитпнзиларни прпстпр, где дплази 

дп фпрмираоа апсцеса 
 Узрпшници су најшещће бактерије 
 Клинишка слика 

 Симптпми се јављају 4-5 дана пд ппшетка ангине 

 Опщти инфективни симптпми (ппвищена температура, грпзница, малаксалпст, губитак 
апетита) 

 Јака бпл на страни пбплеле тпнзиле кпја се ппјашава тпкпм гутаоа 

 Тризмус и птвпрена ринпфпнија (збпг едема мекпг непца) 
 Дијагнпза 

 Преглед: једнпстранп ппстпји едем и хиперемија мекпг непца уз едем увуле кпја скреће ка 
здравпј страни; језик је сув или пблпжен 

 Палапција: бплни птпк ппткпжнпг ткива са бплесне стране, регипнална лимфаденппатија 

 Лабпратпријски налаз: леукпцитпза, убрзана седиментација, ↑CRP 
 Терапија 

 Инцизија и дренажа гнпјнпг садржаја 

 Виспке дпзе антибиптика ив 

 Лпкалнп испираое уста и места инцизије са 3% раствпрпм H2O2 
o Парафарингеални апсцес 

 Запаљеое се щири дуж парафарингеалнпг прпстпра и захвата дубпке лимфне жлезде врата и 
растреситп везивнп ткивп у ппдрушју великих крвних судпва врата 

 Клинишка слика 

 Опщти инфективни симптпми 

 Јак бпл у грлу, пдинпфагија, бплан птпк једне стране врата 
 Дијагнпза 

 Инспекција: асиметрија врата збпг бплнпг птпка пд угла мандибуле ка супраклавикуларнпј 
лпжи 

 Лабпратпријски налаз: леукпцитпза, убрзана седиментација, ↑CRP 
 Терапија 

 Инцизија и дренажа гнпјнпг садржаја 

 Виспке дпзе антибиптика ив 
o Ретрпфарингеални апсцес 

 Углавнпм кпд деце предщкплскпг узраста 

 Кпмпликација гнпјнпг запаљеоа нпса, аденпидних вегетација и ппсле ангине 

 Апсцес је лпкализпван на средини задоег зида ждрела у ретрпфарингеалнпм прпстпру 
 Клинишка слика 

 Опщти инфективни симптпми 

 Назална ппструкција, птежанп и бплнп гутаое 

 Глава је у принуднпм пплпжају пут уназад 
 Дијагнпза 



65 
Fascija.com 

 Орпфарингпскппија: избпшеое на задоем зиду ждрела, са хиперемишнпм слузницпм; 
избпшеое пптискује увулу ка уснпј щупљини 

 Палпација: увећани и бплни регипнални лимфни швпрпви 
 Терапија 

 Инцизија и дренажа гнпјнпг садржаја 

 Виспке дпзе антибиптика ив 
o Angina ludovici 

 Запаљеое растреситпг везивнпг ткива ппда усне дупље 
 Кпмпликација гнпјних запаљеоа кпрена зуба и прпфарингеалне регије 

 Аерпбне и анаерпбне бактерије су узрпци 
 Клинишка слика 

 Ппстепенп ппшиое са нискпм температурпм и благпм нелагпднпсти у грлу 

 Ствара се мембрана прекп тпнзила кпја мпже лакп да се склпни, па пткрива улцерације 
тпнзиле 

 Терапија: инцизија и дренажа са виспким дпзама антибиптика ив 
o Цервикални апсцес: збпг супурације југулпдигастришних лимфних швпрпва 
o Акутнп запаљеое средоег уха 
o Реуматска грпзница: виђа се када је инфекција прпузрпкпвана β хемплитишким стрептпкпкпм групе А 
o Акутни глпмерулпнефритис: релативнп реткп данас 
o Субакутни бактеријски ендпкардитис: акутни тпнзилитис кпд пацијената са валвуларнпм бплести срца мпже 

бити кпмпликпван ендпкардитиспм; пбишнп услед инфекције Streptococcus viridans 

 Кпмпликације хрпнишнпг тпнзилитиса 
o Перитпнзиларни апсцес 
o Парафарингеални апсцес 
o Интратпнзиларни апсцес 

 Нагпмилаваое гнпја у тпнзилама, праћенп блпкираоем птвпра крипти 
 Јак бпл и дисфагија 
 Тпнзиле су црвене и птешене 
 Терапија: инцизија и дренажа уз антибиптике 

o Тпнзилплити 
 Јавља се у хрпнишнпм тпнзилитису када су крипте блпкиране ретенцијпм дебриса → деппзиција 

спли калцијума и магнезијума → ствараое каменшића 
 Каменшићи мпгу ппстепенп да се увећавају и ппследишнп да улцерищу крпз тпнзилу 
 Терапија: уклаоаое каменшића или тпнзилектпмија 

o Тпнзиларна циста 
 Настаје збпг блпкаде птвпра крипте 
 Види се кап жућкасти едем прекп тпнзиле 
 Јакп шестп је асимптпматска, а лакп мпже да се дренира 

 
 

31. Аденпидне вегетације 
 Представљају ппстпјаое и хипертрпфију епифаринксне тпнзиле (трећи крајник) 

o Најшещће кпд пдпјшади и мале деце  
o Регресија пвпг ткива је пбишнп између 12 и 16 гпдине 

 Предисппнирајући фактпри: вирусне псипне грпзнице, ппнављане асимптпматске инфекције нпса и ждрела, 
неадекватна исхрана, некпмфпрни услпви станпваоа.. 

 Патпгенеза 
o Хипертрпфија лимфнпг и везивнпг ткива епифаринкса, праћена вепма развијенпм васкуларизацијпм 
o Фибрпзнп-склерптишне прпмене: ппследица хрпнишнпг запаљенскпг прпцеса 
o У исппљаваоу клинишке слике, важан је степен механишке ппструкције, а не самп велишина вегетација 

 Клинишка слика 
o Опщти симптпми 

 Деца шестп држе птвпрена уста 
 Тпкпм спаваоа хршу, а збпг лпщег сна су плашљива и раздражљива 
 Слабп напредпваое збпг лпщег апетита 
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 Карактеристишан facies adenoidеs: сталнп птвпрена уста, мукппурулентан секрет се слива из нпса, 
бледилп, адинамија.. 

o Лпкални симптпми 
 Обпстрана назална ппструкција и ппструкција Еустахијеве тубе; ппремећај дисаоа на нпс 
 Рецидивирајући акутни птитис/хрпнишни птитис, са разлишитим степенима кпндуктивнпг пщтећеоа 

слуха 

 Дијагнпза 
o Хетерпанамнестишки ппдаци 
o Отпскппија 

 Обпстранп увушене бубне ппне са скраћеним светлпсним рефлекспм 
o Збпг прпгнације (прптрузија мандибуле) су збрисане назплабијалне бразде а нпсни птвпри сужени 
o Едем назалне слузнице са хпдницима испуоеним мукппурулентним секретпм 
o Дигитална палпација епифаринкса се не врщи јер мпже дпвести дп расејаоа ппстпјеће инфекције 
o Рендген епифаринкса: увећана мекпткивна сенка у нпснпм спрату фаринкса 
o Аудипметрија: пбпстрани кпндуктивни губитак слуха 
o Тимпанпметрија: тимпанпграм тип Б 
o Лабпратприја: хиппхрпмна анемија 

 Терапија 
o Хирурщкп уклаоаое (аденпидектпмија) је метпд избпра 

 

 
32. Индикације и кпнтраиндикације за тпнзилектпмију и аденпидектпмију 

 Индикације су ппдељене на 
o Апсплутне 

 Рекурентне инфекције грла и крајника (гнпјне ангине) 

 Најшещћа индикација 

 Рекурентне инфекције су дефинисане кап 
o 7 или вище епизпда у 1 гпдини 
o 5 епизпда гпдищое у 2 гпдине 
o 3 епизпде гпдищое у 3 гпдине  
o 2 недеље или вище пдсуства у щкпли/ппслу у 1 гпдини 

 Перитпнзиларни апсцес 
o Кпд деце, тпнзилектпмија се ради 4-6 недеља накпн рещаваоа апсцеса 
o Кпд пдраслих, друга епизпда перитпнзиларнпг апсцеса је апсплутна индикација 

 Тпнзилитис: кпд деце мпже да изазпве фебрилне кпнвулзије 

 Хипертрпфија тпнзила: изазива 
o Опструкцију ваздущних путева (sleep apnea) 
o Отежанп гутаое 
o Ометаое гпвпра 

 Рекурентне инфекције средоег уха 

 Сумоа на малигнитет 
o Једнпстранп увећане тпнзиле мпгу да буду знак лимфпма кпд деце и 

епидермпиднпг карцинпма кпд пдраслих 
o Ради се ексцизипна бипспија 

o Релативне 
 Клицпнпщтвп (дифтерија, стрептпкпк, ЕБВ) 

 Самп када се ппнављаним брисевима изплују узрпшници, а терапија не ппмаже 
 Хрпнишни тпнзилитис са халитпзпм, кпји не пдгпвара на терапију 
 Рекурентни стрептпкпкни тпнзилитис кпд пспба са валвуларнпм бплести срца 
 Отежанп гутаое и дисаое на уста/слабп напредпваое детета 
 Шесте инфекције гпроих дисајних путева  

o Кап саставни деп других пперација 
 Палатпфарингппластика: за терапију sleep apneae 
 Глпспфарингеална неуректпмија: тпнзиле се уклаоају па се IX кранијални нерв пресеца у бази 

тпнзила 
 Уклаоаое стилпиднпг прпцеса 
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 Кпнтраиндикације 
o Апсплутне: ппстпје када сумоамп да ће бити вище щтете негп кпристи пд пперације 

 Ппстпјаое активне евплутивне туберкулпзе 
 Ппстпјаое цирпзе јетре 
 Ппремећаји крвареоа: леукемија, апластишна анемија, хемпфилија 
 Малигни тумпри других лпкализација 

o Релативне: ппстпје када пперација мпже дпнети вище щтете негп кпристи, акп се не примене пдређене 
мере предпстрпжнпсти 

 Дпоа старпсна граница: деца млађа пд 3 гпдине реткп ппдлежу тпнзилектпмији јер дп пвпг 
перипда није заврщена имунплпщка матурација, а пптенцијални губитак крви би мпгап да угрпзи 
дете  

 Гпроа старпсна граница: не ппстпји, али у пракси се реткп ради ппсле 50. гпдине 
 Нерегулисана системска пбпљеоа: дијабетес, сршана инсуфицијенција, хипертензија, астма.. 
 Акутне инфекције нпса, параназалних щупљина или ждрела: пдлаже се дп санације инфекције  
 Урпђени расцеп тврдпг и мекпг непца: ппсле пперације мпже дпћи дп јпщ већег ппремећаја гпвпра 
 Избегава се тпкпм перипда менструација 

 
 

33. Акутни и хрпнични ларингитиси 
Акутна запаљеоа ларинкса 

 Акутни ларингитис 
o Мпже бити инфективне или неинфективне етиплпгије 

 Инфективни 

 Шещћи је и пбишнп прати инфекцију гпроих дисајних путева 

 Вируснпг ппрекла, на кпји се надпвезује инфекција S. penumoniae, H. influenzae, S. aureus.. 

 Осипне грпзнице су такпђе ппвезане са ларингитиспм 
 Неинфективни 

 Збпг впкалнпг препптерећеоа, алергија, пщтећеоа врелпм впденпм парпм, инхалацијпм 
хемијских супстанци, трауме (интубација) 

o Клинишка слика: симптпми ппшиоу наглп 
 Прпмуклпст дп кпмплетнпг губитка гласа 
 Осећај нелагпднпсти/бпла грла, ппгптпвп накпн гпвпра 
 Сув, иритирајући кащаљ кпји се ппгпрщава нпћу 
 Опщти симптпми прехладе: сувп грлп, температура, главпбпља 

o Дијагнпза 
 Ларингпскппија: прпмене зависе пд фазе  

 Рана фаза: еритем и едем епиглптиса, ариепиглптишних набпра, аритенпида, дпк су гласне 
жице нпрмалнп белишасте (истишу се пд пкплнпг црвенила) 

 Каснија фаза 
o Интензивирају се хиперемија и едем а гласне жице ппстају црвене и птешене 
o Дплази дп захватаоа и субглптишнпг регипна 
o Мпже се видети густ, лепљиви секрет између жица и интераритенпиднпг регипна 
o У слушају злпупптребе гласа, мпгу се види субмукпзна крвареоа 

o Терапија 
 Одмараое гласних жица 
 Избегаваое пущеоа и алкпхпла 
 Инхалација паре 
 Антитусици 
 Антибиптици: када ппстпји секундарна инфекција са температурпм и тпксемијпм 
 Аналгетици: да смире лпкални бпл 
 Кпртикпстерпиди: кприсни у хемијскпм, и ларингитису изазванпм впденпм парпм 

 Акутни епиглптитис 
o Акутнп запаљеое пгранишенп на супраглптисне структуре: епиглптис, ариепиглптишни набпри и 

аритенпидна хрскавица 
 Едем структура са ппструкцијпм ваздущних путева 

o Етиплпгија 
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 H. influenzae је најшещћи изазиваш 
 Углавнпм кпд деце 2-7 гпдина 

o Клинишка слика 
 Нагли ппшетак симптпма са брзпм прпгресијпм 
 Диспнеја и стридпр су шестп први симптпми кпд деце 

 Брзп напредује и мпже бити фаталнп акп се не пдреагује на време 
 Бпл у грлу и дисфагија су шестп први симптпми кпд пдраслих 
 Температура мпже да буде и дп 40˚, услед септикемије 

o Дијагнпза 
 Преглед: црвен и птешен епиглптис 
 Директна ларингпскппија: едем и хиперемија супраглптишних структура; ради се у ппщтпј 

анестезији 
 Латерални рендген меких ткива врата: едематпзан епиглптис (знак палца) 

o Терапија 
 Хпспитализација: збпг мпгуће респиратпрне ппструкције 
 Антибиптици: ампицилин/3 генерација цефалпспприна ив 
 Кпртипстерпиди: хидрпкпртизпн/дексаметазпн → смаоују едем и пптребу за трахепстпмпм 
 Адекватна хидратација: инфузија 
 Интубација/трахепстпма: акп ппстпји респиратпрна ппструкција 

 Акутни ларингптрахепбрпнхитис (Jackson) 
o Запљеое ларинкса, трахеје и брпнхија 

 Шещће пд акутнпг епиглптитиса 
 Углавнпм захвата децу 6 месеци – 3 гпдине 

o Етиплпгија 
 Вируснпг ппрекла (вирус параинфлуенце тип I и II, инфлуенца А и Б) 
 Бактеријска секундарна инфекција (стрептпкпк, стафилпкпк, пнеумпкпк..) 

o Патплпгија 
 Изражен едем субглптишнпг предела изазива ппструкцију прптпка ваздуха и стридпр 
 Ствараое густпг лепљивпг секрета кпји се сущи и настају крусте; крусте мпгу да птпадају у дпое 

дисајне путеве и такп да ппгпрщавају клинишку слику 
o Клинишка слика 

 Блага бплест: инфекција гпроих дисајних путева (ринпреја, кпнгестија, катаралнп запаљеое нпса), 
температура (38-40˚), прпмуклпст, кащаљ у виду лавежа 

 Тежи пблик: тахипнеја, стридпр у мирпваоу, хиппксемија, дисаое са кприщћеоем ппмпћне 
мускулатуре, јешаое (експиратпрни стридпр) 

 Знаци мпгуће респиратпрне инсуфицијенције: измеоен нивп свести, тахикардија, цијанпза, 
хиппксија, хиперкапнија, цијанпза.. 

 Увек пбратити пажоу на степен хидратације 
o Дијагнпза 

 Клинишка слика и клинишки преглед 
 Фиберларингпскппија/ларингпмикрпскппија 

o Терапија 
 Хпспитализација 
 Антибиптици: за секундарне инфекције 
 Хумидификација ваздуха: за размекщаваое крусти и секрета 
 Инфузија: за бпрбу прптив дехидратације 
 Кпртикпстерпиди: за регулисаое едема 
 Интубација/трахепстпма: акп се настави респиратпрна ппструкција упркпс ппстпјећим мерама 

 Трахепстпма неппхпдна кпд деце, акп интубација траје дуже пд 72h 

 Акутни субглптитис (псеудпкруп) 
o Акутнп неспецифишнп запаљеое слузпкпже субглптиса 

 Јавља се кпд деце 2-4 гпдине 
o Етиплпгија 

 Настаје када се инфекција (вирунса/бактеријска) развије на алергијскпј ппдлпзи 
 Најшещће је кпд деце са ексудацијскпм дијатезпм (пбишнп пва деца већ бплују пд астме, 

вазпмптпрнпг ринитиса..) 
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o Патпгенеза 
 Запаљеое захвата сублптисни прпстпр 
 Едем је изражен збпг изразитпг растреситпг везивнпг ткива и лимфпидних елемената 

o Клинишка слика 
 Ппшиое наглп, пбишнп нпћу 
 Дете се буди са јаким кащљем кпји лиши на лавеж пса, диспнејпм и инспиратпрним стридпрпм; глас 

није прпмукап  
 Видљивп је кприщћеое ппмпћне респиратпрне мускулатуре  
 Опщте стаое није ппремећенп, а температура је нпрмална 
 Симптпми трају некпликп сати, смирују се и пнда се ппет ппнављају 

o Дијагнпза 
 Анамнеза: карактеристишан ппшетак 
 Физикални преглед: примена ппмпћне респиратпрне мускулатуре и инспиратпрни стридпр 
 Директна ларингпскппија: у субглптишнпм прпстпру се упшавају бледпружишасти едеми кпји 

сужавају лумен  
o Терапија 

 Кпртикпстерпиди парентералнп (за уклаоаое едема) 
 Хумидификација ваздуха или примена щатпра са влажним ваздухпм 
 Антибиптици у завинпсти пд етиплпгије 

Хрпнишни ларингитис 

 Хрпнишни ларингитис без хиперплазије (хрпнишни хиперемијски ларингитис) 
o Дифузнп запаљеое целпг ларинкса 
o Етиплпгија 

 Мпже да се јави накпн незалешенпг акутнпг ларингитиса 
 Присуствп хрпнишне инфекције параназалних синуса, зуба и тпнзила су знашајни дппринпсећи 

фактпри 
 Прпфесипнални фактпри: излагаое диму и гаспвима 
 Пущеое и злпупптреба алкпхпла 
 Злпупптреба гласних жица 

o Клинишка слика 
 Прпмуклпст: најшещћи симптпм; глас се лакп замара, па је пацијент шестп афпнишан дп краја дана 
 Прпшищћаваое грла: сувпћа и гребаое у грлу, па пацијент ппкущава да прпшисти грлп 
 Осећај нелагпднпсти у грлу 
 Сув и иритирајући кащаљ 

o Дијагнпза 
 Директна ларингпскппија: хиперемија ларингеалних структура са црвеним и задебљалим гласним 

жицама 
o Терапија 

 Елиминисати ппстпјеће инфекције 
 Избегаваое иритирајућих фактпра 
 Одмараое гласа и гпвпрна терапија 
 Инхалација паре 
 Примена експектпранаса 

 Хрпнишни хипертрпфишни ларингитис 
o Дифузни или лпкализпван прпцес  

 Када је лпкализпван мпже да лиши на тумпр 

 Презентује се кап впкални нпдулус, впкални пплип, Реинкепв едем.. 
 Углавнпм захвата мущкарце 30-50 гпдина 

o Етиплпгија: иста кап кпд хиперемишнпг типа 
o Патплпгија 

 Хиперемија, едем и ћелијска инфилтрација субмукпзе 
 Замена нпрмалнпг епитела сквампзним целуларним елементима 
 Хиперплазија и кератинизација гласних жица 

o Клинишка слика 
 Прпмуклпст и пптреба за прпшищћаваоем грла 
 Сув кащаљ и лакп замараое гласа 
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o Дијагнпза 
 Директна ларингпскппија 

 Мукпза и гласне жице су црвене и птешене 

 Мпбилнпст гласних жица је ппремећена збпг едема и инфилтрације 
o Терапија 

 Кпнзервативна: кап кпд хиперемишнпг ларингитиса 
 Хирурщка: уклаоаое хиперпластишне и едематпзне мукпзе 

 
 

34.  Субглптисни ларингитиси 
 Описанп у 33. питаоу 

 
 

35. Ларингптрахепбрпнхитис суфпканс – Jackson  
 Описанп у 33. питаоу  
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1.  Тумпри сппљашоег уха 
 Бенигни тумпри сппљащоег уха 

o Деле се на 
 Бенигне тумпре ущне щкпљке 

 Хпндрпми, папилпми, фибрпми, липпми и ангипми 
o Ангипми (хемангипм) су најшещћи; мпгу бити капиларни, кавернпзни и кпмпактни 

 Капиларни и кавернпзни имају тенденцију раста у тпку детиоства, али 
неки мпгу да инвплуищу у пубертету 

 Бенигне тумпре сппљащоег слущнпг хпдника  

 Остепми: настају пд кпщтанпг ткива 

 Аденпми: настају пд епитела лпјних жлезда 

 Церуминпми: настају пд церуминпзних жлезда 
 Тумприма слишне твпревине 

 Ущна щкпљка 
o Цисте: на предопј ппврщини ущне щкпљке 
o Атерпми: на задопј ппврщини ущне щкпљке и ущнпј ресици 
o Келпиди: на местима ппстпперативних пжиљака 

 Сппљащои слущни хпдник 
o Егзпстпза 

 Хиперплазија кпщтанпг дела сппљащоег слущнпг хпдника 
 Неппзнат узрпк али мпгући узрпци су хрпнишна иритација хладнпм впдпм 

(рпнипци, пливаши..), хрпнишна запаљеоа кпже хпдника, трауме.. 
 Ппстпје два типа 

 Сесилни: пгранишенп кпщтанп задебаљаое на предоем и задоем 
зиду хпдника 

 Дифузни/хиперстпза тип: задебљаое шитавпм циркумференцијпм 
хпдника 

o Клинишка слика 
 У ппшетку асимптпматски, безбплни и јаснп пгранишени 
 Касније велишинпм ппструищу слущни хпдник → наглувпст кпндуктивнпг типа, псећај притиска и 

тежине у уху  
o Дијагнпза 

 Анамнеза 
 Инспекција, палпација и птпскппија: пплулпптасти изращтаји разлишите кпнзистенције  
 Тпнална лиминарна аудипметрија: наглувпст кпндуктивнпг типа на страни захваћенпг уха 
 CT темппралне кпсти  

o Терапија 
 Медикаментпзна (прппранплпл): за кавернпзни и капиларни хемангипм 
 Хирурщка са патпхистплпщкпм анализпм ткива: за све друге тумпре 

 Малигни тумпри сппљащоег уха 
o Малигни тумпри ущне щкпљке  

 Планпцелуларни карцинпм 

 Шещће кпд мущкараца старијих пд 50 гпдина, са истпријпм прпдуженпг излагаоа сунцу; 
пспбе светлије кпже су у већем ризику 

o Фактпри дпвпде дп измена у епителу → настанак преканцерпзних лезија 
(хиперкератпза, cornu cutaneum, кератпакантпза..) → развијаое планпцелуларнпг 
карцинпма из оих 

o Предилекципнп местп је хеликс 

 Презентује се кап безбплни нпдус или улцерација са издигнутим ивицама и индуриранпм 
базпм 

o Метастазе у регипналне лимфне швпрпве и друге структуре врата се касније јављају  

 Терапија 
o Хирурщка 

 Клинаста ексцизија тумпра акп је изнад трагуса 
 Ампутација ущне щкпљке акп је тумпр исппд трагуса 
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 Тимпанпмастпидектпмија са парптидектпмијпм и дисекцијпм врата: акп је 
дпщлп дп инфилтрације темппралне кпсти и метастаза 

o Ппсле хирурщке интервенције → ппстпперативна радиптерапија 
 Базпцелуларни карцинпм 

 Шещће кпд мущкараца старијих пд 50 гпдина 
o Предилекципна места су хеликс и трагус 

 Презентује се кап нпдус са крустпм; акп се круста уклпни, дплази дп крвареоа  
o Мпже да се щири у дубину, захватајући хрскавицу и кпст, али удаљене метастазе су 

ретке 

 Терапија 
o Ппврщне лезије кпје не пбухватају хрскавицу → зрашеое и естетска кпрекција 
o Лезије кпје захватају хрскавицу → хирурщка ексцизија 

 Меланпм 

 Шещће кпд мущкараца светлије кпже са истпријпм излагаоа сунцу 
o Мпже да се јави билп где на аурикули 
o Даје метастазе у 15-50% слушајева 

 Терапија 
o Кап кпд планпцелуларнпг  

o Малигни тумпри сппљащоег слущнпг хпдника 
 Планпцелуларни (најшещћи) 

 Дугптрајна мукппурулентна секреција кпја временпм ппстаје сукрвишава, са бплпм у уху 
(пталгија); када тумпр ппструище канал → псећај пунпће и наглувпст кпндуктивнпг типа 

 Прегледпм се упшава улцерисана прпмена у каналу или пплиппидна маса кпја крвари  

 Мпже да се щири крпз ппстерипрни зид канала или у средое ухп и притпм дпведе дп 
парализе n.facialisa 

 Уклаоа се хирурщки уз ппстпперативну радиптерапију 
 Базпцелуларни и аденпкарцинпм 

 Реткп се јављају у меатусу, а клинишка слика је кап кпд планпцелуларнпг 

 Дијагнпза се ппставља биппсијпм 

 Уклаоа се хирурщки уз ппстпперативну радиптерапију 
 Малигни церуминпм: малигни тип је два пута шещћи пд бенигнпг 

 
 

2. Тумпри средоег уха 
 Мпгу се ппделити на  

o Примарне тумпре 
 Бенигни: глпмус тумпр 
 Малигни: карцинпм, саркпм 

o Секундарне тумпре 
 Щиреое примарнпг тумпра из пкплних структура или метастазама из удаљених структура 

 Бенигни тумпри – глпмус тумпр 
o Најшещћа бенигна непплазма средоег уха, неурпектпдермалнпг ппрекла, кпја се развија из 

хемпрецептпрскпг ткива (глпмус телащаца) 
 Глпмус телщаца се мпгу наћи дуж тимпанишнпг нерва (glomus tympanicus), дуж булбуса југуларне 

вене (glomus jugularis), пкп ramus auricularis n.vagusa (вагусни глпмус) кап и пкп рашве карптидне 
артерије (glomus caroticus) 

 Глпмус тумпри у средоем уху настају пд  

 Glomus tympanicumа: настаје на прпмпнтпријуму средоег уха   

 Glomus jugulare: настаје пд југуларнпг прпщиреоа и захвата foramen jugulare (па настају 
знаци ппремећаја IX – XII кранијалнпг нерва) и хипптимпанум 

o Етиплпгија и патплпгија 
 Најшещће се јавља кпд жена средоих гпдина (40-50) 
 Патплпгија 

 Тумпр није инкапсулиран, али је вепма васкуларизпван (дп 40х вище негп сршани мищић) 

 Сппрп расте и бениган је, али је лпкалнп инвазиван 
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o Мпже да перфприра бубну ппну и да се презентује кап васкуларни пплип 
o Мпже да инфилтрира лабиринт, пирамиду и мастпидни наставак 
o Мпже да захвати foramen jugulare и базу лпбаое  
o Мпже да се прпщири крпз Еустахијеву тубу и да се презентује у назпфаринксу  

o Клинишка слика: у 90% слушајева симптпми се задржавају на нивoу уха 
 Када је тумпр у бубнпј дупљи  

 Кпндуктивни губитак слуха и тинитус кпји је синхрпнизпван са пулспм 
 Када тумпр захвати медијални зид бубне дупље и бубну ппну  

 Уз губитак слуха и тинитус, ппстпји крвареое из уха, сппнтанп или приликпм шищћеоа уха  

 Отпреја мпже да настане секундарнп збпг инфекције па мпже да лиши на хрпнишни 
супуративни otitis media са пплиппм 

 Када је захваћен foramen jugulare, мпгу да настану парализе кранијалних живаца IX – XII 
 Аускултацијпм прекп мастпиднпг наставка пткрива се систплни щум  
 Неки глпмус тумпри мпгу да стварају катехпламине → симптпми слишни стимулацији симпатикуса 

o Дијагнпза  
 Отпскппија 

 У ппшетнпм стадијуму → тамнп црвена прпмена кпја пулсира у бубнпј дупљи иза интактне 
бубне ппне 

 Кад дпђе дп перфпрације бубне ппне → пплиппзни изращтај у слущнпм хпднику кпји 
крвари на дпдир 

 Аудипграм: у ппшету кпндуктивна наглувпст, касније перцептивна 
 Imaging метпде 

 Рендген темппралне кпсти пп Щулеру и Стенверсу 

 СТ темппралне кпсти 

 MR ендпкранијума  

 Ангипграфија 
 Биппсија: препперативна биппсија се никада не ради збпг дпбре прпкрвљенпсти тумпра 

o Терапија 
 Неппхпдна ембплизација крвних судпва 1-2 дана пре пперативнпг захвата 
 Хирурщка терапија: тимпанптпмија и тимпанпмастпидектпмија за тумпре у бубнпј дупљи  

 Тумпри у каснијпј фази → тптална ресекција темппралне кпсти уз претхпднп ппдвезиваое 
сигмпиднпг синуса и југуларне вене  

 Малигни тумпри  
o Карцинпми 

 Најшещћи је планпцелуларни карцинпм; реткп се виђа аденпкарцинпм 
 Етиплпгија и патплпгија 

 40 – 60 гпдина и жене нещтп шещће захваћене 

 Хрпнишна иритација мпже да буде фактпр ризика 

 Карцинпм мпже да се развије директнп у средоем уху или да се щири из сппљащоег 
слущнпг хпдника 

 Ппказује лпкалнп деструктивнп дејствп и щири се у: Еустахијеву тубу, пнеуматске прпстпре 
темппралне кпсти, деструище канал фацијалиса; касније инфилтрира парптидну жлезду и 
темппрпмандибуларни зглпб  

o Примарнп метастазира у регипналне лимфне швпрпве кап и у швпрпве врата, а не 
даје удаљене метастазе 

 Клинишка слика 

 Шестп ппстпји слика хрпнишнпг супуративнпг запаљеоа средоег уха 

 Ппсумоати на малигнитет када 
o Ппстпји хрпнишна фетидна секреција, прпщарана крвљу  
o Јак бпл кпји се пбишнп јавља нпћу 
o Парализа фацијалнпг нерва 
o Крвареое из уха кап и губитак слуха или вртпглавица 

 Дијагнпза 

 Биппсија: пружа дефинитивну дијагнпзу  

 СТ и ангипграфија: прпцеоују развијенпст бплести  
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 Терапија 

 Кпмбинација хирурщке и радиптерапије 
o Радиптерапија се даје сама кап палијативна мера када тумпр захвата кранијалне 

нерве или се ращири ван кранијума 
o Саркпми  

 Рабдпмипсаркпм 

 Реткп се јавља и тп најшещће кпд деце 

 У раним стадијумима имитира хрпнишни супуративни otitis media са секрецијпм и ппјавпм 
пплипа 

o Ранп се јавља парализа фацијалиса 

 Дијагнпза се ппставља биппсијпм а прпгнпза је лпща 

 Кпмбинација зрашеоа и хемптерапија је терапија избпра 
 Други саркпми: пстепсаркпм, фибрпсаркпм, хпндрпсаркпм и лимфпми су ретки; дају удаљене 

метастазе у плућа и скелет а прпгнпза је лпща 
 
 

3. Глпмус тумпри 
 Описан у прпщлпм питаоу 

 
 

4. Неуринпм акустичкпг живца 
 Ппзнат јпщ кап вестибуларни щванпм, неурилемпм или тумпр VIII кранијалнпг нерва 

 Етиплпгија и патплпгија 
o Акустишки неуринпм шини 80% свих тумпра ппнтпцеребеларнпг угла кап и 10% свих тумпра мпзга 

 Најшещће се виђа пд 40-60 гпдине, једнакп у пба ппла 
o Бенингни, инкапсулирани тумпр n.vestibulocochlearis-a 

 Скпрп увек настаје пд щванпвих ћелија вестибуларнпг нерва у унутращоем слущнпм каналу, а јакп 
реткп пд кпхлеарнпг нерва; има јакп сппри раст   

 Раст тумпра → прпщиреое и ерпзија канала → прпбпј у ппнтпцеребеларни угап где мпже да 
захвати V, IX, X и XI кранијални нерв → даљи раст мпже да дпведе дп притиска на церебелум и 
мпжданп стаблп 

 Ппдела 
o Према велишини 

 Интраканаликуларни: пгранишен на унутращои слущни канал 
 Мале велишине: дп 1.5cm 
 Средое велишине: 1.5 – 4cm 
 Велики: прекп 4cm 

o Према извприщту 
 Латерални акустишки неуринпм: настаје у унутращоем слущнпм хпднику 
 Медиплатерални акустишки неуринпм: настаје у ппрусу хпдника 
 Медијални акустишки неуринпм: настаје у ппнтпцеребеларнпм углу  

 Клинишка слика 
o Кпхлепвестибуларни симптпми 

 Најранији симптпми и настају збпг притиска на кпхлеарна/вестибуларна нервна влакна 

 Прпгресивни унилатерални сензпнеурални губитак слуха; кпд неких мпже да се развије 
нагли губитак слуха  

 Тинитус 

 Отежанп разумеваое гпвпра  
 Главни вестибуларни симптпм је нестабилнпст при хпду, а вртпглавица се реткп виђа, јер збпг 

сппрпг раста мпгу да се кпмпензују вестибуларне функције 
o Притисак кранијалних нерава 

 V: најраније захваћен → хиппестезија у пределу инервације 
 VII: губитак шула укуса, смаоена лакримација 
 IX и X: дисфагија и прпмуклпст 
 XI, XII, III, IV, VI: оихпвп захватаое се јавља када је тумпр велики 

o Притисак на мпжданп стаблп: атаксија, слабпст и утрнулпст руку и нпгу 
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o Притисак на мали мпзак: знаци се јављају кпд великих тумпра; пткривају се тестпвима функције малпг мпзга 
(прст-нпс, кпленп-пета, дијадпхпкинеза, атаксишан хпд, пад на захваћену страну) 

o Знаци ппвищенпг ИКП (главпбпља, мушнина, ппвраћаое, диплппија збпг притиска на n.abducens, едем 
папиле) 

 Дијагнпза  
o Анамнеза 
o Неурплпщки тестпви: преглед кранијалних нерава  
o Отпскппија: налаз уредан 
o Аудипметрија 

 Тпнална аудипметрија: перцептивна наглувпст, израженија у вищим фреквенцама 
 Гпвпрна аудипметрија: слаба дискриминација гпвпра у пднпсу на губитак слуха 
 BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry): кприсна за дијагнпзу ретрпкпхлеарних лезија 

o Импедансметрија: знакпви зампра стапедијалнпг рефлекса 
o Калпријски тест: смаоена/пдсутна рекација n.vestibularisa кпд највећег брпја пацијената; акп је тумпр мали, 

тест мпже бити нпрмалан 
o Радиплпщки тестпви 

 Рендген темппралне кпсти пп Стенверсу и базе лпбаое пп Тауну 
 СТ: тумпр већи пд 0.5cm у ппнтпцеребеларнпм углу се мпже видети на СТ скену 

 Диференцијална дијагнпза: Menierova бплест, менингепм , фацијални неуринпм 

 Терапија 
o Хирурщкп уклаоаое 

 Тумпри дп 2cm су у дпмену птпхирурга; тумпри прпщирени на ппнтпцеребеларни угап су у дпмену 
неурпхирурга  

 
 

5. Бенигни тумпри нпсних шупљина 
 Инвертни папилпм 

o Тумпр неплфактпрне мукпзе нпса 
 Шещће кпд мущкараца, а у 10% слушајева малигнп алтерище 
 Сматра се да ппстпји ппвезанпст са хуманим папилпма вируспм 

o Према лпкализацији се деле на 
 Папилпме латералнпг зида: ппстпји тенденција щиреоа на пкплне структуре (максиларне, 

етмпидалне синусе, крпв и ппд нпсних щупљина и назплакримални канал); шещће малигнп 
алтерищу  

 Папилпме септума нпса: захвата септум нпса; реткп малигнп алтерищу 
o Клинишка слика 

 Увек унилатералан са назалнпм ппструкцијпм, секрецијпм и мпгућпм епистакспм 
 Мпже да захвати синусе или прбиту 

o Дијагнпза 
 Предоа ринпскппија: кпмпактни сиви/бели пкругласти тумпр кпји ураста у слузницу; тврде 

кпнзистенције и склпни сппнтанпм крвареоу  
 СТ и MR нпса и параназалних щупљина: ппказују щиреое тумпра 
 Биппсија знашајна за дијагнпстику  

o Терапија 
 Кпд папилпма латералнпг зида кпји се прпщирип на параназалне синус → сппљащоа 

етмпидектпмија и пстеппластишна пперација фрпнталнпг синуса пп мпдификпванпј Татпвпј метпди  

 Хемангипм 
o Најшещћи бенигни тумпр нпса у дешијем дпбу 

 Најшещће пд 6 -24 месеца се јављају 
 Мпгу бити мултипле лпкализације (истпвременп у нпсу, гркљану и дущнику) 

o Прплази крпз две фазе 
 Фаза прплиферативнпг раста: 3 – 12 месеци живпта 
 Фаза сппнтане инвплуције: наступа накпн 1. гпдине  

o Ппстпје два типа 
 Капиларни 
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 Тамнп црвена тумпрска маса, сесилна или на петељци, кпја настаје најшещће на предоем 
делу назалнпг септума 

 Презентује се са рекурентним епистаксама и назалнпм ппструкцијпм 

 Терапија је лпкална ексцизија 
 Кавернпзни 

 Настаје на кпнхалним наставцима сппљащоег зида  

 Терапија је хирурщка ексцизија 
o Дијагнпза 

 Предоа и задоа ринпскппија 
 Ендпскппски преглед пп пптреби 

 Хпндрпм 
o Мпгу бити шисти (глатки, шврсти и лпбулирани) и мещани хпндрпми (фибрп, пстеп или ангипхпндрпм) 
o Терапија је хирущка ексцизија 

 За рекурентне или велике тумпре, пптребна щирпка ексцизија збпг тенденције да малигнп 
трансфпрмищу накпн пар епизпда 

 
 

6. Нпснп – синуса пплиппза 
 Овп су израслине хипертрпфишне слузпкпже нпснп-синусне регије 

 Мпгу бити 
o Билатерални етмпидални пплипи 

 Етиплпгија није у пптпунпсти разјащоена, али су ппвезани са инфламатпрним стаоима, 
ппремећајима цилија, ппремећајима састава мукуса (цистишна фибрпза).. 

 Најшещћа стаоа ппвезана са пплипима су: хрпнишни ринпсинузитис, астма, интплеранција 
аспирина (Самтерпва тријада: астма, назални пплипи и интплеранција аспирина), цистишна 
фибрпза, Картагенерпв синдрпм.. 

 Патпгенеза 

 Назална мукпза ппстаје едематпзна и ппследишнп развија пплипе  
o Сесилни пплипи временпм прерастају у пплипе са петељкпм услед гравитације и 

кијаоа 

 Мултипли пплипи увек настају на сппљащоем зиду нпса 
o Иакп мпгу да настану у билп кпм дпбу, пбишнп се виђају кпд пдраслих 

 Симптпми 

 Отежанп дисаое на нпс кпје прпгредира дп пптпуне назалне ппструкције 

 Делимишан или тптални губитак слуха, главпбпља 

 Кијаое са серпзним секретпм; мпгућа ппјава мукппурулентнпг секрета 

 Мпгућа прптрузија пплипа крпз нпздрву  
 Дијагнпза 

 Предоа и задоа ринпскппија: глатке, бледп сивкасте масе, сесилне или на петељци, кпје 
никада не крваре на дпдир  

 СТ: за искљушиваое експанзивнпг раста 

 Кпжни тестпви: за дпказиваое алергије 
 Терапија 

 Кпнзервативна 
o Антихистаминици (акп је алергијске етиплпгије) 
o Кпртикпстерпиди: кпд пних кпји не мпгу да тплерищу антихистаминике; кпристе се 

и да спреше рекурентнпст пплипа накпн хирурщкпг пдстраоиваоа 

 Хирурщка: ппстпји вище мпгућнпсти: пплипектпмија, интраназална, екстраназална или 
трансантрална етмпидектпмија, функципнална ендпскппска синусна хирургија  

o Антрпхпанални пплипи (Килијанпв пплип) 
 Овп су пплипи кпји настају на улазу у максиларни синус, и расту у нпсну щупљину и хпану, па такп 

имају три дела: антрални, назални и хпанални 
 Узрпк је неппзнат, а пбишнп су унилатерални и ппјединашни 
 Клинишка слика 
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 Унилатерална ппструкција – мпже ппстати билатерална акп тпликп ппрасте да дпведе дп 
ппструкције друге хпане 

 Наазална секреција, углавнпм мукпзна 

 Хиппназални гпвпр 
 Дијагнпза 

 Предоа и задоа ринпскппија 

 Ендпскппија 
 Терапија 

 Уклаоаое авулзијпм, назалним или пралним путем 

 Ретка је рекуренција 

 
 

7. Мукпкеле и пипкеле параназалних шупљина 
 Мукпкеле представљају цистишне фпрмације у кпјима се налази мукус 

o Мпгу да се фпрмирају унутар параназалнпг синуса 

 Пипкеле представљају мукпкеле у кпјима се, услед инфекције, ствприп пурулентни садржај 

 Патпфизиплпгија 
o Опструкција синуснпг ущћа → ппвећаое притиска на пкплне синусне зидпве → прпгресивнп истаоеое кпсти 

→ ствараое цисти 
o Настају најшещће у фрпнталнпм синусу, затим етмпидалнпм, максиларнпм и сфенпиднпм 

 Клиника слика 
o Мукпкеле фрпнталнпг синуса: изплпван, напет птпк изнад предоег зида фрпнталнпг синуса 
o Мукпкеле максиларнпг синуса: изплпван, напет птпк у букалнпм регипну са дислпкацијпм садржаја прбите 

према гпре 
o Мукпкеле сфенпиднпг синуса: главпбпља кпја се щири према вертексу и пкципиталнпм регипну 
o Пипкеле мпгу да се кпмпликују синузитиспм, прбиталним целулитиспм... 

 Терапија 
o Хирурщкп уклаоаое мукпкеле и изазивајућег узрпка 

 
 

8. Остепми параназалних шупљина 
 Бенигни тумпр кпји настаје растпм перипста 

o Најшещће лпкализпван у фрпнталнпм и етмпидалнпм синуса, а најређе у максиларнпм 
o Мпгу бити фпкални и дифузни 

 Ппдела 
o Према мпрфплпщкпј фпрми  

 Кпмпактни пстепм 

 Грађен је пд кпмпактне кпсти па ппседује ламеле са Хаверспвим каналима 

 Најшещћи је у фрпнталнпм синусу и сесилнпг је типа 
 Сппнгипзни пстепм 

 Грађен је пд сппнгипзне кпсти па ппседује кпщтане гредице и везивнп васкуларну стрпму 
o Према прпщиренпсти 

 Интракавитарни 

 Мали и пгранишени на щупљину синуса 

 Дпминантан симптпм је главпбпља и бпл у пределу синуса или прбите 
 Екстракавитарни 

 Настаје щиреоем тумпра са деструкцијпм зидпва синуса пкплне регије (прбита, нпсна 
щупљина, ендпкранијум..) 

 Клинишка слика 
o Збпг сппрпг раста, дугп ппстпје неспецифишни симптпми 

 Опструкција нпса и секреција 
o Касније се јављају епистакса, бпл у кпрену нпса, прбити или дифузнп у ппдрушју лица 
o Орбитални симптпми (акп дпђе дп щиреоа у прбиту): егзпфталмус, пфталмпплегија, слабљеое/губитак 

вида, епифпра и бпл 
o Назални симптпми: ппструкција нпса, секреција из нпса, хиппсмија и епистакса 
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o Симптпми ппвищенпг ИКП: главпбпља, едем папиле, ппвраћаое.. 

 Дијагнпза 
o Предоа и задоа ринпскппија 
o Ендпскппски преглед нпса 
o Рендген нпса и параназалних щупљина, СТ 

 Терапија 
o Хирурщкп лешеое: у зависнпсти пд синуса  

 Остеппластишна пперација фрпнталнпг синуса пп мпдификпванпј Татпвпј метпди/Радикална 
пперација фрпнталнпг синуса метпдпм пп Ридлу 

 Операција максиларнпг синуса пп Калдвел-Лику 
 Сппљащоа етмпидектпмија 

 
 

9. Малигни тумпри нпса и параназалних шупљина 
Малигни тумпри нпса 

 Сппљащои малигни тумпри 
o Најшещћи су базпцелуларни и планпцелуларни карцинпми 
o Настају на месту преканцерпзних лезија: спларна хиперкератпза, кератпакантпза, инфекције узрпкпване 

ХПВ-пм.. 
 Свака улцерација на кпжи нпса кпја је прекривена крустпм и дугп зараста, треба да ппбуди сумоу 

на карцинпм па је неппхпдна биппсија и патпхистплпщки налаз 
o Планпцелуларни карцинпм 

 Улцерпзнп инфилтративан раст → щири се на кпщтане и хрскавишаве структуре и разара их 
 Карактеристишнп дају метастазе у регипналне лимфне швпрпве врата I и II групе  

o Базпцелуларни карцинпм 
 Папиларнп инфилтративан раст 

 Првп се јавља швпрић → развијаое некрпзе → ствараое улкуса са централнпм некрпзпм 
o Дијагнпза 

 Преглед и биппсија са патпхистплпщкпм анализпм 
o Терапија 

 Радикалнп хирурщкп пдстраоиваое са ппстпперативнпм радиптерапијпм  

 Унутращои малигни тумпри  
o Карцинпм нпсне щупљине 

 Примарни карцинпм per se је редак, мнпгп шещће је щиреое карцинпма из максиларнпг или 
етмпидалнпг синуса 

 Планпцелуларни карцинпм је најшещћи, а ппред оега и аденпкарцинпм 
 Планпцелуларни карцинпм 

 Углавнпм кпд мущкараца старијих пд 50 гпдина 

 Мпже да настане из 
o Вестибулума нпса 
o Предоег дела септума  
o Сппљащоег зида: најшещћи и лакп се щири у етмпидални или максиларни синус 

 Аденпкарцинпм: настаје из жлезда мукпзне мембране 
o Малигни меланпм 

 Обишнп кпд старијих пд 50 гпдина, једнакп пба ппла 
 Патплпщки 

 Плавишастп-црна пплиппидна маса, најшещће на предоем делу септума 

 Мпже бити и амеланптишна варијанта кпја је депигментпвана 
 Даје хематпгене и лимфпгене метастазе 
 Терапија 

 Хирурщка ресекција 

 Избегава се радиптерапија и хемптерапија јер имунплпщки систем има улпгу у кпнтрпли 
пве лезије  

o Олфактпрни неурпбластпм 
 Бимпдална дистрибуција: 10 -20 и 50-60 гпдина  
 Настаје пд плфактпрнпг епитела 
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 Презентује се унилатералнпм назалнпм ппструкцијпм и епистакспм 

 Мпже да се щири на прбиту и даје прбиталне симптпме 
 Ендпскппија ппказује црвену, пплиппидалну масу у гпропј трећини нпсне щупљине 

 Обзирпм да је васкуларни тумпр у питаоу, избегавати биппсију 
 Терапија: кранипфацијална ресекција са адјувантним зрашеоем 

o Хемангипперицитпм 
 Редак тумпр васкуларнпг ппрекла (настаје пд перицита кпји пкружују капиларе) 
 Презентује се крвареоем 
 Мпже бити бенигне или малигне прирпде, али не разликују се хистплпщки 
 Терапија је хирурщка или радиптерапија за инпперабилне слушајеве 

Малигни тумпри параназалних щупљина 

 Најшещће захваћени су максиларни синус, па пнда сви пстали 

 Етиплпгија је нејасна 

 Карцинпм максиларнпг синуса 
o Етиплпгија  

 Шещћи кпд мущкараца 40-60 гпдина 
 Мпже бити 

 Примарни: настаје из епитела слузнице максиларнпг синуса 

 Секундарни: настаје урастаоем из других примарних лпкализација (епифаринкс, усна 
дупља, прбита..) 

o Класификација: не ппстпји универзална класификација максиларнпг карцинпма 
 Онгренпва класификација: имагинарна линија се ппвлаши пд унутращоег угла пка дп угла 

мандибуле → гпра је прпгнпза акп су прпмене изнад пве линије (захватаое пка и других структура) 
 AJCC (American joint committee on Cancer) класификација: кпристи се самп за планпцелуларни 

карцинпм  
 Ледерманпва класфикација 

 Кпристи две хпризпнталне Себилепве линије(једна прплази крпз ппдпве прбита, друга 
прплази крпз ппдпве максиларнпг синуса) 

 Дели регипн на 
o Супраструктуру: захваћени етмпидни, сфенпидни и фрпнтални синус кап и 

плфактпрна регија 
o Мезпструктуру: прпцеспм захваћени максиларни синус и респиратпрни деп нпса 
o Инфраструктуру: захваћени дпои деп синуса, тврдп непце и алвепларни наставци  

o Клинишка слика 
 Рани симптпми: птежанп дисаое крпз нпс, пурулентна секреција кпја некрпзпм ппстаје сангвинпзна 

и фетидна, бпл захваћене пплпвине лица 
 Касни симптпми – збпг щиреоа тумпра 

 Медијалнп щиреое (у назални предеп): назална ппструкција, секреција и епистакса; 
щиреое у етмпидне синусе 

 Антерипрнп щиреое: птпк меких ткива а касније и захватаое кпже лица 

 Инферипрнп щиреое: захватаое алвепларних наставака са бплпм у зубима, испадаоем 
зуба, улцерацијама гингиве 

 Суперипрнп щиреое: щиреое у прбиту и прпптпза, диплппија, бпл у пку и епифпра 

 Ппстерипрнп щиреое: щиреое у птеригпмаксиларну фпсу и на птеригпидне мищиће → 
тризмус 

 Интракранијалнп щиреое: крпз foramen lacerum или laminu cribrosu 

 Лпкалне нпдалне метастазе мпгуће у субмандибуларне и гпрое југуларне лимфне швпрпве 

 Удаљене метастазе су ретке  
o Дијагнпза 

 Ендпскппија нпса и максиларнпг синуса 
 Биппсија: акп се маса презентује у нпсу или устима 
 Радиплпщка дијагнпстика 

 Рендген параназалних щупљина 

 СТ: за утврђиваое степена прпщиренпсти тумпра 
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 СТ ангипграфија: када наступи инфилтрација великих крвних судпва главе тумпрпм, мпже 
да се види пклузија лумена или ппмераое крвних судпва 

o Терапија 
 Хирурщка терапија: субтптална хемиресекција максиле кпд Т1 и Т2 тумпра; тптална максилектпмија 

уз егзентерацију прбите кпд Т3 и Т4 тумпра 
 Радиптерапија: кап сампстална терапија или ппстпперативнп 
 Хемптерапија: у кпмбинацији са радиптерапијпм или кап палијативна метпда 

 Карцинпм етмпидалнпг синуса 
o Шестп настаје кап екстензија примарнпг тумпра максиларнпг синуса, дпк примарни раст per se је редак 
o Клинишке карактеристике 

 Рани симптпми: назална ппструкција, сангвинпзна секреција и ретрппрбитални бпл 
 Касни симптпми: щиреое кпрена нпса, латералнп ппмераое пшне јабушице са диплппијпм; щиреое 

крпз laminu cribriformis мпже да изазпве менингитис 

 Захватаое лимфних нпдуса је реткп  
o Дијагнпза 

 СТ: за прпцену прпщиренпсти и интракранијалнп щиреое 
o Терапија 

 Препперативнп зрашеое са латералнпм ринптпмијпм и тпталнпм етмпидектпмијпм  

 Акп је захваћена lamina cribriformis ради се кранипфацијална ресекција 

 Карцинпм фрпнталнпг синуса 
o Релативнп реткп се јављају 

 Углавнпм кпд мущкараца између 40 и 50 гпдина  
o Клинишке карактеристике 

 Бпл и птпк фрпнталнпг регипна 
 Раст тумпра мпже да дпведе дп 

 Ствараоа фистула и улцерација кпже шепнпг предела 

 Ерпзије ппда фрпнталнпг синуса и захватаое прбите 

 Ерпзије задоег зида и захватаое ендпкранијума 
o Терапија  

 Препперативнп зрашеое праћенп хирурщкпм ресекцијпм → радикална пперација фрпнталнпг 
синуса пп Ридлу 

 Карцинпм сфенпиднпг синуса 
o Примарни малигнитети су ретки па затп је неппхпдна диференцијација пд инфламатпрних прпцеса у пвпм 

пределу 
o Рендген, СТ и бипспија су неппхпдни дијагнпстишки мпдалитети 
o Радиптерапија је терапијски избпр 

 
 

10. Тумпри усне дупље 
 Мпгу да се ппделе на 

o Бенигне тумпре 
o Преканцерпзне лезије 
o Малигне тумпре 

Бенигни тумпри 

 Папилпм 
o Углавнпм лпкализпвани на непцу, увули, језику и уснама 
o Маои пд 1cm, на петељци и белишасте бпје 
o Терапија: ексцизија са биппсијпм 

 Фибрпм 
o Обишнп изазван хрпнишнпм иритацијпм а лпкализпван билп где на мукпзи 
o Гладак, мекан тумпр пбишнп на петељци 
o Терапија: ексцизија 

 Хемангипм 
o Шещће се виђају кпд деце и мпгу бити капиларни, кавернпзни и мещани 

 Кпд пдраслих пспба, мпгу да се јаве прпщирене вене на пралнпј или лингвалнпј мукпзи кпје лише на 
хемангипме али нису 
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o Акп су присутни на рпђеоу, мпгу сппнтанп да инвплуищу, али акп су велики и праве сметое, треба да се 
уклпне 

o Терапија: микрпембплизација или кпмбинација са хирурщкпм ексцизијпм 

 Тпрус 
o Субмукпзна прплиферација кпсти кпја мпже да захвати мандибулу и/или тврдп непце 

 Непшани су шещћи, у виду нпдулуса на средини тврдпг непца 
o Треба да се уклпни самп акп пмета гпвпр, мастикацију, стављаое денталних апарата.. 

Преканцерпзне лезије 

 Леукпплакија 
o Бели плак лпкализпван на мукпзи усне дупље 

 Хиперплазија епитела слузнице са израженпм хиперкератпзпм 
o Етиплпщки фактпри: пущеое, злпупптреба алкпхпла, хрпнишна траума/иритација.. 
o Најшещће су захваћени букална мукпза и кпмисуре усана, а захвата мущкарце 2-3х шещће пд жена 
o Клинишки типпви 

 Хпмпгени тип: глатки/набпрани бели плак, ређе у вези са малигнитетпм за разлику пд пстала два  
 Нпдуларни тип: бели плакпви/нпдулуси на еритематпзнпј бази 
 Ерпзивни (еритрплеукпплакија): леукпплакија у кпмбинацији са еритрпплакијпм  

o Терапија 
 Већина лезија сппнтанп нестану акп се уклпни узрпшни агенс 
 Кпд лезија са већим пптенцијалпм за малигнитет неппхпдна биппсија 
 Уклаоаое мпже хирурщкпм ексцизијпм или аблацијпм ласерпм 

 Еритрпплакија 
o Црвени плак лпкализпван на мукпзи усне дупље  
o 17х већи малигни пптенцијал пд леукпплакије 
o Терапија: ексцизија са праћеоем 

Малигни тумпри  

 Главни етиплпщки фактпри су: пущеое, злпупптреба алкпхпла, хрпнишна иритација.. 

 Лпкализација тумпра 
o Карцинпм усне 

 Најшещћи је планпцелуларни карцинпм дпое усне, кпд мущкараца  
 Лезија мпже бити егзпфитишна или улцеративна а касније се развијају и метастазе у регипналне 

лимфне швпрпве 
 Терапија: хирурщка ексцизија са захватаоем здравпг ткива  

 Мпгућа радиптерапија у раним стадијумима  
o Карцинпм букалне мукпзе 

 Најшещће је планпцелуларни карцинпм а лезије мпгу бити егзпфитишне или улцерпинфилтративне  

 Лпкалнп мпже да се щири у дубину захватајући мукпзу, мищиће ппткпжнп маснп ткивп и 
кпжу 

 Захватаое лимфних швпрпва је присутнп у пкп 50% слушајева 
 Клинишки 

 Ране лезије су асимптпматске, а јављају се бпл и крвареое када су лезије 
улцерпинфилтративне 

o Захватаое масетеришних мищића мпже да дпведе дп тризмуса 
 Дијагнпза: биппсија лезије за пдређиваое хистплпщкпг типа; СТ за прпцену прпщиренпсти 
 Терапија: хирурщка терапија и радиптерапија 

o Карцинпм тврдпг непца 
 Шестп настаје щиреоем са малих пљувашних жлезди непца и мпже да буде аденпидни цистишни, 

мукпепидермпидни или аденпкарцинпм 
 Ппшиое кап суперфицијална улцерација али је асимптпматски (пацијенти псећају неравнину ппд 

језикпм) 

 Мпже да се щири на пкплне структуре кап и на лимфне швпрпве 
 Терапија: ресекција малих тумпра и кпсти исппд оих; већи захтевају парцијалну максилектпмију 

 
 

11. Тумпри језика 
 Најшещће је у питаоу планпцелуларни карцинпм 
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o Мущкарци 50 – 70 гпдина шещће захваћени 

 Обишнп је лпкализпван на латералнпј ивици, на сппју средое и задое трећине  

 Етиплпгија: пущеое и жвакаое дувана, злпупптреба алкпхпла, хрпнишна иритација слузнице, каријес и лпща 
хигијена усне щупљине.. 

 Клинишка слика 
o Ране лезије: безбплне и пстају дугп асимптпматске 
o Касније  

 Бпл на месту улцерације, ипсилатерални бпл уха (n.lingualis и n.auriculotemporalis су пба гране 
n.trigeminusa), псећај странпг тела 

 Fetor ex ore, пгранишена ппкретљивпст језика, дисфагија, птежани гпвпр и гутаое, сукрвишави 
испљувак.. 

 Брзп дплази дп метастаза у регипналне лимфне жлезде врата  

 Дијагнпза 
o Орпфарингпскппија 
o Бимануелна палпација 
o Индиректна ларингпскппија 
o Биппсија са патпхистплпщкпм анализпм 
o СТ, MR, УЗ врата 

 Терапија  
o Хирурщка терапија 

 Ласер за тумпре у раним фазама: Т1 и Т2 
 Хемиглпсектпмија и ппстпперативна радијација за касније фазе 

 
 

12. Бенигни тумпри пљувачних жлезда 
 Плепмпрфни аденпм 

o Најшещћи бенигни тумпр кпји мпже да захвати парптидну, субмандибуларну или друге маое пљувашне 
жлезде 

 Називају се мещаним тумприма јер се мпгу видети и епителијалне и мезенхималне карактеристике; 
стрпма је плепмпрфна 

 Обишнп се јавља кап сплитаран тумпр једне парптидне жлезде 
 Јавља се шещће кпд жена пд 30 – 60 гпдина 

o Клинишка слика 
 Тумпр је безбплан, еластишне кпнзистенције, инкапсулиран и ппкретан, а кпжа изнад је нпрмалне 

бпје 
 Јакп сппр раст кпји дпвпди дп пптискиваоа жлезданпг ткива, крвних судпва и живаца 

 Акп је лпкализпван у дубпкпм режоу парптидне жлезде щири се према ждрелу и пптискује 
оегпв латерални зид → псећај странпг тела и дисфагија 

 Малигна алтерација се јавља кпд 10% 

 Знаци су: шврста кпнзистенција, неравна ппврщина, неппкретан, бплан, узрпкује парализу 
n.facialisa,  

 Склпн је рецидивима накпн некпмплетнпг уклаоаоа 
o Дијагнпза 

 Инспекција и палапција 
 Сијалпграфија: издужени и лушнп савијени канали пкп тумпра 
 УЗ врата, СТ и MR 
 Биппсија се не преппрушује збпг мпгућег расејаваоа тумпрских ћелија и ппвреде n.facialisa  

o Терапија 
 Хирурщка: тптална/субтптална парптидектпмија уз пшуваое n.facialisa 

 Аденплимфпм (Вартинпв тумпр) 
o Јавља се између 50 и 70 гпдине и тп шещће кпд мущкараца 
o Најшещће лпкализпван у дпоем пплу парптидне жлезде, а мпже се ппјавити билатералнп у 10% слушајева  
o Клинишка слика 

 Еластишна, инкапсулирана тумпрска твпревина, безбплна на палпацију 
 Нема склпнпсти ка рецидивима и малигнпј трансфпрмацији 

o Терапија: парптидектпмија 
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 Хемангипм 
o Најшещћи бенигни тумпр парптидних жлезда кпд деце, шещће женске 
o Већина се пткрива на рпђеоу → расту у непнаталнпм перипду → инвплуищу сппнтанп 
o Мекани су и безбплни а ппвећавају се тпкпм плакаоа 
o Индикује се хирурщка ресекција акп не дпђе дп сппнтане регресије 

 
 

13. Малигни тумпри пљувачних жлезда 
 Деле се на 

o Примарне малигне тумпре: настају пд паренхима пљувашних жлезда 
o Секундарне малигне тумпре: настају пд бенигних тумпра кпји су малигнп алтерисали 
o Метастатске тумпре: ппреклп пд других малигних тумпра кпји дају метастазе у парптидне и 

субмандибуларне лимфне жлезде  

 Мукпепидермални карцинпм 
o Најшещће се лпкализује у парптиднпј жлезди, а ређе у малим пљувашним жлездама када је лпкализпван у 

непшаним желздама 
o Хистплпщки ппстпји мещавина сквампзних ћелија и муцин-прпдукујућих ћелија 

 Щтп је већа сквампцелуларна кпмппнента, већа је и малигнпст тумпра 
o Класификација 

 Low-grade: имају дпбру прпгнпзу и шещћи су кпд деце 
 High-grade: агресивнији су са лпщијпм прпгнпзпм 

o Клинишка слика 
 Рани симптпми: сппр, безбплан раст тумпра, са захватаоем пкплнпг ткива 
 Касни симптпми: бржи раст, праћен бплпвима и парализпм n.facialisa 
 Даје метастазе у регипналне лимфне швпрпве и хематпгенп 

o Терапија 
 Low-grade: суперфицијална/тптална парптидектпмија 
 High-grade: тптална парптидектпмија 

 Аденпидни цистишни карцинпм (цилиндрпм) 
o Сппрп растући тумпр кпји ппсежнп захвата пкплне ткивне структуре кап и перинеуралне прпстпре шиме 

изазива парализу n.facialisa 
 Шестп ппстпји рекурентнпст накпн хирурщке ексцизије 

o Удаљене метастазе захватају плућа, кпсти и мпзак 
o Терапија: радикална парптидектпмија са уклаоаоем и здравпг ткива 

 Карцинпм ацинусних ћелија  
o Настаје из епителних ћелија ацинуса серпзних жлезда, збпг шега најшещће захвата парптидне жлезде 

 Један пд најшещћих карцинпма пљувашних жлезда кпд деце 
o Клинишки мпгу да се ппнащају и кап бенигни и кап малигни тумпри 

 Сппр, безбплни раст 
 Сплитаран, јаснп пгранишен тумпр али ипак непптпунп инкапсулиран 
 Фиксираое кпже изнад тумпра, инфилтрација пкплних структура и ппјава парализе n.facialisa истишу 

малигни карактер пвих тумпра 
o Терапија: суперфицијална или тптална парптидектпмија 

 
 

14. Малигни тумпри кпже лица и усана 
 Малигни тумпри кпже 

o Базпцелуларни карцинпм 
 Најшещћи малигни тумпр кпји захвата кпжу лица (нпса ппгптпвп) 

 Једнакп се јавља и кпд жена и кпд мущкараца између 40-60 гпдина 
 Презентује се кап циста/папула/нпдус или кап улцерација са издигнутим ивицама 

 Има вепма сппр раст и дугп пстаје пгранишена на кпжу; тек касније мпже дпћи дп инвазије 
ппткпжних структура (хрскавице и кпстију) 

 Изузетнп реткп даје метастазе  
 Терапија зависи пд велишине, лпкализације и дубине тумпра 
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 Ране лезије: крипхирургија, зрашеое или хирурщка ексцизија са захватаоем ивица здраве 
кпже 

 Рекурентне, екстензивне  или лезије кпје захватају хрскавицу/кпст, се хирурщки уклаоају 
o Планпцелуларни карцинпм 

 Други најшещћи карцинпм кпже 

 Једнакп се јавља и кпд жена и кпд мущкараца између 40-60 гпдина 
 Презентује се кап инфилтративни нпдус или улцерација са издигнутим ивицама 

 Метастазе се виђају 20% слушајева  
 Терапија 

 Ране лезије су псетљиве на радиптерапију 

 Екстензивније лезије захтевају щирпку хирурщку ресекцију и репарацију дефекта 

 Увећани регипнални лимфни швпрпви захтевају блпк дисекцију 
o Меланпм 

 Клинишки мпже да буде суперфицијалнп щирећи тип (сппрпрастући) или нпдуларнп инвазивни тип 
 Терапија је хирурщка ексцизија 

 Малигни тумпри усана: 10. питаое 
 
 

15. Малигни тумпри максиле 
 Обрађенп у 9. питаоу  

 
 

16. Јувенилни ангипфибрпм 
 Најшещћи у мущкпм пплу у пубертетскпм перипду (10-18 гпдина), дпк ппсле пубертета ппказују инвплуцију  

o Најшещћа лпкализација је крпв епифаринкса и гпроа ивица септума кпји дели хпане  
o Експанзиван, деструктиван раст и склпнпст ка рецидивима 

 Етиплпгија 
o Хпрмпнална дисфункција се сматра главним узрпкпм  

 Хистплпгија 
o Овп су ангипфибрпми са незрелим везивним елементима и мнпщтвпм крвних судпва без мищићнпг слпја → 

ппвреда дпвпди дп пбилнпг крвареоа 

 Клинишка слика 
o Ппказује експанзиван, деструктиван раст и щири се на пкплне структуре 
o Назалнп щиреое: назална ппструкција, епистакса, секреција и затвпрена ринпфпнија 

 Збпг ппнављаних епизпда епистаксе мпже се развити тещка анемија 
o Параназалнп щиреое: захватаое максиларнпг, сфенпиднпг и етмпиднпг синуса, једнпстрани птпк лица  
o Орбиталнп щиреое: дпвпди дп прпптпзе и дефпрмитета у виду „жабљег лица“ 
o Запущеое Еустахијеве тубе → секретпрни птитис → наглувпст и бпл у уху 

 Дијагнпза 
o Ринпскппија 

 Задоа ринпскппија: акп је тумпр у пквиру епифаринкса 
 Предоа ринпскппија: види се тумпрски изращтај глатке ппврщине кпји пбилнп крвари на дпдир  

o Флексибилна ендпскппска назпфарингпскппија: ради се у лпкалнпј анестезији а пмпгућава детаљан преглед 
епифаринкса 

o Радиплпщке метпде 
 Рендген: прпфилни снимак епифаринкса и снимак базе лпбаое пп Хирцу 
 СТ и MR епифаринкса: ппдатак п лпкалнпј прпщиренпсти тумпра 
 Карптидна ангипграфија: ппказује главне крвне судпве тумпра 

o Лабпратпријске анализе: пад 17-кетпстерпида и ппраст 11-пксикетпстерпида у серуму 
o Биппсија: избегавати је  

 Терапија 
o Хирурщкп: пдстраоеое тумпра у зависнпсти пд лпкализације 
o Да би се смаоилп крвареое, неппхпдна ембплизација крвних судпва кпји хране тумпр 
o Хпрмпнска терапија и зрашеое: када је непперабилан (лпкализпван у ендпкранијуму) 

 



85 
Fascija.com 

 
 

17. Малигни тумпри епифаринкса 
 Етиплпгија: ташан етиплпщки фактпр је неппзнат, али сумоа се на 

o Генетске фактпре 
o Вирусне: Епщтајн-Бар вирус је теснп ппвезан са карцинпмпм пве лпкализације 
o Фактпре пкплине: загађеое ваздуха, пущеое дувана и ппијума.. 
o Шещће се виђа кпд мущкараца, пд 50 дп 70 гпдина  

 Патплпгија 
o Планпцелуларни карцинпм је најшещћи  

 Најшещће местп на кпме настаје је фарингеални рецесус (Fossa Rosenmuller – прпстпр иза птвпра 
Еустахијеве тубе) 

o WHO ппдела у зависнпсти пд хистппатплпгије 
 Тип 1: кератинизирајући карцинпм 
 Тип 2: некератинизирајући диферентпвани карцинпм 
 Тип 3: некератинизирајући недиференцирани карцинпм  

o Ппдела према изгледу 
 Прплиферативни: пплиппидна тумпрска маса испуоава назпфаринкс 
 Улцеративни 
 Инфилтративни 

 Клинишка слика 
o Назални: назална ппструкција, секреција, затвпрена ринплалија и епистакса 
o Отплпщки: ппструкција еустахијеве тубе, кпндуктивни губитак слуха са серпзним или супуративним otitis mediа, 

тинитус, вртпглавица 
 Реткп, тумпр расте крпз тубу у средое ухп 

o Офталмпнеурплпщки: настаје збпг екстензије тумпра у пкплне регипне 
 Захватаое кранијалних нерава 

 Диплппија (VI), пфталмпплегија (III, IV, VI), бпл у пределу лица и угащен кпрнеални рефлекс (V) 

 Директна инвазија прбите дпвпди дп егзпфталмуса и слепила 

 Захватаое IX, X и XI: услед притиска увећаних латералних ретрпфарингеалних лимфних швпрпва 
→ синдрпм фпрамена југуларе 

o Захватаое цервикалнпг симпатетишкпг ланца → хпрнерпв синдрпм 
o Трптерпва тријада: кпндуктивна наглувпст (блпк еустахијеве тубе),ипсилатерална неуралгија тригеминуса, 

парализа мекпг непца 
o Метастазе у цервикалне лимфне швпрпве 

 Мпже да буде и једина манифестација назпфарингеалнпг карцинпма 
 Скуп нпдуса се палпира између угла дпое вилице и мастпиднпг наставка 

o Удаљене метастазе: скелет, плућа, јетра.. 

 Дијагнпза 
o Флексибилна ендпскппска назпфарингпскппија: мпже да се узме биппсија  
o Imaging метпде 

 СТ/MR назпфаринкса и врата: ппдатак п прпщиренпсти тумпра и пдређиваое зрашнпг ппља  
 Рендген/СТ: за упшаваое метастаза 
 PET: за упшаваое метастаза 

o Биппсија: мпже да се узме тпкпм ендпскппије; у слушајевима када лезија није видљива, мпже да се уради слепа 
биппсија, тј узимаое узпрака са мултиплих места у назпфаринксу  

 Терапија 
o Радиптерапија сама или кпнкпмитантна хемпрадиптерапија 

 
 

18. Малигни тумпри тпнзиле 
 Етиплпгија 

o Пущеое, злпупптреба алкпхпла, хрпнишна иритација, исхрана сирпмащна впћем и ппврћем 
o Шещћи кпд мущкараца старијих пд 50 гпдина 
o Планпцелуларни карцинпм је најшещћи, а псим оега и лимфпми  
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 Планпцелуларни је у виду улцерисане лезије са некрптишнпм базпм, дпк су лимфпми у виду 
унилатералнпг увећаоа тпнзила са или без улцерације 

 Клинишка слика 
o Перзистентни псећај гребаоа, пецкаоа или лагана бпл у пределу крајника, дисфагија 
o Щиреоем тумпра: бпл ппстаје израженија, птежанп и бплнп гутаое, хиперсаливација са трагпвима крви,  fetor 

ex ore, регургитација хране крпз нпс (акп дпђе дп захватаоа мекпг непца) 
o Щиреое тумпра 

 Лпкалнп: на мекп непце, базу језика, фарингеални зид и хиппфаринкс; мпже да захвати птеригпдине 
мищиће и да дпведе дп тризмуса 

 Лимфатишним путем: 50% пацијената има захваћене цервикалне лимфне швпрпве у време презентације 
(први су пбишнп југулпдигастришни нпдуси) 

 Удаљене метастазе: виђају се у узнапредпвалпј фази 

 Дијагнпза 
o Орпфарингпскппија: вегетативна фпрмација на предопј страни тпнзила 
o Палапција врата: увећани лимфни швпрпви, безбплни, шврсте кпнзистенције 
o УЗ, СТ, MR: за пцену прпщиренпсти тумпра 
o Биппсија са патпхистплпщкпм анализпм 

 Терапија: хирурщкп лешеое са радиптерапијпм  
 
 

19. Парафаринксни тумпри 
 Парафаринксни прпстпр је парни, бпшни, дубпки предеп главе и врата 

o Клинишки је важан јер се прпцеси из пвпг ппдрушја мпгу щирити према ендпкранијуму или медијастинуму  
o Средоа линија врата представља дпбру баријеру па се прпцеси из једнпг парафарингеалнпг прпстпра не мпгу 

щирити у други 

 Шестп настају щиреоем тумпра из других лпкација 
o Тумпри пљувашних жлезда 

 Најшещће лпкализпвани престилпиднп 
 Хистплпщки су плепмпрфни аденпми 

o Неурпгени тумпри 
 Најшещће су ретрпстилпиднп  
 Разни параганглипми, щванпми и неурпфибрпми 

o Ретки тумпри: липпми, рабдпмипми, рабдпмипсаркпми, цисте ппрекла щкржнпг лука.. 

 Клинишка слика  
o Дугп су асимптпматски 
o Касније се щире се ка мукпзнпј мембрани фаринкса  

 Ппстпји дисфагија, бплпви, прпмуклпст збпг парализе ларингеалних нерава 
o Мпже се јавити и синдрпм неадекватне секреције антидиуретскпг хпрмпна 
o Мпже да се прпщири у ендпкранијум крпз карптидни калан или југуларни фпрамен 

 Обзирпм да је щиреое пгранишенп анатпмским баријерама, дплази дп притиска кранијалних нерава и 
оихпве парализе (IX, X, XI, XII) 

 Дијагнпза 
o Преглед: запажа се изращтај кпји пптискује латерални зид прпфаринкса медијалнп или изращтај на врату исппд 

угла мандибуле 
o Биппсија аспираципнпм метпдпм ппмпћу фине игле 
o СТ/MR 

 Терапија 
o Хирурщка, са ппстпперативнпм радип/хемитерапијпм  

 
 

20. Малигни тумпри хиппфаринкса 
 Етиплпгија 

o Пущеое, злпупптреба алкпхпла, хрпнишна иритација.. 
o Шещћи кпд мущкараца 
o Нашещће је у питаоу планпцелуларни карцинпм 

 Ппдела према лпкализацији 
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o Карцинпм пирифпрмнпг синуса 
 60% свих хиппфарингеалних карцинпма; углавнпм мущкарци старији пд 40 
 Расте или егзпфитишнп или улцеративнп, међутим збпг велишине синуса, раст је дугп асимптпматски па 

увећани лимфни швпрпви врата мпгу бити први знак 
 Клинишка слика 

 Асимптпматски или псећај странпг тела, псећај пешеоа, дисфагија 

 Прпмуклпст и ларингеална ппструкција указују на едем ларинкса и на щиреое бплести  
o Ппсткрикпидни карцинпм 

 30% ларингпфарингеалних малигнитета; углавнпм жене између 20 и 30 

 Патерспн-Браун-Кели (Plummer-Vinson) синдрпм је битан етиплпщки фактпр јер 1/3 пацијената 
бплује пд пвпг карцинпма; карактеристишан тријас синдрпма је хиппхрпмна микрпцитна 
анемија, дисфагија и езпфагеална ппструкција 

 Клинишка слика 

 Прпгресивна дисфагија је главни симптпм → мпже да дпведе дп губитка на тежини и 
малнутриције 

 Инфилтрација ларингеалних нерава/задоег крикпаритпнеиднпг мищића → дисфпнија/афпнија 
o Карцинпм задоег зида фаринкса 

 Најређи хиппфарингеални карцинпм; мущкарци прекп 50 гпдина 
 Клинишка слика 

 Дисфагија/испљуваваое крви мпже да буде презентујући симптпм 

 Мпже ппстпјати и самп палпабилна маса у вратнпм пределу, без билп кпјих симптпма кпји 
указају на примарни тумпр 

 Дијагнпза 
o Палпација врата 
o Индиректна ларингпскппија 
o Флексибилна хиппфарингпскппија: пмпгућава прецизан увид у мукпзну прпщиренпст тумпра 
o Ларингпмикрпскппија у ппщтпј анестезији: најбпљи увид у хпризпнталну и вертикалну прпщиренпст. Тада се 

мпже узети и бипптишки материјал за дефинитивну дијагнпзу 
o СТ/MR 

 Терапија: зависи пд врсте тумпра 
o Карцинпм пирифпрмнпг синуса 

 Акп је карцинпм пгранишен на синус и не щири се на ппсткрикпидни предеп → тптална ларингектпмија 
и парцијална фарингектпмија 

 Акп је захваћен и ппсткрикпидни регипн → тптална ларингектпмија и фарингектпмија са дисекцијпм 
врата 

 Ппстпперативна радиптерапија 
o Ппсткрикпидни карцинпм 

 Зрашеое кпмбинпванп са хирурщкпм терапијпм; лпща прпгнпза 
o Карцинпм задоег зида хиппфаринкса 

 За мале лезије: радиптерапија или радип + хирурщка терапија 
 За узнапредпвале лезије: ларингпфарингектпмија са дисекцијпм врата  

 
 

21. Бенигни тумпри ларинкса 
 Деле се на ненеппластишне и неппластишне тумпре 

Не-неппластишни тумпри (псеудптумпри) 

 Овп нису праве непплазме негп тумприма слишне масе кпје настају збпг инфекције, трауме, дегенерације; шещће су 
пд правих бенигних тумпра и деле се на сплидне и цистишне лезије 

 Сплидне лезије 
o Швприћи гласница 

 Јављају се симетришнп на слпбпдним ивицама гласних жица, на сппју предое 1/3 и задое 2/3, 
пбзирпм да је пвп местп максималних вибрација па је такп ппдлпжније трауми 

 Настају кап резултат дугптрајнпг пришаоа дубпким или гласпм виспкпг интензитета → ушитељи, 
глумци, тренери, певаши.. 

 Збпг стреса на гласним жицама се развија едем и крвареое → ппследишна хијалинизација и 
фибрпза 
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 У ппшетку је нпдус мек, црвенкаст, али касније ппстаје шврст и сивкаст 

 Главни симптпм је прпмуклпст, кап и впкални зампр и бпл при прпдуженпј фпнацији 
 Терапија: медикаментпза и фпнијатријска рехабилитација; кпд фибрпзираних швпрића → 

пдстраоеое ларингпмикрпскппијпм  
o Пплипи гласница 

 Резултат злпупптребе/лпще упптребе гласа  
 Етиплпщки узрпци су: запаљенски прпцеси, механишка пщтећеоа, фукнципнални ппремећаји 
 Обишнп је унилатералан и налази се на истпј ппзицији кап и швприћи 

 Настаје наглим викаоем → крвареое у гласне жице и ппследишни едем 
 Клинишки се виђа дисфпнија и брза зампрљивпст гласа, а велики пплипи мпгу дпвести дп дипснеје, 

стридпра.. 

 Неки пацијенти се жале на диплпфпнију, тј дупли глас збпг разлишитих вибратпрних 
фреквенција две гласне жице  

 Терапија је пдстраоеое у ларингпмикрпскппији и ппследишна фпнијатријска рехабилитација 

 Цистишне лезије 
o Дукталне цисте 

 Ретенципне цисте кпје настају блпкираоем дуктуса серпмуцинпзних жлезда ларингеалне мукпзе 
(на валекулама, пирифпрмнпј фпси, ариепиглптишним набприма..) 

 Мпгу да пстану асимптпматске или да изазпву прпмуклпст, кащаљ, бпл у грлу, па шак и диспнеју акп 
су дпвпљнп велики 

o Сакуларне цисте 
 Предое сакуларне цисте: презентују се у предоем делу ларингеалне кпмпре и прекривају гласне 

жице 
 Латералне сакуларне цисте: веће су, и захватају лажну гласну жицу (plica vestibularis), 

ариепиглптишни набпр, а шак мпгу и да се ппјаве у врату крпз тирпхипидну мембрану 
o Ларингпцеле 

 Цистишне лезије испуоене ваздухпм 
 Мпгу бити 

 Унутращое: пгранишене на ларинкс 

 Сппљащое: дплази дп херанијације крпз тирпхипидну мембрану са презентацијпм на 
врату; тпкпм валзалвинпг маневра, маса на врату се ппвећава 

 Мещане: виђају се и унутароа и сппљна кпмппнента 
 Презентују се дисфпнијпм, кащљаоем и мпгућпм ппструкцијпм ваздущних путева акп су дпвпљнп 

велике 
o Дијагнпза: директна и индиректна ларингпскппија/ АП и латерални снимци врата/СТ за прпщиренпст  
o Терапија: хирурщка ексцизија 

Непплазме 

 Најшещћи су папилпми, дпк су други типпви ретки 

 Јувенилни папилпми 
o Најшещћа бенигна непплазма ларинкса кпд деце  

 Јавља се пбишнп кпд деце 3-5 гпдина 
o Етиплпгија: ХПВ типпви 6 и 11; сматра се да се инфекција дещава тпкпм вагиналнпг ппрпђаја 
o Папилпми највище захватају супраглптис и глптис, али мпгу да захвате и субглптис, трахеју и брпнхије 
o Клинишка слика 

 Дисфпнија/афпнија са птежаним дисаоем или стридпрпм 
 Шестп су рекурентни кпд деце, али реткп малигнп алтерищу 
 Акп се наглп јави интензивна дисфпнија, неппкретнпст гласних жица и птежанп дисаое → знак да је 

раст ппщап у правцу малигне алтерације 
o Дијагнпза 

 Флексибилна фиберпптишка ларингпскппија 
 Директна ларингпскппија и биппсија за пптврду 

o Терапија 
 Хирурщка терапија: ексцизија микрпларингпскппски или CO2 ласерпм 
 Медикаментпзна (дппунска) терапија: α интерферпн (има дпста нежељних ефеката), витамин А, 

антивирусни лекпви.. 

 Папилпми кпд пдраслих 
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o Обишнп су ппјединашни, маое велишине, маое агресивни и нису рекурентни накпн хирурщкпг уклаоаоа 
o Шещће је кпд мущкараца узраста 30 – 50 гпдина и пбишнп је на предопј пплпвини гласних жица 
o Има већу мпгућнпст малигне алтерације а за разлику пд јувенилних, немају тенденцију сппнтане регресије 

 Хпндрпми 
o Већина настаје пд крикпидне хрскавице, али се јављају и на тирпиднпј или аритенпиднпј 

 Шещће захватају жене 
o Клинишка слика 

 Презентација у субглптису → диспнеја 
 Раст пд задое плпше хрскавице уназад → псећај странпг теле и дисфагија 

o Дијагнпза 
 Биппсија: за ппстављаое дијагнпзе 
 СТ: за пдређиваое прпщиренпсти  

o Терапија: хирурщка ексцизија или CO2 ласерпм 

 Хемангипми 
o Инфантилни хемангипми 

 Захватају субглптис и презентују се стридпрпм у првих 6 месеци живпта 
 Окп 50% пве деце има хемангипме и на другим делпвима тела, ппгптпвп на глави и врату  
 Имају тенденцију ка сппнтанпј инвплуцији 
 Мпгу да се уклпне CO2 ласерпм  

o Адултни хемангипми 
 Захватају супраглптис или гласне жице 
 Кавернпзнпг су типа и не мпгу да се третирају CO2 ласерпм 

 Акп су асимптпматски → не дирају се 

 Акп су симптпматски → стерпидна терапија или зрашеое  
 
 

22. Папилпми ларинкса кпд пдраслих 
 У питаоу 21 

 
 

23. Папилпми ларинкса кпд деце 
 У питаоу 21 

 
 

24. Преканцерпзе ларинкса 
 Хистплпщки, лезије кпје не испуне критеријуме за малигнитет се пзнашавају диспластишним 

o А диспластишне су пне кпд кпјих ппстпји ћелијска и ткивна атипија али без инвазије 

 Преканцерпзе ларинкса се манифестују у три фпрме 
o Леукпплакија: указује на ппјашану прпизвпдоу кератина 

 Лпкализпвана епителијална хиперплазија кпја најшещће захвата гпроу ппврщину једне или пбе 
гласне жице и у пблику је белишастпг плака 

o Еритрпплакија: указује на ппјашану васкуларизацију  
 Црвенкасти плак лпкализпван на једнпј или на пбе гласне жице; има већи малигни пптенцијал пд 

леукпплакије 
o Леукпертирпплакија 

 Кпмбинација претхпдна два  

 Клинишка слика 
o Прпмуклпст је најшещћи, а некада и једини симптпм 

 Дијагнпстика и терапија 
o Биппсија ппврщнпг слпја гласних жица  

 
 
 
 
 



90 
Fascija.com 

25. Малигни тумпри ларинкса 
 Етиплпгија  

o Пущеое и злпупптреба алкпхпла, зрашеое у пределу врата, генетски фактпри, прпфесипналнп излагаое 
 Шещће и дп 10 пута кпд мущкараца, углавнпм између 40 и 70 гпдина 
 Окп 90 – 95% су планпцелуларни карцинпми 

 Класификација тумпра 
o Тпппграфска ппдела 

 Супраглптисни карцинпми: 30% свих карцинпм гркљана; збпг дпбре лимфне дренаже, шестп ппстпје 
ране метастазе 

 Глптисни карцинпми: 65%; слаба лимфна дренажа 
 Субглптисни карцинпми (пд глптиса дп дпое ивице крикпидне хрскавице): 5% 

o TNM класификација 
 Т → пзнашава примарни тумпр (Т1 – Т4) 
 N → пзнашава захватаое регипналних лимфних швпрпва (Nx – N3) 
 M → пзнашава ппстпјаое метастаза (М0 – пдсуствп метастаза, М1 – присуствп)  

 Брпјеви пзнашавају степен лпкалне, регипналне и удаљене прпщиренпсти тумпра 

 Карцинпм кпји се није прпщирип крпз базалну мембрану се пзнашава кап carcinoma in situ и 
пбележава се са Тis 

 Акп није мпгуће утврдити присуствп или прпщиренпст тумпра кпристи се пбележје х (Тх) 

 ТNM се кпристи клинишки за планираое терапије, прпгнпзу исхпда лешеоа, прпцену 
резултата терапије.. 

o Класификација пп стадијумима 
 Базира се у зависнпсти пд TNM класификације 

 I и II степен → самп примарни тумпр, без захватаоа лимфних швпрпва или метастаза 

 III степен → тумпр пгранишен на ларинкс са/без захватаоа једнпг ипсилатералнпг лимфнпг 
швпра 

 IV  степен → тумпр прпщирен на лпкалне структуре, са захватаоем вище лимфних швпрпва 
и удаљеним метастазама 

 Клинишка слика 
o Супраглптисни карцинпм 

 Лезије углавнпм на епиглптису, лажним гласним жицама и ариепиглптишним набприма 
 Углавнпм асимптпматски; мпгућа каснија презентација у виду дисфпније, бпла у пределу врата, 

дисфагије и масе лимфних швпрпва у врату 

 Губитак на тежини и респиратпрна ппструкција су ппзне карактеристике 
o Глптисни карцинпм 

 Најшещће местп јављаоа је гпроа ппврщина и слпбпдна ивица гласних жица у предопј и средопј 
трећини 

 Дисфпнија је рани знак, збпг тпга се ранп и пткрива 
 Растпм тумпра дплази дп ппјаве едема или фиксације гласних жица щтп мпже да дпведе дп 

стридпра и ларингеалне ппструкције 
o Субглптисни карцинпм 

 Презентујући симптпми мпгу бити стридпр или ларингеална ппструкција, али се тп шестп каснп 
јавља  

 Дисфпнија указује на щиреое карцинпма на гласне жице, инфилтрацију тирпаритенпиднпг мищића 
или захватаое рекурентнпг ларингеалнпг нерва 

 Дисфпнија је такпђе касни симптпм  

 Дијагнпза 
o Клинишкп испитиваое 

 Анамнеза: за свакпг пацијента кпји има перзистентну или ппстепенп ппгпрщавајућу дисфпнију кпја 
траје 3 недеље неппхпдан је ларингеални преглед да би се искљушип карцинпм  

 Преглед врата: да се прпцени екстраларингеалнп щиреое кап и присуствп нпдалних метастаза 
 Индиректна ларингпскппија: ппсматра се 

 Изглед лезије 

 Ппкретљивпст гласних жица 

 Прпщиренпст пбпљеоа  
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o Радипграфскп испитиваое 
 Рендген, СТ, MR: гледа се прпщиренпст тумпра и присуствп метастаза 

o Ендпскппска испитиваоа 
 Флексибилна фиберпптишка или ригидна ларингпскппија 
 Директна ларингпскппија 
 Микрпларингпскппија 

o Хистппатплпщкп испитиваое: преглед патпхистплпщкпг узпрка узетпг ларинпмикрпскппијпм 

 Терапија 
o Избпр метпде зависи пд места лезије, прпщиренпсти лезије, присутва/пдсуства нпдалних и удаљених 

метастаза 
o Радиптерапија 

 Примарна радиптерапија: за ране лезије кпје не пщтећују мпбилнпст гласних жица, не захватају 
хрскавицу ни вратне нпдусе  

 Секундарна (ппстпперативна) радиптерапија 
o Хирургија 

 Кпнзервативна хирургија: циљ је избегаваое радикалне прпцедуре да би се сашувап глас и да би се 
избеглп ствараое трајнпг трахеалнпг птвпра; кпнзервативна хирургија пбухвата 

 Кпрдектпмију: ексцизија гласне жице 

 Парцијалну фрпнтплатералну ларингектпмију: ексцизија гласне жице и предоег 
кпмисуралнпг регипна 

 Парцијалну хпризпнталну ларингектпмију: ексцизија супраглптиса (траснверзална секција 
ларинкса изнад гласних жица) 

 Тптална ларингектпмија 

 Усппставља се нпрмалан акт гутаоа али се губи физиплпщки пут гпвпра и дисаоа  

 За дисаое се птвара трајна трахепстпма, а гпвпр се усппставља крпз механизме 
рехабилитације, са или без технишких ппмагала 

 Индикације су 
o Узнапредпвали тумпри са деструкцијпм хрскавице и екстраларингеалним 

щиреоем 
o Захватаое задое кпмисуре 
o Билатералнп захватаое аритенпидне хрскавице 
o Неуспещна радиптерапија или кпнзервативна хирургија 
o Тумпри кпји захватају супраглптис и глптис, и изазивају фиксацију гласних жица 

 Палијативна хирургија 

 Кпд инпперабилних тумпра,с а циљем да се пбезбеде функције дисаоа и исхране, да се 
заустави крвареое или да се сузбије бпл 

 Затп се ради: трахептпмија, гастрпстпма, ппдвезиваое крвнпг суда или парцијална 
тумеректпмија 

 Ендпскппска ресекција са CO2 ласерпм 

 За уклаоаое карцинпма са гласних жица 
 
 

26. Терапија тумпра ларинкса 
 Описанп у питаоу 25 

 
 

27. Рехабилитација ларингектпмисаних бплесника 
 Накпн ларингектпмије дплази дп пптпунпг губитка гпвпра 

 Метпде за рехабилитацију су 
o Езпфагеални гпвпр 

 Пацијент се уши да прпгута ваздух, задржи га у гпроем делу езпфагуса и пнда да га пплакп избацује 
у фаринкс 

 Прпсешнп је дпвпљнп ваздуха за 6 дп 10 реши, накпн шега мпра ппет да прпгута 
 Глас је груб, али гласан и разумљив 

o Артифицијални ларинкс: кпристи се кпд пних кпји не успеју да науше езпфагеалну метпду 
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 Електрпларинкс: пренпсив уређај шији вибрирајући диск се држи на меким ткивима врата → 
прпизвпди се звук ниске фреквенције у хиппфаринксу кпји је мпдулиран у гпвпр прекп мпдулатпра 
(језика, усана, зуба и непца) 

 Транспрални пнеуматски уређај: уређај се наслпни на прпстпр где је трахепстпма па ваздух кпји се 
издище се кпристи за вибрацију дијафрагме уређаја. Те вибрације се пнда пренпсе прекп 
пластишнпг тубуса (сппља, крпз уста иде тубус) у задои деп усне дупље где се звук кпнвертује у 
гпвпр прекп мпдулатпра  

o Трахепезпфагеални гпвпр 
 Овде се ствара фистула или се ппставља артефицијална прптеза између трахеје и езпфагуса → 

издисаоем ваздуха се пн пренпси у езпфагус и пмпгућава мпдулираое гпвпра 

 Прпблем мпже бити западаое хране крпз фистулу у трахеју, али данащое прптезе ппседују 
валвуле кпје пмпгућавају једнпсмерни прптпк па се такп рещава прпблем аспирације  

 
 

28. Диференцијална дијагнпза израштаја на врату 

 Клинишки, масе врата мпгу да се ппделе на пне у средищоем и на пне у сппљащоем делу  
o Масе се групищу у зависнпсти пд регипна врата  

 Масе средищоег регипна врата 
o Тирпглпсална циста и фистула (пписанп у 20. питаоу у првпј групи) 
o Сублингвална дермпидна циста 

 Презентује се кап субментални птпк, али се не ппмера прптрузијпм језика јер није ппвезана са 
foramen caecum-om 

 Некад настаје на ппду усне дупље 
 Терапија је хирурщка ексцизија 

o Субментални лимфни швпрпви 
 Ппстпји 2 дп 8 лимфних швпрпва у субменталнпм трпуглу, између платизме и m.mylohyoideus-a 
 Дренирају предеп браде, дпое усне, ппда усне дупље и врха језика 
 Када су увећане, треба тражити знаке инфекције/малигнитета у дренажним местима када су 

увећани 
o Преларингеални и претрахеални лимфни швпрпви 

 Леже испред ларинкса и трахеје 
 Дренирају лимфу из ларинкса, трахеје, тирпиднпг истмуса  
 Тражити знаке инфекције/малигнитета у дренажним местима 

o Циста тимуса 
 Тимус се спущта из врата у медијастинум, али оегпви пстаци мпгу да ппстпје на путу спущтаоа 
 Отпк је цистишнпг или сплиднпг типа 
 Презентује се кап маса у предоем делу врата; јакп је реткп 
 Терапија је хирурщка ексцизија 

 Масе сппљащоег регипна врата  
o Брахипгена циста (20. питаое, прва група) 
o Тумпр карптиднпг телащца (хемпдектпм) 

 Настаје пд хемпрецептпрских ћелија карптиднпг тела 

 Презентује се углавнпм ппсле 40. гпдине, кап безбплни, пулсатилни птпк 

 Мпже да се шује щум стетпскпппм 
 Неки тумпри су функципнани и секретују катехпламине 
 Дијагнпза 

 СТ и MR  

 ↑ Серумски катехпламини и ванилилманделишна киселина (VMA) 

 Збпг васкуларизпванпсти тумпра, избегавати биппсију 
 Терапија: хирурщка или радиптерапија 

o Парафарингеални тумпри 
 Презентују се у ретрпмандибуларнпм регипну 

 Мпгу да се лпкализују и интрапралнп, гурајући тпнзилу, латерални фарингеални зид и мекп 
непце медијалнп  

 Већина су ппрекла пљувашних жлезда, али се јављају  и щванпми, неурпфибрпми, липпми, 
хемангипми, метастазе тумпра у лимфним швпрпвима.. 
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o Цистишни хигрпм (кавернпзни лимфангипм) 
 Тп је мекана, цистишна, мултилпкуларна маса кпја мпже да захвати какп ткива такп и нервне и 

васкуларне структуре  

 Када дпђе дп инфекције → ппстаје бплна и увећава се 
 Лпкализује се најшещће супраклавикуларнп а настаје пдвајаоем пд југуларне лимфатишне кесе 

 90% се јавља пре друге гпдине живпта 

 Мпже да се щири у задои трпугап врата или у аксилу и медијастинум 
 Терапија: хирурщка ексцизија са шуваоем нервних и васкуларних структура 

o Туберкулпзни лимфни швпрпви 
 Билп кпји лимфни швпр мпже да буде захваћен, а јавља се без предилекције за ппл или гпдине 

 Мпже да захвати један или вище лимфних швпрева, а пни мпгу да буду и сппјени збпг 
периаденитиса 

 Мпже да се јави адхеренција за кпжу и пкплне структуре 
 Дијагнпза  

 Биппсија и дпказиваое ацидпрезистентних бацила 

 Рендген груднпг кпща и прпцена захватаоа других група швпрпва је неппхпдна 
 Терапија: 2 месеца 4 лека (рифампицин, изпнијазид, пиразинамид, етамбутпл) па 4 месеца 2 лека 

(рифампицин и изпнијазид) 
o Метастатски лимфни швпрпви 

 Билп кпји лимфни швпрпви мпгу да буду захваћени, у зависнпсти пд места примарнпг малигнитета 

 Увећани гпрои цервикални швпрпви: кпд малигнитета гпроег аерпдигестивнпг тракта 

 Аксцеспрни лимфни швпрпви у задоем трпуглу врата: назпфарингеални малигнитети 

 Супраклавикуларни швпрпви: мпгућнпст инфраклавикуларнпг примарнпг карцинпма 
o Лимфпми 

 И Хпчкин и нпн – Хпчкин лимфпми мпгу да буду присутни са цервикалнпм лимфаденппатијпм 
 Друге лимфатишне структуре Валдерејевпг прстена такпђе мпгу бити захваћене  

 Остале прпмене лимфних швпрпва (пп пптреби) 
o Талпжеое страних материја (угљеник и силицијум) и развијаое запаљеоа кпје мпже бити гнпјнп и негнпјнп; 

мпгу настати адхезије кпје ппвлаше суседне пргане врата 
o Lymphadenitis dermatophytica: јавља се кпд старијих пспба кпјие пате пд хрпнишних бплести кпже 

 Увећани лимфни швпрпви, безбплни, шврсти, тамне бпје 
o Запаљеоа 

 Неспецифишна 

 Lymphadenitis simplex hyperplastica: увећаое лимфнпг швпра кпји је мекан, влажан и 
хиперемишан 

 Lymphadenitis chronica: терминална фаза акутнпг лимфаденитиса или ппнављанп делпваое 
слабије нпксе; швпрпви су увећани и шврсти 

 Специфишна: TBC, lues, зппнпзе, инфективна мпнпнуклепза, парптитис, вирусна пнеумпнија.. 
 
 

29. Ендпскппске прпцедуре у птпринпларингплпгији 
 Ендпскппија је прпцедура кпја пмпгућава визелизацију щупљина и пргана 

 У птпринпларингплпгији, у зависнпсти пд ппсматранпг дела разликујемп вище врста ендпскппских прпцедура  
o Ендпскппски преглед уха 

 Служи за прецизнију визуелизацију сппљащоег слущнпг канала, бубне ппне и неких аспеката 
средоег уха 

 Разлишити ендпскппи су: птпскпп, фиберпптишки видеп птпскпп, Хппкинспв ригидни телескпп са 
камерпм, видеп микрпскпп, видеп птпскпп са интегрисанпм камерпм и спшивима, видеп птпскппи 
на кпје мпже да се прикаши камера 

 Прпблеми су виспка цена, шищћеое и стерилизација апарата.. 
o Ендпскппски преглед нпса 

 Кпристе се ригидни ендпскппи са пптикпм ппд углпм пд 0-30˚ или флексибилни назпфарингпскппи 
да би се дпбип увид у стаое нпсне щупљине  

 Кпристи се за визуелизацију структура (нпр птвпра синуса) кпје најшещће нису виђене 
предопм/задопм ринпскппијпм  
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o Ендпскппски преглед гркљана 
 Директна ларингпскппија 

 Преглед гркљана и хиппфаринкса прекп ендпскппскпг тубуса (ларингпскппа) 

 Неппхпдна епимукпзна анестезија ждрела или ппщта анестезија 

 Мпгуће је изврщити и биппсију, пдстранити странп телп.. 
 Фиберпптишка ларингпскппија 

 Преглед гркљана кпд пацијената кпд кпјих није мпгуће урадити директну ларингпскппију 

 Служи за визуелизацију ларинкса и гласних жица  
 Ларингпмикрпскппија 

 Преглед гркљана ппд кпнтрплпм ппераципнпг микрпскппа (увећаое 6 – 40х) 
o Пацијент је у ппщтпј анестезији  

 Индикације су: дисфпније са пскудним прганским налазпм, хрпнишна запаљеоа слузнице 
гркљана, суспектне дисплазије слузнице.. 

 Tрахепбрпнхпскппија 

 Преглед лумена и мукпзе трахеје и брпнхија, прекп флексибилнпг ендпскппа 
o Eндпскппски преглед хиппфаринкса и езпфагуса 

 Езпфагпскппија: преглед хиппфаринкса и езпфагуса прекп ендпскппа 

 Ендпскпп мпже да се уметне прекп усне щупљине или прекп нпздрва 

 Сви флексибилни инструменти имају извпр хладнпг светла, хватаљке, фиберпптишка влакна кпја пренпсе слику а пп 
пптреби и игле за биппсију 

 Ригидни инструменти уместп фиберпптишких влакана ппседују спшива 

 Главни ризици ппвезани са пвим прпцедурама су: инфекција, претерана седација, перфпрација тпкпм неструшнпг 
рукпваоа.. 

 
 

30. Трахептпмија 
 Трахепстпма представља птвпр у предоем зиду трахеје кпји ппвезује трахеју и сппљащоу средину, дпк је 

трахептпмија прпцедура птвараоа трахеје, щтп је један пд кпрака у ствараоу трахепстпме 

 Функције трахепстпме 
o Алтернативни путеви за дисаое: запбилажеое билп кпје ппструкције у гпроим ваздущним путевима 
o Ппбпљщаваое алвепларне вентилације: тп шини смаоеоем мртвпг прпстпра за 30-50%  
o Щтити ваздущне путеве пд аспирације 
o Омпгућава уклаоаое трахепбрпнхијалнпг секрета: сукцијпм крпз трахепстпму 
o Спрпвпђеое анестезије, у слушајевима када је ендптрахеална интубација немпгућа  

 Индикације за трахепстпму  
o Респиратпрна ппструкција 

 Инфекције: акутни ларингптрахепбрпнхитис, акутни епиглптитис, дифтерија, 
перитпнзиларни/ретрпфарингеални/парафарингеални апсцес.. 

 Трауме: сппљащоа ппвреда ларинкса и трахеје, јатрпгене трауме, фрактуре 
мандибуле/максилпфацијалне ппвреде 

 Непплазме: тумпри ларинкса, фаринкса, језика.. 
 Страна тела у ларинксу 
 Едем ларинкса: врела пара, иритантни гаспви, алергија, зрашеое 
 Кпнгениталне анпмалије 

o Задржаваое секрета 
 Немпгућнпст кащљаоа: кпма, церебрпваскуларне ппвреде, предпзираое, парализа респиратпрне 

мускулатуре, мијастенија гравис.. 
 Бпл при кащљаоу: ппвреде груднпг кпща, фрактуре ребара, пнеумпнија.. 
 Аспирација фарингеалнпг секрета 

o Респиратпрна инсуфицијенција: ХОБП, брпнхиектазије, ателектаза.. 

 Типпви трахепстпме 
o Ургентна: ради се када ппстпји кпмплетна или скпрп кпмплетна ппструкција ваздущних путева, и ппстпји 

хитна пптреба за усппстављаоем прпхпднпсти 
o Елективна: планирана прпцедура; шестп је привремена и затвара се ппсле нестајаоа индикација 
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 Терапеутска: да се плакща респиратпрна ппструкција, уклпни трахепбрпнхијални секрет или за 
прпдужену механишку вентилацију 

 Прпфилактишка: да се спреши пшекивана ппструкција или аспирација крви/фарингеалнпг секрета 
(нпр екстензивне пперације језика, ппда усне дупље..) 

o Трајна: нпр кпд ларингеалне стенпзе 
o Перкутана дилатаципна трахепстпма 
o Мини трахепстпма (крикптирпидптпмија/кпниптпмија) 

 Према лпкализацији трахепстпме разликујемп 
o Виспку 

 Изнад нивпа тирпиднпг истмуса (I трахеални прстен) 
 Мпже да дпведе дп перихпндритиса крикпидне хрскавице и субглптишне стенпзе па се избегава 

псим кпд карцинпма ларинкса, када се мпже привременп ставити јер се свакакп уклаоа цеп 
ларинкс и свежа трахепстпма се ствара у нижем регипну 

o Средоу 
 Прави се између II и IV прстена  
 Најшещће се ради 

o Ниску 
 Исппд нивпа истмуса 
 Реткп се ради јер је трахеја у пвпм пределу дубпкп лпкализпвана и у близини је некпликп великих 

крвних судпва 

 Техника извпђеоа 
o Трахептпмија се извпди у лпкалнпј/ппщтпј анестезији, али је мпгућа и без акп тп захтевају услпви (хитна 

прпцедура, пспба без свести) 
o Пацијент лежи са јастукпм исппд рамена, да би глава била забашена уназад 
o Шисти се пперативнп ппље и даје се анестезија (нпр 1% нпвпкаин) 
o Инцизија на кпжи предое стране врата мпже бити вертикална или хпризпнтална (углавнпм се ради 

вертикална јер брзп даје дпвпљну кплишину прпстпра са минималним крвареоем) 
o Кпраци 

 Прави се вертикална инцизија пд Адампве јабушице дп југулума 

 Преппрушује се фиксираое врата левпм рукпм 

 Кпжа, ппткпжнп ткивп и платизма се пресецају, а (инфрахипдина) мускулатура се раздваја 
тупим препарисаоем 

 Наилази се на истмус тирепидне жлезде кпји се пресеца и ппдвезује и такп дплазимп дп предое 
стране трахеје  

 Пресецаое трахеје се врщи пдпздп на гпре (у дубину 1-2mm) у прпстпру између 2. и 4. прстена 
(средоа трахептпмија) 

 Рез мпже бити изведен вертикалнп крпз два прстена или у пблику слпва Y, према 
Ппдвинецу 

 Увпди се трахејска канила (пдгпварајуће велишине) у птвпр и ппстављају се два щава на крајевима 
реза кпже 

 Нега пспбе са трахепстпмпм 
o Обзирпм да се удище ваздух неппгпдан за плућа (није прпшищћен, пвлажен нити има пптималну 

температуру), дплази дп накупљаоа густпг, жилавпг и прљавпг секрета кпји се тещкп искащљава → 
плакщаваое тегпба укапаваоем и инхалацијпм аерпспла физиплпщкпг раствпра вище пута дневнп, 
бправити у прпстпријама са пптималнп угрејаним, прешищћеним и влажним ваздухпм, ппвременп 
аспирирати секрет, а најмаое једнпм дневнп пшистити или заменити канилу 

o Акп се јави крустаое: укапаваое нпрмалнпг или хипптпнпг физиплпщкпг раствпра у трахеју свака 2-3h; мпже 
се применити и мукплитишки агенс да се размекщају крусте 

 Деканалисаое 
o Прпдуженп стајаое каниле мпже да дпведе дп трахепбрпнхијалне инфекције, трахеалне улцерације, 

гранулације, стенпзе.. 
o Оснпви предуслпв за деканалисаое је да ппстпји задпвпљавајуће стаое дисајнпг тракта  

 Утврђује се привременим затвараоем птвпра каниле газпм или ппсебним шеппм у трајаоу пд 24 
сата → акп пацијент мпже да тплерище, канила мпже да се извади 

o Одстраоиваое се врщи у седећем пплпжају, а на месту птвпра се ставља кпмад газе и пстави се да дпђе дп 
зарастаоа  
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 Реткп се ради хирурщкп затвараое  

 Кпмпликације 
o У време пперације 

 Крвареое 
 Апнеја: јавља се кпд пацијената кпји имају прпдужену респиратпрну ппструкцију, збпг наглпг 

избациваоа CO2, кпји је служип кап стимуланс за дисајну радоу; терапије је примена 5% CO2 у 
мещавини са кисепникпм 

 Пнеумптпракс: збпг ппвреде апикалне плеуре 
 Ппвреда рекурентних ларингеалних нерава 
 Аспирација крви 
 Ппвреда езпфагуса: мпже да дпведе дп ппјаве трахепезпфагеалне фистуле 

o Тпкпм првих пар сати/дана 
 Крвареое 
 Ппремећај пплпжаја/ппструкција тубе 
 Субкутани емфизем 
 Трахеитис и трахепбрпнхитис са ствараое крусти у трахеји 
 Ателектаза 
 Лпкалнп инфекција ране 

o Прпдуженим кприщћеоем тубуса  
 Крвареое збпг ерпзије крвних судпва 
 Ларингеална стенпза збпг перихпндритиса крикпидне хрскавице 
 Трахеална стенпза збпг трахеалне улцерације и инфекције 
 Прпблеми са деканалисаоем: шести кпд деце 
 Кпрпзија тубуса и аспирација фрагмената у трахепбрпнхијалнп стаблп  

 Крикптирптпмија: примеоује се када ппстпји пптпуна ппструкција гпроих дисајних путева, није мпгуће извести 
интубација, а за хитну трахептпмију нема времена 

o Извпди се такп щтп 
 Врат се ппставља у пплпжај екстензије и идентификују се дпоа ивица тирпидне хрскавице и 

крикпидни прстен 
 Прави се вертикални рез у пвпм пределу, а затим се крикптирпидна мембрана пресеца 

трансверзалним резпм 
 Умеће се мали тубус 
 Неппхпднп је ствараое праве трахепстпме щтп пре, да би се избегле кпмпликације 

o У сущтини, пвп је прпцедура кпја купује време дп прављеоа праве трахепстпме 

 


