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Сажетак
У раду су приказане епидемиолошке
карактеристике инфестације шугом на
подручју Београда од 2004. до 2013. године.
У истраживању је примењена дескриптивна
епидемиолошка студија. У анализи података
коришћене су пропорције, сирове, узрасноспецифичне и стандардизоване стопе инциденције. Стандардизација је обављена директном методом, користећи светску популацију као стандард. Према подацима из
годишњих извештаја о раду на спречавању,
сузбијању и елиминацији заразних болести,
у протеклој деценији регистровано је
укупно 8.013 особа инфестираних шугом.
Највише просечне узрасно-специфичне стопе
инциденције за шугу биле су регистроване
у узрасној групи 5-9 година и износиле су
137,60 на 100.000 становника. Просечна
стандардизована стопа инциденције за шугу
износила је 72,02 на 100.000 становника.
Пик јављања шуге у посматраном периоду
је био октобар‒новембар (25,57% свих
пријављених). Од 2004. до 2013. године на
подручју Београда регистровано је 14 епидемија шуге, са укупно 186 инфестираних
особа, а највише епидемија је регистровано у
породицама (28,58%). Уочен тренд пораста
инфестације шугом указује на неопходност
активног тражења непријављених или
непрепознатих инфестираних особа у породици или колективу, као и правовремено
профилактичко лечење контаката.

Summary
The paper describes the epidemiological
characteristics of scabies infestations in
the Belgrade in the period 2004-2013.
years. The study was performed descriptive
epidemiological study. In analyzing the data,
the crude an age-specific and standardized
incidence rates were used. The standardization
is carried out by the direct method, using the
world population as a standard. According
to the annual report regarding the work in
the prevention, combating and elimination of
infectious diseases, in the past decade a total
8.013 persons have been affected by scabies.
The highest average age-specific incidence
rates for scabies were registered in the age
group 5-9 years and amounted to 137.60
per 100,000 inhabitants. Peak occurrence
of scabies was from October to November
(25.57%). The average standardized incidence
rate for scabies was 72.02 per 100,000
inhabitants. In the period 2004-2013. in
Belgrade registered 14 outbreaks of scabies
in which infested 186 persons, and most
outbreaks have been registered as a family
(28.58%). The observed trend of increasing
infestation of scabies points to the necessity of
active search for unreported or unrecognized
infected person in a family or as a collective
and timely prophylactic treatment of contacts.
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УВОД

Ш

уга је паразитарно обољење
коже које је изазвано шугарцом
(Sarcoptes scabiei var. hominis).
Инфестација се карактерише интензивним
сврабом и појавом неспецифичних кожних
промена, као што су папуле, везикуле,
нодули и линеарни каналићи, у којима се
налазе паразити или њихова јаја. Свака од
ових промена изазива свраб који доводи
до појаве екскоријација и оштећења коже,
што може узроковати бактеријске суперин
фекције. Лезије су проминентне у близини
корена прстију, предњих површина зглоба
ручја и лакта, предњем делу аксиларне
јаме, пределу појаса, на ногама и спољ
ним гениталијама код мушкараца, а на
брадавицама, абдомену и доњем делу
бутина код жена. Код мале деце могу бити
захваћени глава, врат, дланови и табани.
Код имунодефицијентних и код сенилних
лица инфестација се често појављује у виду
генерализованог дерматитиса који се шири
од каналића, уз екстензивну десквамацију,
понекад везикулацију и стварањем круста
(„Норвешки скабијес“).(24)
Шуга је занемарена паразитарна болест
која представља велики проблем јавног
здравља у многим сиромашним регијама.
Она изазива значајна оболевања од секун
дарних инфекција и постинфективних
компликација, као што је акутни постстреп
тококни гломерулонефритис. Атипичне
клиничке манифестације (хиперинфе
стација, инфестација старих особа и
деце) могу довести до постављања по
грешне дијагнозе. Контрола болести
захтева третман инфестираног појединца
и свих људи који су били у контакту
са инфестираним. Овај третман је
често отежан неправилном или касно
утврђеном дијагнозом, лошим третманом
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и неправилном употребом скабицидних
средстава, као што су перметрин, линдан или
бензил бензоат. Поред забринутости везане
за токсичност употребе таквих једињења,
уочено је и увећавање резистенције пара
зита на постојећу терапију. Болест је сна
жно повезана са сиромаштвом и прена
сељеношћу.(58) Епидемије се чешће јављају
у условима колективног смештаја, као што
су старачки домови, социјалне установе,
затвори или у виду породичних епидемија.
Играонице за децу су такође честа места
инфестације узрочницима шуге.(9)

ЦИЉ РАДА
Циљ рада је да се анализирају епиде
миолошке карактеристике инфестације
шугом на подручју Београда од 2004. до
2013. године.

МЕТОД РАДА
У овој дескриптивној студији подаци о
броју инфестираних шугом на подручју
Београда преузети су из годишњих
извештаја о раду на спречавању, сузбијању
и елиминацији заразних болести Градског
завода за јавно здравље.
У анализи података коришћене су пропо
рције, сирове, узрасноспецифичне и стан
дардизоване стопе инциденције.
Као именилац за израчунавање стопа
инциденције коришћени су подаци пописа
становништва за 2002. и 2011. годину.
Стандардизоване стопе инциденције
израчунате су методом директне стандар
дизације, где је као стандардна популација
коришћена популација света по Сегију.(1)
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РЕЗУЛТАТИ
У Табели 1 приказано је процентуално
учешће инфестираних шугом међу свим
оболелима од заразних болести на подручју
Београда од 2004. до 2013. године. У
целокупном посматраном периоду 8.013
особа је било инфестирано шугом, а 444.393
оболеле особе од свих заразних болести.
Број инфестираних шугом се кретао

од 426 у 2006. години до 1.697 у 2013.
години. У посматраном десетогодишњем
периоду просечно процентуално учешће
инфестираних шугом међу свим оболелима
од заразних болести на подручју Београда
je износило 1,81%. Највеће процентуално
учешће је било 4,00% у 2012. години, а
најмање 2009. године, када је износило
0,92%.

Табела 1. Процентуално учешће инфестираних шугом међу свим оболелим од заразних болести на
подручју Београда од 2004. до 2013. године.

У посматраном десетогодишњем пе
риоду на подручју Београда 29% свих инфе

стираних шугом су чиниле одрасле особе
узраста 2559 година (Графикон 1).

Графикон 1. Процентуално учешће инфестираних шугом по узрасним групама, Београд, 20042013. године
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Узрасноспецифичне стопе инциденције
(на 100.000) за шугу на подручју Београда,
за период 2004‒2013. године, приказане
су у Табели 2. Највише просечне узрасно
специфичне стопе инциденције за посма
трани десетогодишњи период биле су реги

строване у узрасној групи 5‒9 година, и
износиле су 137,60 на 100.000 становника.
Најниже просечне узрасноспецифичне
стопе инциденције забележене су у узрасној
групи 60 и више година (21,48 на 100.000).

Табела 2. Узрасно-специфичне стопе инциденције (на 100.000) за шугу на подручју Београда од
2004. до 2013. године.

На Графикону 2 приказане су сирове
стопе инциденције за шугу на подручју
Београда од 2004. до 2013. године. Просечна
сирова стопа инциденције за шугу износила
је 49,52 на 100.000 становника, најнижа

сирова стопа инциденције је регистрована у
2006. години и износила је 27,03 на 100.000
становника, а највиша у 2013. години и
износила је 102,27 на 100.000 становника.

Графикон 2. Сирове стопе инциденције (на 100.000) за шугу на подручју Београда за период
2004-2013. године.
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Просечна стандардизована стопа инци
денције за шугу на подручју Београда за
период 2004‒2013. године износила је
72,02 на 100.000 становника. Највиша ста
ндардизована стопа инциденције за шугу

регистрована је у 2013. години – 156,18
на 100.000 становника, а најнижа у 2009.
години – 38,78 на 100.000 становника
(Графикон 3).

Графикон 3. Стандардизоване стопе инциденције* (на 100.000) за шугу на подручју Београда од
2004. до 2013. године.

На Графикону 4 приказана је дистрибу
ција инфестације шугом по месецима на
подручју Београда од 2004. до 2013. године.

Пик јављања шуге у посматраном периоду
је био октобар‒новембар (25,57% свих
пријављених).

Графикон 4. Дистрибуција инфестације шугом по месецима на подручју Београда од 2004. до
2013. године.
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На Графикону 5 приказана је дистри
буција инфестираних шугом по општинама
на подручју Београда од 2004. до 2013.
године. У посматраном периоду највећи број
инфестираних је регистрован на територији

општине Палилула, где је пријављено 1.180
инфестираних шугом (14,7%). Са тери
торије градских општина Београда у десе
тогодишњем периоду регистровано је 7.100
инфестираних (88,6%).

Графикон 5. Дистрибуција инфестираних шугом по општинама на подручју Београда од 2004. до
2013. године.

У Табели 3 приказане су сирове стопе
инциденције (на 100.000) за шугу по
општинама на подручју Београда за период
2004‒2013. године. Највиша стопа инци
денције је забележена у 2013. години у
општини Стари град и износила је 1.376,68
на 100.000 становника, а најнижа стопа у
2009. години у општини Барајево, када није

забележен ниједан случај инфестације шугом.
Највиша просечна сирова стопа инциденције
је регистрована у општини Стари град и
износила је 170,09 на 100.000 становника,
а најнижа просечна стопа инциденције је
забележена у општини Гроцка и износила је
23,35 на 100.000 становника.

Табела 3. Сирове стопе инциденције (на 100.000) за шугу по општинама на подручју Београда од
2004. до 2013. године.
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У периоду 2004 ‒ 2013. године на подручју
Београда регистровано је 14 епидемија
шуге са укупно 186 инфестираних особа.
Највећи број епидемија је регистрован у

2012. и 2013. години (по 4), а највећи број
инфестираних у епидемијском јављању бо
лести забележен је у 2013. години и износио
је 94 (Графикон 6).

Графикон 6. Епидемије шуге на подручју Београда од 2004. до 2013. године.

На Графикону 7 представљена је дистри
буција епидемија шуге према месту јављања
на подручју Београда у периоду 2004‒2013.
године. У посматраном периоду највише
епидемија су регистроване као породичне
– 4 (28,58%) са укупно 28 инфестираних
(15,06% инфестираних у односу на укупан

број инфестираних у епидемијском ја
вљању шуге), а најмањи број епидемија
(по 2 епидемије – 14,29%) је забележен у
предшколским и школским установама и
у здравственим установама са укупно 15,
односно 10 инфестираних особа.

Графикон 7. Дистрибуција епидемија шуге према месту јављања на подручју Београда у периоду
2004-2013. године.
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ДИСКУСИЈА
Иако је у прошлости епидемијска појава
шуге била приписивана сиромаштву, лошим
хигијенским условима и пренасељености,
чињеница је да инфестирани шугом бивају
људи свих социоекономских нивоа без
обзира на пол, узраст, расу или ниво и
стандард личне хигијене. Распрострањено
ст и компликације које су повезане са шугом
чинe ово обољење значајним јавно‒здрав
ственим проблемом у земљама у развоју,
нарочито у пренасељеним тропским обла
стима. Тачан број инфестираних се не зна,
а процењује се да се годишње широм света
инфестира око 300 милиона људи.(1012) У
2010. години на глобалном нивоу процене
су да директни ефекти инфестације шугом
изражени у инвалидности прилагођеним
годинама живота (YLDS) износе више од
1,5 милиона, а да су индиректни ефекти
компликација бубрежне и кардиоваскуларне
функције далеко већи.(13)
Преваленција шуге глобално износи
од 0,3% до 46%. Комплетни подаци нису
доступни из многих земаља, а доступни
подаци сугеришу да је шуга ендемска болест
у тропским регионима, са просечном пре
валенцијом код деце од 5 до 10%.(1415)
На подручју Београда у периоду 2004‒
2013. године просечна сирова стопа инци
денције за шугу је износила 49,52 на 100.000
становника. У посматраном периоду уочен
је тренд пораста инфестације шугом. Исти
тренд је запажен и у целој Србији (2009‒
2013. године – 53,7988,37/100.000), као
и у Федерацији Босне и Хергецовине
(2010‒2012. године – 30,2436,95/100.000).
(1621)
За разлику од резултата наше студије,
тренд опадања инфестације шугом је
регистрован у Црној Гори у периоду 2002‒
2011. године, сирова стопа инциденције се
кретала од 114,6/100.000 (2002. година) до
27,9/100.000 (2011. година).(22) У Хрватској
је у периоду 2009‒2012. године уочен
тренд опадања инфестације шугом (2009.
година – 91,38/100.000, 2012. година –
40,31/100.000), да би у 2013. години био

8

регистрован пораст инфестације шугом
са сировом стопом инциденције 75,54 на
100.000 становника.(23)
У нашој студији највиша просечна узра
сноспецифична стопа инциденције је забе
лежена у узрасној групи од 5 до 9 година
и износила је 137,60 на 100.000 деце, а
најнижа у најстаријој узрасној групи од 60 и
више година и износила је 21,48 на 100.000
становника. Резултати студије спроведене
у Великој Британији од 1997. до 2005. го
дине, која је обухватала приближно 8,5%
становништва, показали су да је највиша
стопа инфестације шугом у узрасној групи
од 10 до 19 година (4,55/1.000 за мушкарце и
5,92/1.000 за жене), а најнижа стопа је реги
стрована у средњим добним групама.(24)
Према нашим резултатима, око две
трећине свих инфестираних шугом реги
стровано је у периоду октобармарт, са
пиком јављања у периоду октобарновембар
(25,57% свих пријављених). Сезонски
тренд шуге је документован и у студији
спроведеној међу војницима израелске
армије (двадесетогодишњи период). Резул
тати ове студије су показали да однос ризика
јављања шуге у зимском и летњем периоду
износи 1,31. Разлог за чешће јављање шуге
у јесен и зиму може се наћи у биолошким
карактеристикама паразита. Узрочник шуге
(Sarcoptes scabiei) може дуже опстати ван
домаћина у спољашњој средини на нижим
температурама. Осим тога, хладно време
подстиче већу густину смештаја људи.(25)
Према нашим резултатима, највиша
просечна стопа инциденције за шугу је
забележена на територији општине Па
лилула и износила је 71,6 на 100.000 ста
новника. Овако висока стопа инциденције
се може објаснити постојањем великог
броја нехигијенских насеља у поменутој
општини.
Од 2004. до 2013. године на подручју
Београда регистровано је 14 епидемија
шуге са укупно 186 инфестираних особа.
Највећи број епидемија је регистрован у
2012. и 2013. години (по 4). У Хрватској
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је од 2011. до 2013. године уочен тренд
пораста броја епидемија шуге (2011. године
пријављено 4 епидемије – 41 инфестирани,
2013. године – пријављено 12 епидемија –
72 инфестирана).(23, 2627)

ЗАКЉУЧАК
Епидемиолошка ситуација шуге на по
дручју Београда од 2004. до 2013. године
и уочен тренд пораста инфестације шугом
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