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UDK BROJEVI: 

Сажетак
У раду су анализиране карактеристике 

епидемије HFMD, која се одиграла у три 
но во београдска вртића од 9. 5. до 31. 5. 
2016. године.

У обради података је коришћен дес кри
птивни епидемиолошки метод. За ана лизу 
епидемије коришћени су подаци из Инфор
мација Центра за контролу и превенцију 
болести Градског завода за јавно здравље 
Београд, медицинска доку ментација и ре
зултати вирусолошких ана лиза обављених 
у Референтној лабора торији Института 
за вирусологију, ва кцине и серуме Торлак.

У епидемији, у којој је било сто оса м
десет деветоро експониране деце, обо љење 
је регистровано код четрдесет де веторо. 
Дечаци су били учесталији са 59%, најза
ступљенији је био узраст од три (42,8%) 
и две године (36,7%). У клиничкој слици код 
свих оболелих је била изражена малакса
лост и макулопапулозне кожне про мене, а 
код 77,5% оболелих фебрилност. Eнтеро
вирус је детектован Real Time PCR мето
дом код једног оболелог детета. Болест 
није била праћена компликацијама.

Кључне речи: Болест руку, стопала и 
уста, кожна оспа, ентеровирус, епидемија.

Summary
Epidemiological characteristics of HFMD 

outbreak were analysed in this paper. It took 
place in three of New Belgrade`s preschools in 
the period of 0931.05.2016.

Descriptive epidemiological method was 
used for the outbreak analysis. Data were 
collected from Reports of Center for Disease 
Control and Prevention, City Institute of Pub
lic Health Belgrade, from the case history of 
sick children, and using the results of the viro
logical and serological analyses that had been 
done in Reference Laboratory of the Institute 
of Virology, Vaccines and Sera „Torlak”.

In this outbreak 49 cases were registered 
among 189 exposed children. There were 
more boys (59%) than girls. The majority of 
children were 3 years (42.8%) and 2 years of 
age (36.7%). The main symptoms and signs of 
disease were skin rash, malaise and 77.5% of 
sick children had a fever. One swab was taken 
and an Enterovirus was detected by Real Time 
PCR method. The disease passed without any 
complication.

Keywords: Hand, foot and mouth disease, 
skin rash, enterovirus, outbreak.
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УВОД

Болест руку, стопала и уста (у да
љем тексту: HFMD – hand, foot and 
mouth disease) је инфекција која се 

најчешће јавља код деце млађе од пет годи
на, ређе код одраслих особа. Проузроковач 
болести је вирус из групе енте ровируса, 
укључујући полиовирусе, кокса кивирусе, 
еховирусе и друге ентеро вирусе. Кокса
кивирус А16 је најчешћи узрочник, док су 
ентеровируси 71 обично одговорни за епи
демијско јављање болести. Вирус се код 
оболелих особа може наћи у носу, ждрелу, 
садржају кожних промена и столици. Ин
фекција се преноси блиским ко нтактом, 
ваздухом, преко руку или ко н та минираним 
предметима. Оболела особа је најзаразни
ја у првих недељу дана бо лести, али може 
остати заразна данима и недељама након 
клиничког оздрављења. Код одраслих осо
ба инфекција може да буде асимптоматска, 
али и они могу послужити за даљи пренос 
инфекције. Болест се не може пренети на, 
нити са животиња.

Након инкубације која износи три до 
седам дана, болест почиње повишеном 
телесном температуром, гушобољом, губи
тком апетита и малаксалошћу. У даљем 
току болести се развијају макулопаулозне 
кожне промене, често и везикуле на ша
кама, стопалима, гениталијама, лицу. Та
кође, јављају се херпетичне промене на 
оралној слузокожи, што опште стање обо
лелог детета чини још тежим. Код млађе 
деце симптоми могу бити интензивнији и 
праћени дехидратацијом. Болест је ретко 
праћена комликацијама у виду асептичног 
менингитиса или енцефалитиса. Дијагноза 
се поставља на основу клиничке слике и 
налаза вируса у брису носа, ждрела или 
кожне промене. Терапија је симптоматска, 
имунитет је типски специфичан.(1)

ЦИЉ РАДА
Циљ рада је да се анализирају кара кте

ристике епидемије HFMD, која се одиграла 

у три новобеоградска вртића, од 9. 5. до 31. 
5. 2016. године.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
За анализу епидемије HFMD у три ново

београдска вртића коришћени су подаци 
из информација Центра за контролу и 
пре венцију болести Градског завода за 
јавно здравље Београд, медицинска доку
ментација и резултати вирусолошких ана
лиза обављених у Референтној лабораторији 
Института за вирусологију, вакцине и се
руме Торлак.(2)

У обради података примењен је дескри
птивни епидемиолошки метод.

РЕЗУЛТАТИ
На основу података добијених епиде

мио лошким испитивањем, као и резултата 
вирусолошких анализа обављених у Ре фе
рентној лабораторији Института за ви ру
сологију, вакцине и серуме Торлак, у епи
демији HFMD, која се одиграла у три но
вобеоградска вртића од 9. 5. до 31. 5. 2016. 
године, оболело је четрдесет деветоро деце 
од 189 експонираних. Eнтеровирус је детек
тован Real Time PCR методом код је дног 
оболелог детета.

Процентуално учешће оболелих по полу 
је приказано на Графикону 1. Дечаци су 
уче сталији међу оболелом децом (59%) у 
односу на девојчице.
Графикон 1. Процентуално учешће оболелих 
по полу.



11

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 1/2017

Највећи број оболелих је узраста три 
године (42,8%) и две године (36,7%). У 
обе групе је исти број оболелих дечака, а 
девојчице су заступљеније у старијој узра
сној групи. Следи група узраста од годину 
дана са 14,3%, у којој има дупло више 
оболелих дечака него девојчица. У узрасту 
од четири године оболело је само једно 
дете, а старости пет година је било двоје 
оболеле деце (Графикон 2).
Графикон 2. Број оболелих према полу и 
узрасту.

Процентуална заступљеност симптома и 
знакова болести приказана је на Графико
ну 3. Код свих оболелих (100%) клиничка 
слика се карактерисала појавом малаксало
сти и макулопапулозних кожних промена 
на длановима, табанима, осталим делови
ма екс термитета, око уста, ређе на другим 
деловима лица и тела. Повишену телесну 
температуру је имало 77,5% оболеле деце, 
а афте у устима имала су само два детета 
(4,1%). Код оболелих није долазило до ком
пликација и нико од оболелих није био за
држан на болничком лечењу.
Графикон 3. Процентуална заступљеност 
симптома и знакова болести.

Највећи број оболеле деце регистрован, 
је трећег дана (вртић Полетрац – 35,7%), 
петог (вртић Весна – 35%) и седмог дана 
(вртић Ластавица – 33,3%) од појаве првог 
случаја обољења у колективу, што одговара 
инкубацији за HFMD, која износи 3–7 дана 
(Графикон 4).
Графикон 4. Дистрибуција оболевања по 
данима у три вртића.

ДИСКУСИЈА
У епидемији HFMD, која се десила у 

периоду од 9. 5. до 31. 5. 2016. године у три 
новобеоградска вртића укупно је обо лело 
четрдесет деветоро деце. Дечаци су међу 
оболелима били заступљенији са 59% у 
односу на девојчице. Највећи број оболеле 
деце је било узраста три године (42,8%) 
и две године (36,7%). У клиничкој слици 
обољења поред кожних промена и ма
лаксалости која је била присутна код свих 
оболелих, 77,5% деце је имало повишену 
телесну температуру, а два детета су имала 
афте. Eнтеровирус је детектован Real Time 
PCR методом код једног оболелог детета. 
У сва три вртића сви случајеви обољења 
јавили су се унутар десетак дана од појаве 
првог случаја болести, што указује на успе
шно спроведене противепидемијске мере.

Резултати студије рађене у болници у се
верној Индији такође указују на незнатно 
за ступљеније дечаке међу оболелим (54%). 
Највећи број оболелих је био млађи од 
пет година, клиничка слика је била блага, 
са доминацијом кожних промена и фе
брилности, што је случај и у епидемији 
HFMD у новобеоградским вртићима.(3)



12

СТРУЧНИ И НАУЧНИ РАДОВИ

Надзор над HFMD, спроведен у пето
годишњем периоду 2010–2014. године у 
Ша нгају, указује на незнатно учесталије 
особе мушког пола међу оболелима, нај
већи удео међу оболелима су чинила деца 
млађа од две године, а пикови епидемиј
ског јављања су се појављивали у периоду 
април–јул.(4)

Сентинел надзор који је спроведен 2010. 
године у Француској, показао је да су хер
петичка ангина и повишена телесна те м
пература доминирали у клиничкој слици. 
Обољење је протицало без неуролошких 
ко мпликација.(5)

У поређењу са нашом епидемијом која је 
протекла без компликација, студија која је 
пратила децу оболелу од HFMD примљену 
у болницу у Тајланду у периоду 2011–2013. 
године, показује да су се компликацијe ја
виле у 16% оболелих. Значајно чешће су 
биле повезане са узрастом млађим од годину 
дана, високом фебрилношћу и одсуством 
кожних лезија.(5)

ЗАКЉУЧАК
У епидемији HFMD у три новобеоград

ска вртића од 9. 5. до 31. 5. 2016. године 
оболело је четрдесет деветоро деце. Међу 
обо лелом децом било је више дечака, нај
заступљенији узраст је три и две године. 
Клиничка слика је код свих била изражена 
кожним променама и малаксалошћу, а 77% 
оболелих је имало повишену телесну те м
пературу. Болест није била праћена ком пли
кацијама.

Последњих година Центру за контролу и 
превенцију болести Градског завода за јавно 
здравље Београд све чешће се из дечијих 
установа пријављује одсуствовање деце 
због кожних промена карактеристичних за 
HFMD. Обољење углавном протиче са кли
ничком сликом која не захтева болничко 
лечење и завршава се опоравком без ком
пликација. Узорковање материјала за ви
русолошку потврду узрочника обољења 
до вољно је да се обави код неколико слу
чајева у почетном стадијуму обољења. 
Изо лацијом оболелих и поштовањем мера 
опште и личне хигијене, као и мера текуће 
дезинфекције у колективу успешно се зау
ставља даље ширење инфекције.
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