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АБСТРАКТ 

Како резултат на антивакциналното движење, бројот на деца кои не биле вакцинирани се 
зголемува. Ова предизвика појава на епидемија во Македонија, каде што претходно се сметаше 
дека вирусот на мали сипаници е елиминиран. Прикажуваме две невакцинирани деца кои беа 
примени на клиника со мали сипаници и респираторна инсуфициенција. 

Случај 1. 13-месечно машко дете беше примена на клиника со покачена температура и 
карактеристичен осип на мали сипаници. На 6 месечна возраст било хоспитализирано поради 
идиопатска пулмонална хеморагија. При приемот регистрирано е ослабено везикуларно дишење и 
визинг. 

Случај 2. Претходно здраво 13-месечно машко дете со мали сипаници примено за болничко 
лекување со умерен акутен респираторен дистрес синдром. 

Рентгенграфиите на белите дробови кај двете деца покажаа билатерална дифузна консолидација 
во прилог на синдром на акутен респираторен дистрес (слика 1 и слика 2). Беше спроведена 
терапија со антибиотици, кортикостероиди, бронходилататор и сурфактантна терапија без 
значително подобрување. Дојде до влошување на респираторна функција кај двете деца и развој 
на тешка хипоксемија, поради што беше индицирана механичка вентилација. Во понатамошниот 
клинички тек дојде на појава на мулти-системска органска дисфункција. И покрај енергичните 
терапија двете деца починаа. 

Ја истакнуваме фаталната комбинација на акутен респираторен дистрес синдром и мали сипаници 
кај невакцинирани деца. 
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ABSTRACT 

As a result of anti-vaccination movement the number of children who have not been vaccinated is 
increasing. This has caused multiple measles outbreaks in Macedonia, where the measles virus was 
previously considered eliminated. We present two unvaccinated children who were admitted to the 
hospital with measles and respiratory failure.  

Case 1. A 13 month-old boy was admitted to the hospital with fever followed by the appearance of 
characteristic measles rash. He had been diagnosed as having idiopathic pulmonary hemorrhage at the 
age of 6 months. On admission diminished breath sounds and wheezing on the chest were noted.  

Case 2. A previously healthy 13 month-old boy, presented to our hospital with measles. He was in 
moderate respiratory distress. Chest x-ray in both children showed bilateral diffuse consolidation 
consistent with acute respiratory distress syndrome (figure1 and figure2). Antibiotics, corticosteroids, 
bronchodilatator and surfactant therapy were performed without significant improvement. Their respiratory 
function deteriorated, characterized by acute progression of respiratory symptoms and signs and severe 
hypoxemia. Both children required mechanical ventilation. Their clinical course evolved into multi-system 
organ dysfunction. Despite vigorous efforts the both children died.  

We would like to emphasize a fatal combination of acute respiratory distress syndrome and measles 
especially in unvaccinated children. 
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