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У осно ви чо ве ко ве при ро де је хо ме о ста за, и ако би ло ко ји фак тор на ру ши 

хо ме о ста зу до ла зи до про бле ма, од но сно до па то ло шког по на ша ња. Ве ли ки је 

број по ре ме ћа ја у ра ном де тињ ству ко ји у сво јој пси хо па то ло ги ји има у осно-

ви и по ре ме ћај вер бал не ко му ни ка ци је што има за по сле ди цу из ме ње не фи зи-

о ло шке про це се. Вур не а бил ну од но сно осе тљи ву ге нет ску осно ву, као оки дач, 

за раз вој ра них раз вој них по ре ме ћа ја мо гу ак ти ви ра ти сре дин ски чи ни о ци, 

су боп ти мал но уно ше ње по је ди них ну три тив них еле ме на та, ути цај фи зи-

ко хе миј ских деј ста ва, ви ру си, бак те ри је, гљи ви це, ме та бо лич ки по ре ме ћа ји. 

Код ових про бле ма за да так је от кри ва ње по сто је ћег по ре ме ћа ја и утвр ђи ва-

ње од го ва ра ју ћег трет ма на. Нео п ход не на ли зе се вр ше пре гле дом кр ви, ури на, 

утвр ђи ва њем пер ме а бил но сти цре ва, ана ли зом сто ли це..., у на шим ла бо ра-

то ри ја ма, са ко ји ма са ра дју је мо, али и у ла бо ра то ри ја ма у САД и Нор ве шкој. 

Успе шан трет ман по ре ме ће них би о ло шких па ра ме та ра и ускла ђи ва ње 

би о ло ги је, сен зо ра, мен тал них, го вор но је зич ких, со ци јал них и емо ци о нал них 

функ ци ја уну тар де те та, као и ус по ста вља ње рав но те же из ме ђу де те та ко-

ји има про блем и ње го ве при мар не по ро ди це мо же до ве сти до же ље них ре зул-

та та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: по ре ме ће ни би о ло шки па ра ме три, ле че ње, ауди о лин гви-

стич ки трет ман
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УВОД

По след њих го ди на све је ви ше де це са по ре ме ћа ји ма у раз во ју, пер-
цеп ци ји, го во ру, па жњи и са пер ва зив ним раз вој ним по ре ме ћа ји ма ко-
ји у осно ви има ју про бле ме би о хе миј ског или иму но ло шког по ре кла. 
Пре по зна ва ње, ра на ди јаг но сти ка и трет ман ових по ре ме ћа ја је да ле ко 
ва жни је, за сва ко де те, од по ста вља ња тач не ди јаг но стич ке озна ке.

Јед на од тих са вре ме них те за је и об ја шње ње ро ди те љи ма др Џеф 
Бред стри та (Брад стре ет, 2000) ко ји пла стич но об ја шња ва да је би о ло ги ја 
ор га ни зма хар двер, а би хеј ви о ри стич ке (по на ша ње), ко му ни ка циј ске и 
сен зор не чул не сен за ци је софт вер. Опо ра вља ње софт вер ских про бле ма 
зах те ва до бар тим ски при ступ у ци љу ре про гра ми ра ња не у рон ских мре-
жа ко је су се ис ква ри ле због би о ло шких по ре ме ћа ја.

Због то га је у скло пу ди фе рен ци јал но ди јаг но стич ког по ступ ка за 
до би ја ње аде кват ног те ра пиј ског од го во ра уве ден, као ме то до ло шки по-
сту лат, би о ло шки сет пре тра га.

Кроз би о ло шки сет пре тра га ис тра жу је мо осо бе но сти кли нич ких и 
ла бо ра сто риј ских аб нор мал но сти и од го во ре на трет ма не :

 – Про бле ма ЦНС-а са из ме ње ном сен зи тив но шћу и аб нор мал ном 
ин тер тпре та ци јом сен зор них и екс пре сив них ин фор ма ци ја

 – Про блем из ме ње ног иму ног си сте ма
 – Про блем си сте ма за ва ре ње са аб нор мал ном ди ге сти јом, па то-

ло шким про ме на ма црев не фло ре, по ја ча ном про пу стљи во шћу 
цре ва за ан ти ге не, пеп ти де, ми кро би о ло шке ток си не и дру ге би о-
хе миј ски ак тив не суп стан це.

 – Би о хе миј ске осо бе но сти ко је про ис ти чу из не у спе ле де ток си фи-
ка ци је штет них мо ле ку ла. Ток сич ни или ан ти ген ски мо ле ку ли 
мо гу по ти ца ти из ме та бо ли зма са мог де те та, ток си на или ан ти-
ге на из во де, ва зду ха или хра не и ме та бо лич кји про дук ти фло ре 
ко ја на се ља ва црев ни тракт.

На прак тич ном ни воу би о ло шки сет се са сто ји од сле де ћих па ра ме-
та ра:

КС, Се, Диф.КС, гли ке ми ја, би ли ру бин ди рект ни и це ло куп ни, 
мо краћ на ки се ли на, уреа, кре а ти нин, АСТ и АЛТ, хо ле сте рол, 
три гли це ри ди, хо мо ци сте ин
би о хе миј ске па ра ме тре На, К, Ца, Мг, П, Зн и Цу
брис гр ла и но са на бак те ри је и гљи ви це
брис уре тре на бак те ри ју и гљи ви цу
ги не ко ло шки бри се ви 
ана ли за три уза стоп не сто ли це на бак те ри је, гљи ви цу и па ра зи те
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ана ли за ури на
ЕЕГ сни ма ње и евен ту ал но маг нет на ре зо нан ца 

1) У ана ли зи ре зул та та крв не сли ке ка рак те ри стич ни на ла зи су:
- го то во код 80% про на ла зе се ни ске вред но сти хе мо гло би на. Не до-

вољ на ки се лост сто мач ног са др жа ја, дис функ ци ја пан кре а са са сла бом 
ба зном (би кар бо нат ном ) функ ци јом, за па ље ње ће ли ја слу зо ко же у ко-
ре ла ци ји су са не до стат ком гво жђа. Ста тус гво жђа је обич но по ка за тељ 
ста ту са га стро ин те сти нал них функ ци ја.

- Та ко ђе, чест на лаз бу де ви со ка се ди мен та ци ја, ви со ки ле у ко ци ти 
по сле ди о це акут них, нај че шће, ре спи ра тор них ин фек ци ја.

Од ка рак те ри стич них на ла за је још и, ве о ма че ста, ни ска вред ност 
цин ка.Цинк је ве о ма би тан еле ме нат. Код де це са пер ва зив ним раз вој-
ним по ре ме ћа ји ма, по ре ме ћа јем па жње, раз ли чи том го вор ном па то-
ло ги јом је ма њак цин ка ве о ма чест на ро чи то код оних ко ји у ис хра ни 
че сто ко ри сте жи та ри це а ма ло про те и на жи во тињ ског по ре кла. Кад је 
ни во цин ка ја ко ни зак у се ру му, пру зро ку је ди ја ре ју, аб до ми нал ни бол, 
гу би так чу ла ми ри са и уку са, гу би так апе ти та, осип и пад свих сег ме на-
та иму ни те та. Тра ко ђе има уло гу ан ти ок си дан са и ста би ли за то ра мем-
бра на. 

2) У ана ли за ма бри са гр ла и но са нај ве ћи про це нат је био са фи зи-
о ло шком фло ром а на ђе ни су бе та хе мо ли тич ки стреп то кок, ста фи ло-
кок ауре ус, мораxела ца та ра лис, цан ди да алб канс....

Нај пре је ле че на акут на бак те риј ска ин фек ци ја а за тим цан ди да ал-
би канс и спе циа. 

3) Ана ли за ури на по кла сич ним пре тра га ма нај че шћи на лаз је био 
у фи зи о ло шким гра ни ца ма. По је ди ни узор ци су би ли са кла сич ним се-
том за па љен ског ста ту са ( при сут ни све жи ери тро ци ти, ма са ле у ко ци та 
и пло ча стог епи те ла, се ди мен ти...). Ле че ње пре ма ан ти би о гра му.

4)Ана ли за три уза стоп не сто ли це.
У на шем би о ло шком се ту пре тра га јед на од нај ва жни јих ана ли за. 

Ве ћи на де це са раз вој ним про бле ми ма има у исто ри ји бо ле сти и по ре-
ме ћа је функ ци је цре ва (за твор, про ли ви, га со ви). Нај че шће ова два по-
ре ме ћа ја по чи њу исто вре ме но па се по ста вља пи та ње по ве за но сти црев-
них по ре ме ћа ја са про бле ми ма у ЦНС. Нај ве ћи про це нат на ших узо ра-
ка је са про на дје ном цан ди дом ал би канс (Cro ok W.G. (1980). Гљи ви це 
су нор мал ни ста нов ни ци свих слу зо ко жа па и слу зо ко же ди ге стив ног 
трак та чо ве ка. У не ким си ту а ци ја ма у, пр вом ре ду, код не кон тро ли са ног, 
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не кри тич ног ле че ња ан ти би о ти ци ма, за тим код се лек тив не иму но де фи-
цу јен ци је, код кон зу ми ра ња кон цен тро ва них ше ће ра до ла зи до дис ба-
лан са уну тар црев не фло ре и до бу ја ња гљи ви ца или не ких бак те ри ја. 
Гљи ви це се ја вља ју по је ди нач но или у ви ду ко ло ни ја.
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Ен зи ми, као што је фос фо ли па за и про те а за пре ки да ју ли ни ју црев-
не слу зни це да би до та кле ко ло ни ју гљи ви ца. На тај на чин се ства ра по-
ро зност слу зни це и до ла зи до по ве ћа ног пер ме а би ли те та цре ва од но сно 
до на стан ка фе но ме на »цу ре ћих цре ва« (Д' Еуфе миа П и 

Не ки од гљи вич них ме та бо ли та ин хи би ра ју Креб сов ци клус, а ве-
ли ке ко ли чи не гљи вич ног ше ће ра АРА БИ НО ЗЕ спре ча ва ју про из вод њу 
глу ко зе па мо же до ћи до хи по гли ке ми је де те та и до да љих ком пли ка ци ја 
у функ ци о ни са њу мо зга. Ара би но за ре ме ти не у рон ске си нап се. Као ал-
де хид ре а гу је са еп си лон ами но гру пом ами но ки се ли не ли зи на у мно-
гим про те и ни ма и мо же да фор ми ра уна кр сне ве зе са ар ги ни ном, ре ме-
те ћи тер ци јар ну струк ту ру про те и на ко ји уче ству ју у ин тер не у рон ским 
ве за ма. Ве за ара би но зе, ли зи на и ар ги ни на се зо ве пен то зи дин. Еп си лон 
ами но гру па ли зи на је ве о ма зна чај но ме сто у мно гим ен зи ми ма ко ји ма 
су ви та мин Б6, би о ти ни, ли по ич на ки се ли на ве за не то ком ко ен зим ских 
ре ак ци ја. Бло ка дом ами но гру па ли зи на пен то зи дин ским ком плек сом 
мо же до ћи функ ци о нал ног не до стат ка ви та ми на и ако је њи хов унос до-
во љан. Еп си лон ами но гру па ли зи на је ва жан ак ти ва тор ка та ли тич ких 
ме ста мно гих ен зи ма. Ре ме ће ње тер ци јар не струк ту ре про те и на пен то-
зи дин ским ком плек сом, про те и не чи не ма ње рас твор љи вим у те ле сним 
теч но сти ма и услед то га и ви ше иму но ге ним. Сма ње њем кон цен тра ци је 
ара би но зе, сма њу је се и број пен то зи дин ских ком плек са, па је то је дан 
од раз лог по пра вља ња кли нич ке сли ке код аути зма по сле те ра пи је кан-
ди ди ја зе. Об зи ром да ви та мин Б6 ре а гу је са еп си лон ами но ки се ли ном 
ли зи на, мо гу ће је пре вен тив ним да ва њем овог ви та ми на спре чи ти ства-
ра ње пен то зи дин ских ком плек са.

Гљ ив ице пр ои зв оде и гл и ото ксин к оји т ак одје ко мпр ом ит ује им уни 
с истем, з атим в рши пр ои зво дњу с ер от он ина, в ажног н е ур отра нсм ит ера 
к оји д ел ими чно ко нтр ол ише п он аш ање и ра сп ол ож ење и ом ета но рма-
лну н е ур ор ег ул ац ију.

Због све га на ве де ног до ла зи до про ме не у би о хе ми ји мо зга, у при-
су ству гљи ви це, што до во ди до за сто ја раз во ја де це и по ја ве кли нич ке 
сли ке ПРП и аути зма 

Иму но лог С. Гуп та (1996), под вла чи да код ве ли ког бро ја де це са 
кан ди ди ја зом по сто ји осла бљен иму ни тет. До то га мо же до ћи и услед 
ге нет ског не до стат ка ен зи ма ми је ло пе рок си да зе пре ко ко га бе ла крв-
на зрн ца уни шта ва ју гљи ви це. Сте че ни не до ста так ми је ло пе рок си да зе 
на ста је услед тро ва ња, не до стат ка фол не ки се ли не или ви та ми на Б12, 
те шких ин фек ци ја или ле у ке ми је. 

Јед ном де тек то ва на ин фек ци ја има мно го ва ри јан ти трет ма
Трет ман гљи вич них ин фек ци ја: 
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- Да ва ње фун ги ци да
- Укљу чи ва ње про би о ти ка
- Да ва ње ви та ми на
- Пре пи си ва ње ан ти ок са да на са
- Ди је тал не ин тер вен ци је

Уз пре пи са не ан ти фу гал не ле ко ве, про би о ти ке, ан ти ок си дан се, од-
го ва ра ју ће ви та ми не им пе ра тив но је нео п ход но од ра ди ти и ди је тал ну 
ин тер вен ци ју у ис хра ни са ис кљу чи ва њем све хра не ко ја је основ за раст 
и раз мно жа ва ње гљи ви це. У пр вом ре ду то су све на мир ни це са ква сцем, 
са слат ки ши ма и кон цен тро ва ним ше ће ри ма. Ис кљу чу је се и слат ко 
мле ко, ди мље но ме со и сла ни на, пе чур ке, сви ве штач ки со ко ви..... У ис-
хра ну тре ба уве сти до ста ри бе, јаг ње ћег и ћу ре ћег ме са, сво по вр ће, во-
ће је ди но ко је ни је слат ко: кру шке, ман да ри не, ма ли не, ку пи не, бо ров-
ни це као и све же це дје ни сок од њих. Пре по ру чу је се и јо гурт обо га ћен 
до брим бак те ри ја ма и до ста ори га на и бе лог лу ка као при род не ан ти ми-
ки о ти ке, до ста чи сте во де.

Тест ин то ле ран ци је на хра ну 

Де ца са раз вој ним про бле ми ма, пре ма из ја ва ма њи хо вих ро ди те-
ља, те ра пе у та и ле ка ра че сто су »осе тљи ва« на не ке вр сте хра не. То ни-
су, обич но, не по сред но ко жни оси пи или из не над не ре спи ра тор не или 
црев не ре ак ци је већ су то, по не ко ли ко са та или да на од ло же не ре ак ци-
је, по сле јед но крат ног или ку му ла тив ног кон зу ми ра ња од ре ђе них на-
мир ни ца.

Мо зак опа жа и пам ти свет ко ји нам пре зен ту ју на ша чу ла а иму ни 
си стем фи ни свет ан ти ге на и мо ле ку ла.Та ко по сма тра но, не из не на дју је 
што де ца са те шко ћа ма у опа жа њу и про це си ра њу на са знај ном ни воу 
мо гу има ти па ра лел не те шко ће на ни воу иму ног си сте ма. Слич но то ме, 
као што трет ма ни мо гу да се ко ри сно усме ре ка по јед но ста вље њу и ин-
те гри са њу де те то вог сен зор ног ис ку ства, та ко и ди је та и де те то ва око-
ли на са при су ством ан ти ге на тре ба да се при ла го де та ко да од го ва ра ју 
по себ ним осе тљи во сти ма де те та« (Бе кер, 2005).

Ина че се у прак си мо гу ви де ти за стра шу ју ће ре ак ци је на алер ге не 
на хра ну, а исто то ли ко за чу ђу ју ћа по тре ба за ин кри ми ни са ним на мир-
ни ца ма.

За раз ли ку од кла сич них алер ги ја по сто је та ко зва не ин то лер нци-
је на не ке вр сте хра не. По сто ји ви ше ме то да за от кри ва ње ин то ле ран-
ци ја, јед не су из ка те го ри је иму но ло шких ана ли за а дру ге су ба зи ра не 
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на од ре ђи ва њу ви бра ци о ног скла да или не скла да из ме ђу ор га ни зма и 
на мир ни ца. Тест об у хва та 110 на мир ни ца из уоби чај не ис хра не жи та-
ри це, мле ка, и млеч них про из во да, ви ше вр ста ме са, ри бе, по вр ћа, во ћа, 
за ћи на, ча је ва...

Ана ли за пеп ти да у ури ну

Сма тра се да ме та бо лич ки по ре ме ћај у ви ду не до вољ ног ва ре ња 
про те и на глу те на из пше ни це и дру гих жи та ри ца и ка зе и на из мле ка до-
во де до ства ра ња пеп ти да, че сти ца ко је ка да, пре ко про пу стљи вих цре ва 
или тзв. »цу ре ћих цре ва« пу тем кр ви, про ла зе хе ма то ен це фал ну ба ри-
је ру до ла зе у ЦНС где се се по на ша ју као опо и ди мор фин ске струк ту ре. 
Не сва ре ни пеп ти ди из мле ка и пше ни це ре а гу ју са ре цеп то ри ма опи ја та 
у тем по рал ном ре жњу мо зга, ко ји је од го во ран за слу шну ин те гра ци-
ју и је зик, ре ме те функ ци је ове кључ не обла сти. Пеп ти ди се по на ша ју 
као ла жни тран сми те ри што до во ди до кла сич них по на ша ња ка рак те-
ри стич них за аути зам (сте ре о ти пи је, ри ту а ли, агре си је и ауто а гре си је). 
Глу тен и ка зе ин по се ду ју и иму но и не у ро тран сми тер ске ути ца је па има-
ју спо соб ност да узро ку ју иму но де ре гу ла ци ју и не у ро тран сми тер ску не-
рав но те жу 
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Из ше ме ури нар них пеп ти да по ме то ди др Re ic helt мо же се уста-
но ви ти по сто ја ње опо ид них фор ми (глу те о мор фи на и ка зе о мор фи на).
(Re ic helt K.L.,1990)

Код свих по зи тив них на ла за од но сно по ве ћа них кон цен тра ци ја глу-
тео и ка зе о мор фи на у ури ну нео п ход но је од ра ди ти ди је тал ну ин тер-
вен ци ју и ис кљу чи ти из ис хра не све на мир ни це од жи та ри ца и мле ка. 
(Re ic helt et al 1990,1994; Kniv sberg et al 1990; Shat tock et al 1990)

Ди је та мо ра би ти стрикт на: 100% ди је те је 100% мо гу ћег успе ха, 
95% ди је те је 50% мо гу ћег успе ха (Се ла ко вић 2001). Ди је тал ни на чин 
ис хра не се мо ра ор га ни зо ва ти по свим прин ци пи ма ди је те: ку ва ње у из-
дво је ним чи стим су до ви ма, упо тре ба све жих на мир ни ца стрикт но без 
глу те на и ка зе и на, без ади ти ва (Bo ris, Man del, 1994), кон зер ван са, ве-
штач ких бо ја (Ro we,Ro se,1994)....

Уз ди је тал ни на чин ис хра не мо ра се укљу чи ти спе ци јал но ди зај ни-
ра нии пре па ра ти за ову по пу ла ци ју: 

 – днев не до зе ми не ра ла и ви та ми на
 – ДМГ (вит Б15) (Re ap,EA, Law son,JW 1993)
 – ен зим ски пре па ра ти: Ензyм аид, Се рен аид или Кре он, Ди ге сти ве 

ензyме
 – Про би о ти ци од но сно до бре бак те ри је 
 – ри бље уље (ком би на ци је не за си ће них ма сних ки се ли на)

Тест Сен зи тив ност на Хра ну IgG:

По зна то је да су мно га де ца са раз вој ним по ре ме ћа ји ма сен зи тив на 
на од ре ђе ну хра ну. Ина че се у прак си мо гу ви де ти за стра шу ју ће ре ак ци-
је на алер ге не на хра ну, а исто то ли ко за чу ђу ју ћа по тре ба за ин кри ми-
ни са ним на мир ни ца ма.

Ова сен зи тив ност ва ри ра од осо бе до осо бе али нај че шће то је сен зи-
тив ност на ка зе ин, глу тен, ја ја. Сен зи тив ност на хра ну има за по сле ди цу 
про ме не рас по ло же ња и по на ша ња код осо ба са по ре ме ћа ји ма па жње, 
го вор ном па то ло ги јом, по ре ме ћа ји ма уче ња, аути змом... Овај тест се 
пре по ру чу је ка ко би се по ста вио аде ква тан ре жим ис хра не. Сен зи тив-
ност или не то ле ран ци ја пре ма хра ни про у зро ку је не са мо иму но ло шку 
ре ак ци ју као алер гиј ска већ и низ дру гих ре ак ци ја. Ра зни ти по ви ан-
ти те ла ко ји се на ла зе на зи до ви ма цре ва мо гу про у зру ко ва ти осло ба-
дја ње хи ста ми на ко ји ути че на про пу стљи вост цре ва. У слу ча је ви ма где 
се про пу стљи вост цре ва по ве ћа, хра на ко ја је де ли мич но сва ре на има 
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мо гућ ност да про дре у крв ну цир ку ла ци ју. Ово про у зро ку је ве ли ки број 
иму но ло шких ре ак ци ја. Као ре зул тат на ста лих иму но ком плек са, до ла-
зи до по ја ве ни за за па љен ских и ауто и му них ре ак ци ја. 

Аб нор мал на аб сорп ци ја хра не та ко ђе мо же до ве сти до осе ћа ја за ви-
сно сти пре ма од ре ђе ној хра ни. Код осо ба ко је има ју осе ћај за ви сно сти 
пре ма не кој од на мир ни ца, че сто се от кри ва не то ле ран ци ја те исте на-
мир ни це.

Код по је ди на ца, сен зи тив ност на хра ну ка рак те ри ше се са про бле-
ми ма про ба ве. (Go od win M.S.et al 1971)

У дру гим слу ча је ви ма је ма ни фе ста ци ја не при мет на и те шко ју је по-
ве за ти с хра ном јер до ла зи до про ме не хро нич не па то ло ги је. Нај че шће 
код ова квих осо ба се тре ти ра ју симп то ми а узрок оста је не про на ђен. 

Не то ле ран ци ја или сен зи тив ност на хра ну ме ри се де тек ци јом иму-
но гло бу ли на Г (ИгГ) ан ти те ла. 

- Ин то ле ран ци ја на хра ну ис пи ту је се ЕЛИ СА те стом ко јим се у крв-
ном се ру му утвр ђу је при сут ност ИгГ ан ти те ла на про те и не за раз ли чи те 
на мир ни це.

Organix test Тест Органских Киселина:

Не кри тич на упо тре ба ши ро ког спек тра ан ти би о ти ка, се лек тив на 
иму но ди фе ци јен ци ја, кон зу ми ра ње кон цен тро ва них ше ће ра мо гу до ве-
сти до дис би о се цре ва у ко јој до ла зи до не рав но мер ног бу ја ња црев них 
гљи ви ца и бак те ри ја. Ова кво бу ја ње црев них гљи ви ца и бак те ри ја до-
во ди до аб нор мал но сти са ста ва or gan skih ki se li na. (Shaw, W.et al 1995, 
Shaw, W 2002) Тај по ре ме ћа ји ор ган ских ки се ли на мо же да ути че на ин-
те гри тет црев ног зи да, утро шак енер ги је, по тро шњу хор мо на, ми шић не 
и не у ро ло шке функ ци је...

Тест ор ган ских ки се ли на ОРГАНИX од ре ђу је:
- ме та бо ли те бак те ри ја -из лла га ње ток сич ним ме та ли ма
- ме та бо ли те гљи ви ца -де фи ци јен ци ју Б и Ц ви та ми на
- ну три тив не ди фе ци јен ци је -ме та бо ли те не у ро тран сми те ра
- де фи ци јен ци ју ан ти ок си да на са -от кри ва по тен ци јал ни ди ја бе тес
- уро ђе не по ре ме ћа је ме та бо ли зма -ме та бо ли те Креб со вог ци клу са
- аб нор мал но сти ами но ки се ли на -бу ја ње кло стри ди ја
- аб нор мал но сти ма сних ки се ли на -ме та бо ли зам гли ко ли зе
Пред лог трет ма на пре ма те сту:
- до да ва ње ан ти ми ко ти ка, ан ти сеп ти ка и аб ти би о ти ка, мо ди фи ка-

ци ја ис хра не, до да ва ње про би о ти ка, до да ва ње ви та ми на и ми не ра ла, ре-
дук ци ја из ла га ња ток сич ним еле мен ти ма.
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- По бољ ша ња ко ја се ја вља ју по сле трет ма на пре ма Органиx те сту 
су:

Бо љи кон такт очи ма, ма ња хи пе рак тив ност, ма ња ауто а гре сив ност, 
по бољ ша на ко му ни ка ци ја и реч ник....

Ми кро скоп ска ана ли за жи ве ка пи кр ви

Крв је жи во тки во са ста вље но од су спен зи је ће лиј ских еле ме на та 
(цр ве них и бе лих крв них зр на ца и крв них пло чи ца) ко ји су по то пље ни у 
пла зми ко ја у ства ри пред ста вља рас твор бе лан че ви на. Крв вр ши мно го 
функ ци ја ко је су бит не за жи вот чо ве ка: до пре ма ки се о ник и хран љи ве 
ма те ри је у све ће ли је, от кла ња су ви шне про дук те, уче ству је у од бран-
бе ним про це си ма, одр жа ва хо ме о ста зу ор га ни зма. Због то га ис пи ти ва-
ње жи ве ка пи кр ви пред ста вља сво је вр сно огле да ло ор га ни зма. Тех ни ка 
му кро ско пи ра ња ми кро ско пом на пред не тех но ло ги је, ко ји да је ве о ма 
ве ли ко по ве ћа ње и из ван ре дан кон траст сли ке у тех ни ци там ног по ља, 
мо же да нам пру жи по дат ке о про ме на ма на крв ним еле мен ти ма као 
и ста њу крв не пла зме. Та ко се у крв ној пла зми из ме дју оста лог, мо же 
уста но ви ти при су ство не сва ре них бе лан че ви на и ма сти, за тим при су-
ство ра зних ми кро ор га ни за ма до брих и ло ших (  ) бак те ри ја, гљи ви ца 
и па ра зи та, као и кри ста ла мо краћ не ки се ли не и хо ле сте ро ла, при су ство 
че сти ца те шких ме та ла.

ЗА КЉУ ЧАК

На ве де ним би о ло шким ме то да ма де фи ни тив но до во ди мо ор га-
ни зам у фи зи о ло шки оп ти мум чи ме се пру жа мо гућ ност аде кват ног 
трет ма на као и на до град ње и по бољ ша ња ко му ни ка ци је, ког ни тив них 
функ ци ја и сен зор них осо бе но сти. При ме на би о ло шког се та пре тра га и 
хи ги јен ско-ди је тет ског ре жи ма ути чу на по зи тив не по ма ке на пла ну це-
о лук пног раз во ја де те та, по себ но функ ци је го во ра и је зи ка, спо соб но сти 
ус по ста вља ња со ци јал ног кон так та и емо ци о нал не урав но те же но сти. 
Ва жно је ис та ћи укљу чи ва ње ло го пе да или сур до а у ди о ло га, пси хи ја тра 
раз вој ног до ба, пси хо ло га и дру гих струч ња ка у рад са де цом са по ре-
ме ћа ји ма вер бал не ко му ни ка ци је. Тим ски рад без ап со лут ног фа во ри-
зо ва ња би ло ко је стру ке је ди но мо же да пру жи аде кват ну по моћ де те ту. 
Ускла ђи ва ње би о ло шких, сен зор них, мен тал них, го вор но-је зич ких, со-
ци јал них и емо ци о нал них функ ци ја уну тар де те та, као и ус по ста вља ње 
рав но те же из ме ђу де те та ко је има про блем и ње го ве при мар не по ро ди-
це мо же до ве сти до же ље них ре зу та та.
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SUMMARY

Biological analysis in children with problems in speech and language 
development.

Basically the homeostasis is human nature and if any factor impairs 
homeostasis leads to problems, ie, pathological behavior. A large 
number of disorders in early childhood, which in its psychopathology 
is basically a disorder of verbal communication which results in altered 
physiologicalprocesses.

Vulnerable genetic basis, as a trigger for the development of early 
developmental disturbances can trigger environmental factors, suboptimal 
intake of nutritional elements, the influence of physico-chemical effects, 
viruses, bacteria, fungi, metabolic disorders. In these problems, the task 
is to detect disorders and determine appropriate treatment. Necessary 
analysis are performed blood test, urin analysis, determination of gut 
permeability, analysis chairs etc.., In our laboratories as well as in the 
United States and Norway successful treatment of disturbed biological 
parameters and adjustment of biology, censor mental, speech-language, 
social and emotional function within the child, and the balance between 
the child and his family, leading to the solution of the problem.

KEYWORDS: abnormal biological parameters, treatment, audiolin-
guistic treatment


