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ПОШТОВАНИ ЧИТАОЦИ, 
 

 

Oвим бројем започињемо шесту годину 
излажења часописа „Рационална терапија“ 
који наставља своју мисију ширења идеје 
терапије засноване на доказима међу здрав-
ственим радницима здравственог система 
Србије. Само она друштва која максимално 
рационално користе своје здравствене ре-
сурсе могу имати квалитетан здравствени 
систем, способан да задовољи кључне 
здравствене потребе својих чланова. То је 
још важније за релативно сиромашна дру-
штва, какво је наше, где су издвајања за 
здравство према подацима Светске банке 
свега 622 америчка долара по глави станов-
ника у 2011. години. Да би имали довољно 
средстава да збринемо и оболеле од ретких 
болести чија терапија је екстремно скупа, 
потребно је да ниједан динар не потрошимо 
непотребно, на терапијске методе или леко-
ве који нису делотворни, или доносе више 
штете него користи онима који их користе. 
Рационална потрошња лекова ће бити мо-
гућа само ако стално истражујемо које су 
најделотворније и најисплативије методе 
лечења, а које методе не треба примењива-
ти. Часопис „Рационална терапија“ је упра-
во један од могућих форума на коме здрав-
ствени радници могу приказати резултате 
својих истраживања, научити нешто о но-
вим методама лечења или ступити у диску-

сију са својим колегама о темама рационал-
не примене терапијских метода. Медицин-
ско друштво за рационалну терапију 
Републике Србије (МЕДРАТ) ће као и до 
сада својим активностима обезбедити по-
требна средства за штампање „Рационалне 
терапије“, и учинити је бесплатно доступ-
ном свим заинтересованим здравственим 
радницима у Републици Србији на својој 
интернет страници. 

Уредништво „Рационалне терапије“ се 
нада да ће ове године Министарство про-
свете и његов Матични одбор за медицину 
прихватити да сврстају наш часопис у групу 
М52, тј. у категорију која је „Рационалној 
терапији“ неправедно ускраћена у 2013. го-
дини, о чему смо већ писали. Сматрамо да 
ова републичка тела треба да поштују зва-
ничне препоруке организација и стручњака 
који се баве библиографским проценама 
квалитета домаћих и страних часописа. 
Тиме ће се подстаћи здрава конкуренција 
међу медицинским часописима и омогућити 
брз развој „Рационалне терапије“ до 
часописа регионалног значаја.  

И ове године настављамо сарадњу са 
Лекарском комором Србије која ће дистри-
буирати часопис међу својим чланством 
чиме ће часопис још више наставити запо-
чето увођење принципа рационалне тера-
пије у свакодневну лекарску праксу.       
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САЖЕТАК  
 

Коси тип ресорпције алвеоларне кости 
условљава формирање пародонталних џепова 
инфракоштаног типа. Присуство оваквих де-
феката са аспекта планирања и спровођења 
терапије представља озбиљан клинички про-
блем. Циљ овог истраживања био je да се 
испита успешност регенерације дубоких 
инфракоштаних дефеката пародонцијума, 
после примене новог материјала "Биохапел"-а.  

У истраживање је укључено 16 пацијена-
та, оба пола, просечне старости 48,6 година, 
са клинички манифестном пародонтопатијом. 
Услов за укључивање пацијената у студију 
било је присуство два слична инфракоштана 
пародонтална дефекта најмање дубине 5 мм, у 
пределу истоимених доњих бочних зуба, са 
обе стране вилице. Након спроведене иници-
јалне терапије пародонтопатије, дефекти су 
подељени у 2 групе: експерименталну групу 
(н=16), која је реконструисана "Биохапел" 
коштаним замеником (једна страна доње ви-
лице), и контролну групу (н=16), где је при-
мењена стандардна хируршка процедура 
(друга страна доње вилице). Процена стања 

пародонталних ткива одређивана је пре, као и 
6 месеци после хируршког захвата, мерењем 
дубине пародонталног џепа и нивоа припој-
ног епитела.  

Уочена је статистички значајна разлика 
између експерименталне и контролне групе 
(p<0,05), у односу на испитиване параметре 
пародонталне регенерације. Примена "Биоха-
пел"-а у хируршкој терапији инфракоштаних 
дефеката пародонцијума омогућава значајно 
бољу коштану регенерацију пародонцијума у 
односу на стандардну хируршку процедуру. 

Кључне речи: инфракоштани дефекти, 
коштани заменици, пародонтални џеп, ниво 
припојног епитела 

 

ABSTRACT 
  

Vertical type of the alveolar bone resorption 
causes formation of periodontal pockets of in-
frabony type. Presence of these kinds of defects, 
from the aspect of a plan of therapy and the the-
rapy itself represents a serious problem. The aim 
of this research was to test the efficacy of tissue 
regeneration of periodontal infrabony defects 
after using a new material`Biohapel`. 



 Момир Стевановић, Владимир Биочанин, Милица Недић 
 
 

2 

This study included 16 patients, males and 
females, of the average age of 48.6, all of them 
suffering from clinically manifested periodontal 
disease. The inclusion criteria for the study was 
presence of at least two similar periodontal de-
fects 5 mm deep at least, around the same man-
dibular posterior teeth, bilaterally. After con-
ducting initial therapy, the defects were divided 
into 2 groups - experimental group (n=16) which 
was reconstructed with `Biohapel` implant (one 
side of the mandible) and control group (n=16), 
where standard surgical procedure was applied 
(other side of the mandible). The assessment of 
periodontal tissues conditions was verified, be-
fore and 6 months after the surgical procedure 
was performed, measuring periodontal pocket 
depth and the clinical attachment level. 

Statistically significant difference between 
experimental and control group was noticed 
(p<0.05), in regar to the tested parameters of 
periodontal regeneration. Use of` Biohapel` in 
therapy of infrabony periodontal defects indi-
cates highly significant level of bone regenera-
tion in comparison with the standard surgical 
procedure. 

 

Key Words: infrabony defects, bone substi-
tutes, periodontal pocket, clinical attachment 
level 

 

УВОД 
 

Пародонтопатије су хронична инфлама-
торна обољења познате етиологије и врло 
често тешко предвидљивог тока. Патолошки 
процеси који се развијају у пародонталним 
ткивима, током времена доводе до њиховог 
разарања, а када патогенетски ток болести 
услови коси тип ресорпције алвеоларне кости, 
формираће се пародонтални џепови инфра-
коштаног типа. Овакав тип ресорпције утиче на 
лошу прогнозу и терапију пародонтопатије¹,². 

Регенерација изгубљених ткива пародон-
цијума (restitutio ad integrum) представља 
главни циљ у лечењу оболелих од пародонто-
патије. Стандардно примењивана модифико-
вана Видманова режањ операција (MWRO), 
показује одређен степен успеха у елимина-
цији инфракоштаних пародонталних дефе-
ката

3,4. Међутим, успешност MWRO је непот-
пуна и варијабилна код дубоких инфрако-
штаних пародонталних џепова4. У циљу 
побољшања успешности регенерације паро-
донцијума, у склопу MWRO примењују се ра-
зличити коштани заменици5,6,7. 

Идеалан материјал за коштану аугмента-
цију требало би да поседује биокомпатибил-
ност, биоинертност и биофункционалност5,1. 
Такав материјал би требало да испуњава и 
следеће функције: остеоинтеграцију, остео-
кондукцију, остеоиндукцију и остеогенезу5,6. 
Од свих заменика за кост, било да су они хе-
терологог порекла или су произведени синте-
тичким путем, већина поседује карактери-
стике остеоинтеграције и остеокондукције, 
али не и остеогенезе и остеоиндукције.  

Коштано ткиво има најмањи регенера-
тивни потенцијал у односу на околна ткива 
пародонцијума, али и највећи значај за функ-
ционални комплекс пародонталних ткива.¹ 
Калцијум фосфат чини највећи део коштане 
масе и у форми је кристалног хидроксиапа-
тита (ХАП), који обезбеђује механичку 
чврстоћу костима. Синтетским путем добијен 
је ХАП, потпуно идентичан коштаном, у 
форми бифазног калцијум фосфата где је 
ХАП у смеси са трикалцијум фосфатом – 
Биохапел

8. Хемијски синтетисан Биохапел је 
врло сличан природном хидроксиапатиту и из 
ових разлога може се примењивати као кера-
мички биоматеријал у реперацијама коштаног 
ткива

9. Занимљиво је и то, да одмах након 
имплатације, његова полимерна компонента 
(полилактид-ко-гликолид) показује изразиту 
способност адхеренције одонтобласта10. У 
контакту са виталном кости, материјал се 
апсорбује у току неколико месеци и бива за-
мењен новоствореном кости, не проузроку-
јући локалне и системске токсичне реакције11. 

Циљ овог истраживања био je да се испи-
та степен коштане регенерације инфракошта-
них дефеката пародонцијума, примененом 
коштаног заменика на бази хидроксиапатита - 
"Биохапел"-а, у поређењу са стандардно при-
мењиваном MWRO. 

 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
 

Oво истраживање је одобрено од стране 
Етичког комитета Стоматолошког факултета 
у Београду (број 123/2). У клиничку студију 
су укључени пацијенти  оба пола, старости од 
35 до 55 година, без присутних системских 
обољења и алергија (АSА 1). Из студије су 
искључени пацијенти са терминалним стади-
јумом пародонтопатије, пацијенти који су у 
протеклих 48 часова узели било који лек,  
труднице и дојиље, пушачи, као и пацијенти 
са акутном инфламацијом пародонцијума. У 
студију је укључено 16 пацијената са билате-
ралним инфракоштаним дефектима пародон-
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цијума са мезијалне стране у пределу бочних 
зуба доње вилице,  дубине 5 и више мм. 
Случајним избором, са једне стране доње ви-
лице, инфракоштани дефекти су реконструи-
сани применом Биохапела у склопу МWRО 
(експериментална група, н=16), док је са 
друге стране доње вилице у пределу истои-
меног зуба, примењена стандардна хируршка 
процедура -МWRО, без коштаног имплантата 
(контролна група, н=16).  

Код свих пацијената, две недеље пре хи-
руршке интервенције, била је спроведена ба-
зична терапија оболелог пародонцијума, која 
je подразумевала: обучавање и мотивацију о 
одржавању адекватне оралне хигијене, укла-
њање свих меких и  чврстих наслага са зуба, 
корекцију лоших пломби и осталих јатроге-
них фактора. Стање пародонцијума је проце-
њено применом следећих клиничких параме-
тара: дубина пародонталних џепова (ДПЏ) и 
ниво припојног епитела (НПЕ). Сви парамет-
ри су верификовани пре хируршке терапије 
оболелог пародонцијума,  и 6 месеци након 
терапије. Мерења су извршена милиметарски 
градуисаном пародонталном сондом, а доби-
јене вредности су биле у милиметрима. Па-
цијенти су долазили на редован контролни 

преглед првог дана после операције, затим 
седмог дана (када су и уклоњени конци) и ка-
сније једном месечно, до шестог месеца, како 
бисмо уочили евентуалне компликације као 
последице спроведених хируршких процеду-
ра. Добијени резултати су статистички обра-
ђени у статистичком пакету SPSS (version 
18.0). За статистичку анализу резултата ко-
ришћен је Т-тест. Резултати су приказани као 
средња вредност ± стандардна девијација 
(СВ±СД). Статистички значајним је сматрана 
вредност p<0,05. 

 

РЕЗУЛТАТИ  
 

По завршеној терапији, добијени резулта-
ти у обе групе показали су статистички 
значајно смањење вредности испитиваних 
параметара (табела 1). Важно је истаћи да је 
статистички значајно смањење ДПЏ запажено 
у експерименталној у односу на контролну 
групу, 6 месеци после спроведене терапије. 
Такође, добијени резултати показују стати-
стички значајно већу редукцију НПЕ у експе-
рименталној (3 мм) у односу на контролну 
групу (око 1мм), 6 месеци после терапије (та-
бела 2). У постоперативном периоду није за-
бележена појава  компликација. 

 

Табела 1. Поређење дубине пародонталног џепа и нивоа припојног епитела  експерименталне и  
контролне групе пре и шест месеци након спроведене хируршке терапије 
 

 Пре операције 
СВ±СД  (мм) 

6 месеци после операције 
СВ±СД  (мм) 

 
Т-тест 

ДПЏ (е) 7,25 ± 1,13 2,25 ± 0,45 p =0,000 
НПЕ (е) 5,00 ± 0,63 2,00 ± 0,00 p =0,000 
ДПЏ (к) 6,56 ± 1,03 2,50 ± 0,52 p =0,000 
НПЕ (к) 4,63 ± 0,81 3,50 ± 0,82 p =0,000 

 

ДПЏ = дубина пародонталног џепа; НПЕ = ниво припојног епитела; (е) = експериментална група; 
(к) = контролна група; СВ ± СД  = средња вредност ± стандардна девијација; p = статистичка значајност 
 

Табела 2. Упоредна анализа промене нивоа припојног епитела и дубине пародонталног џепа 
између експерименталне и контролне групе, шест месеци након спроведене хируршке терапије 
 

 н СВ ± СД (мм) 
Смањење НПЕ  шест  месеци после терапије (к)  16 1,13 ± 0,34 
 Смањење НПЕ шест месеци после терапије (е)  16 3,00 ± 0,63 
Т - тест                                                                                                                        p=0,000 
Смањење ДПЏ шест месеци после терапије (к) 16 4,06 ± 0,77 
Смањење ДПЏ шест месеци после терапије (е) 16 5,00 ± 0,97 
Т - тест                                                                                                                         p=0,000 
 

н = број инфракоштаних пародонталних дефеката; СВ ± СД  = средња вредност ± стандардна девијација; 
p = статистичка значајност; ДПЏ = дубина пародонталног џепа; НПЕ = ниво припојног епитела;                    
(е) = експериментална група; (к) = контролна група 
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ДИСКУСИЈА 
 

Наши резултати показују да је примена 
коштаног заменика – Биохапела у терапији ду-
боких инфракоштаних дефеката пародонци-
јума значајно боља у односу на примену стан-
дардне, МWRО без примене коштаног заме-
ника. Смањење ДПЏ у нашој студији било је 
значајно веће у групи где је примењен кошта-
ни заменик у односу на контролну групу. 
Oвакав налаз је у сагласности са радовима 
бројних аутора, у којима је показано значајно 
смањење дубине инфракоштаних пародон-
талних дефеката шест и више месеци после 
примене различитих коштаних  заменика6,5. 
Garret i Bogle12 су у свом ревијском раду ука-
зали да је испуњеност инфракоштаних паро-
донталних дефеката била значајно већа после 
примене коштаних заменика.  

Наши резултати показују значајно сма-
њење НПЕ после примене Биохапела у одно-
су на контролну групу. То је у сагласности са 
резултатима Froumа и сар. 13 који су  показали 
значајно смањење НПЕ после примене биоак-
тивног стакла у односу на контролну групу 
(МWRО). Међутим, с друге стране, Slotte и 
сар.14 су показали да код пацијената са дубо-
ким инфракоштаним дефектима код којих је 
са једне стране примењивана само МWRО, а 
са друге стране вилице МWRО у комбинацији 
са коштаним замеником (Bovine bone mine-
ral), није уочена статистички значајна разлика 
у смањењу НПЕ и ДПЏ. Ово може да укаже 
на чињеницу да је већа успешност који смо 
ми постигли применом Биохапела у комбина-
цији са МWRО у односу на контролну групу 
(МWRО), вероватно последица особина мате-
ријала којег смо користили као коштаног за-
меника. С тим у вези, у истраживањима на 
пацовима, показано је да бифазни калцијум 
фосфат/поли-дл-лактид-ко-гликолид  убрзава 
формирање крвних судова и адхеренцију 
одонтобласта

15. У том смислу, потребна су 
истраживања како би се у дужем временском 
периоду праћења и на хистолошким анали-
зама хуманих препарата утврдила сва позити-
вна својства Биохапела, као материјала у те-
рапији инфракоштаних пародонталних дефе-
ката код људи.  

Резултати до којих смо дошли овим 
истраживањем неоспорно показују да приме-
на бифазног калцијумфосфата/поли-дл-лак-
тид-ко-гликолида у терапији инфракоштаних 
дефеката пародонцијума указује на висок 
степен коштане регенерације, као и на могућ-
ност примене овог материјала у терапији ду-

боких, инфракоштаних дефеката пародонци-
јума. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Lindhe J, Karring T, Lang NP. Clinical periodontology 
and implant dentistry, 4th ed. Copenhagen: Black-
well/Munksgaard; 2003.  

2. Danilović V. Mogućnosti specifično vođene regen-
eracije parodoncijuma. Magistarski rad. Stomatološki 
fakultet, Beograd 1990. 

3. Trombelli L, Simonelli A, Schincaglia GP, Cucchi A, 
Farina R. Single flap approach for surgical debridment 
of deep intraosseous defects: a randomized controlled 
trial. J Periodont 2012; 83: 27-35. 

4. Graziani F, Gennai S, Cei S, Cairo F, Baggiani A, Mic-
coli M, et al. Clinical performance of access flap sur-
gery in the treatment of the infrabony defect. A sy-
stematic review and meta-analysis of randomized 
clinical trials. J Clin Periodontol 2012; 39: 145-56. 

5. Dinopoulos H, Dimitriou R, Giannoudis PV. Bone 
graft substitutes: what are the options?  The Surgeon 
2012; 10: 230-39. 

6. Sukumar S, Drizhal I. Bone grafts in periodontal the-
rapy. Acta Medica 2008; 51: 203-7. 

7. Hanes PJ. Bone replacement grafts for the treatment of 
periodontal intrabony defects. Oral Maxillofac Surg 
North Am 2007; 19: 499-512. 

8. Ignjatovic N, Plavsic M, Miljkovic M, Zivkovic LJ, 
Uskokovic D.  Microstructural characteristic of Ca-hy-
droxyapatite/poly lactide based composites. Journal of 
Micrroscopy 1999; 196: 243-8. 

9. Cortellini P, Piniprato G, Tonetti MS. Periodontal 
regeneration of human  infrabony defect. J Periodont 
1993; 64: 254-68. 

10. Ignjatovic N, Ninkov P, Ajdukovic Z, Vasiljevic-Rado-
vic D, Uskokovic D. Biphasic Calcium Phosphate poly 
–(DL-lactide-co-glycolide) biocomposite as filter and 
block for reparation of bone tissue. Materials Science 
Forum 2005; 494:  519-24. 

11. Vukelic M, Mitic Z, Miljkovic M, Zivkovic J, Ignja-
tovic N, Uskokovic D, et al. .Apatite formation on 
nanomaterial calcium phosphate/poly-DL-lactide-co 
glicolide in simulated body fluid. Journal of Applied 
Biomaterials 2012; 10: 43-8. 

12. Garrett S, Bogle G. Periodontal regeneration with bone 
grafts. Curr Opin Periodontol  1994; 12:168-77. 

13. Froum JS, Weinberg MA, Tarnow D. Comparison of 
bioactive glass synthetic bone graft particles and open 
debridement in the treatment of human periodontal de-
fects.A clinical study. J Periodontol 1998; 69: 698-709.  

14. Slotte C, Asklow B, Sultan J, Norderyd O. A rando-
mized study of open-flap surgery of 32 intrabony de-
fects with and without adjunct bovine mineral treat-
ment. J Periodontol 2012; 83: 999-1007. 

15. Ignjatovic N, Ajdukovic Z, Uskokovic D. New 
biocomposite (biphasic calcium phosphate/poly-DL-
lactide-co-glycolide/biostimulative agent) filler for re-
construction of bone tissue changed by osteoporosis. J 
Mater Sci Mater Med  2005; 16: 621-26. 



Рационална терапија 
2014, Vol. VI, No. 1, стр. 5-12, UDK: 615.15:614.253 

                                                    DOI: 10.5937/racter6-3746 
  

 

 
Контакт: Jасна Ристић  
                    Апотека „Крагујевац“ 
                    e-mail: phjasna@ptt.rs 

Оригинални научни чланак/Original Scientific Paper 
 

СТАВОВИ ФАРМАЦЕУТА У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ 
ЗАШТИТИ ПРЕМА РЕВИЗИЈИ ТЕРАПИЈЕ КОЈУ ПРОПИСУЈУ 
ЛЕКАРИ ОПШТЕ ПРАКСЕ 

 

Јасна Ристић 
 
Апотекa „Крагујевац“ 

 

AТТITUDES  OF  THE  PHARMACISTS  IN  THE PRIMARY HEALTH 
CARE TOWARDS  REVISION OF THE THERAPY PRESCRIBED BY 
GENERAL PRACTITIONERS 

 
Jasna Ristić 

Pharmacy „Kragujevac“ 

 
Примљен/Received: 14.4.2013.                                                                          Прихваћен/Accepted: 29.6.2013. 

 

 

САЖЕТАК 
 

Унапређењe пружања услуга у примарној 
здравственој заштити поставља пред фарма-
цеуте неопходност промена њихове тради-
ционалне улоге и усмеравање ка активнијем 
учешћу у фармакотерапијском збрињавању 
пацијената.То је могуће остварити само у 
блиској сарадњи са осталим здравственим 
стручњацима. 

Ова студија истражује мишљење фарма-
цеута о препрекама и практичним проблеми-
ма за имплементацију ревизије прописане те-
рапије као стандардне услуге у свакодневној 
пракси у здравственом систему Србије. 

Анкетирани су фармацеути запослени у 
примарној здравственој заштити на терито-
рији града Крагујевца. Добијени одговори ве-
зани за предности, препреке и практичне про-
блеме као и будућност имплементације ове 
услуге су анализирани, као и утицај демо-
графских карактеристика испитаника на дате 
одговоре. 

Фармацеути су као главне препреке пре-
познали неадекватну комуникацију са лека-
рима који прописују терапију, као и недоста-
так времена и простора и информатичке по-

дршке да би могли да прошире своју улогу, а 
увођење електронског здравственог картона 
пацијента, електронску повезаност домова 
здравља, апотека и РЗЗО, као неопходне про-
мене у здравственом систему.  

Да би се услуга у апотекама проширила и 
на активну ревизију прописане терапије, нео-
пходно је унапређење сарадње на релацији 
лекар – фармацеут, укључивање лекара који 
прописују терапију у слична истраживања и 
решавање практичних проблема чиме би се 
створила могућност да се стручним активно-
стима посвети највећи део радног времена у 
примарној здравственој заштити. 
 

Кључне речи: примарна здравствена за-
штита, фармацеутска здравствена заштита, 
фармацеутске услуге, ревизија терапије 

 

ABSTRACT 
 

Improvement of services in the primary 
health care raises in front of the pharmacists ne-
cessity of the change of their traditional role and 
directs them towards more active involvement in 
pharmacotherapeutic treatment of the patients. 
This is possible to achieve only in close coo-
peration with other healh professionals. 
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This survey investigates pharmacists' atitude 
toward obstacles and practical problems in the 
implementation of prescribed therapy corrections 
as routine service in Serbian health care system.  

The survey included pharmacists involved in 
practice on the primary level of health care, i.e. 
those employed in comunity pharmacies in the 
city of Kragujevac. The answers regarding the 
advantages, obstacles, practical problems and the 
future of implementation of this service and the 
influence of the demographic characteristics of 
the examinees have been analyzed. 

The pharmacists recognized as major obsta-
cles for expansion of their role the following: 
inadequate communication with the doctors who 
prescribe therapy and lack of time, space and 
informatic support. Also, they understood the ne-
cessity of the following changes in Serbian 
health system: introduction of electronic medical 
records and informatic networking of health 
institutions, pharmacies and the Republic Insti-
tute for Health Insurance. 

In order to expand their services to active re-
vision of the prescribed therapy, the pharmacists 
in community pharmacies need improvement of 
their cooperation with prescribers. Future studies 
designed in a similar way, which would involve 
prescribers, too, would be helpful for improve-
ment of this cooperation. 

 

Key Words: primary health care, pharma-
ceutical care, pharmaceutical services, revision 
of the therapy 

 

УВОД 
 

 

Концепт фармацеутске здравствене за-
штите дефинисан као "одговорно обезбеђи-
вање терапије лековима у циљу постизања 
коначних исхода који воде унапређењу ква-
литета живота"1, који су усвојила професио-
нална удружења фармацеута и фармацеутски 
едукациони центри широм света, преусмерио 
је фокус фармацеутске делатности са тради-
ционалних активности издавања лекова на 
активности којима су пацијент и терапијски 
исход у центру пажње2,3. Услуга која је фоку-
сирана на пацијента и обезбеђена од стране 
тима са више професионалаца је одавно пред-
стављена као жељени начин обављања при-
марне здравствене заштите4-6. 

Упркос покушајима током више година  
да се уведе у праксу више модела сарадње7,8, 
већина здравствених радника који раде у 
примарној здравственој заштити, укључујући 
и фармацеуте, настављају да раде као функ-

ционално одвојени, самостални здравствени 
радници

5, 9-11. 

Постоје значајне разлике у ставовима 
фармацеута и лекара опште праксе, као и раз-
лике међу самим фармацеутима, по питању 
улоге фармацеута. У једној од студија,  спро-
веденој са циљем да се утврде ставови и фар-
мацеута и лекара о њиховим улогама у здрав-
ственом систему и потенцијалним препрека-
ма за повећање улоге фармацеута,  утврђено 
је слагање у обе групе испитаника да је улога 
фармацеута у провери доза, интеракција међу 
лековима и контраиндикацијама за њихову 
примену, као и у пружању информација па-
цијентима о нежељеним дејствима лекова, 
док упознавање пацијента са користима дате 
терапије већина лекара сматра својом улогом. 
Чак  78%  фармацеута који су учествовали у 
овом истраживању сматра да треба своје 
знање да употребе у давању сугестија лека-
рима о избору лека за поједина обољења, док 
46% лекара сматра да ово није улога фарма-
цеута

12. Препреке сарадњи као што су недо-
статак времена, простора, удаљеност и неод-
говарајућа накнада за рад су и у овом истра-
живању наведене као ограничења за учешће 
фармацеута у тимовима здравствене зашти-
те

13,14,15.  

Једна од студија спроведених на Новом 
Зеланду  разматрала је ставове фармацеута 
везане за преузимање значајније улоге у про-
цесу медикаментозног збрињавања пацијена-
та, а у сарадњи са лекарима који прописују 
терапију. Студијом се дошло до идентифика-
ције низа препрека које спречавају и фарма-
цеуте и лекаре који прописују терапију да са-
рађују на квалитетнији начин16. Kao практич-
ни проблеми који се јављају у свакодневном 
раду наводе се време/финансирање17-19, недо-
статак простора а тиме и приватности17,18,20 
приступ здравственој документацији22, недо-
статак међусобне сарадње са лекарима21-25, 
постдипломско усавршавање и едукаци-
ја

22,23,26. 

Без обзира на велике разлике у сваком 
сегменту пружања здравствених услуга у зем-
љама у којима су ове и сличне студије спро-
ведене у односу на систем здравствене за-
штите код нас, предности и вишеструка 
корист за пацијенте која би се добила импле-
ментирањем дубље сарадње на релацији ле-
кар-пацијент-фармацеут су истакнуте у свим 
студијама као главни циљ коме треба тежити 
у будућности. Ова студија истражује  препре-
ке и практичне проблеме за постизање датог 
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циља код нас и даје предлоге који су по ми-
шљењу фармацута запослених у примарној 
здравственој заштити могуће решење за уна-
пређење услуге коју пружају корисницима. 

 

МЕТОД 
 

Студија је била дизајнирана као опсерва-
циона при чему је предмет истраживања била 
услуга фармацеута у апотекама отвореног 
типа. Истраживањем су обухваћени сви фар-
мацеути запослени у примарној здравственој 
заштити (државни и приватни сектор) на те-
риторији града Крагујевца, током 2011. годи-
не. Није извршено узорковање, већ је студи-
јом обухваћена читава популација. 

Учешће фармацеута у анкетирању је било 
добровољно и анонимно. Контакти истражи-
вача са фармацутима су остваривани лично, 
на њиховом радном месту.  

Први део анкете садржавао је питања 
везана за карактеристике популације 
испитаника: године, пол, тип (тип 1: домска 
апотека - апотека која се налази у дому 
здравља или у његовој непосредној близини, 
тип 2: апотека у другој здравственој установи 
осим у дому здравља или у његовој близини – 
здравствена станица, амбуланта, болница.., 
тип3: остале апотеке), локацију апотеке (лок 
1: центар града, лок 2: шире градско под-
ручје, лок 3: приградско или сеоско насеље), 
власничку структуру (приватно власништво 
или апотека у државној својини), врсту 
радног односа (запослени или власник), ниво 
постдипломског образовања. У другом делу 
анкетирани испитаници су давали своја 
мишљења везана за: предности учешћа у 
ревизији терапије коју прописују лекари 
опште праксе, препреке пружању ове услуге, 
практичне проблеме и будућност ове услуге. 
Анкета је формулисана по угледу на слично 
истраживање спроведено међу групом 
фармацеута на Новом Зеланду16.  

 После периода од седам дана, о чему су 
анкетирани били унапред обавештени, анкете 
су прикупљене и анализиране. Утврђено је да 
је 50 фармацеута из укупно 21 апотеке попу-
нило упитник. 

Добијени одговори статистички су обра-
ђени уз коришћење Фишеровог теста (дво-

смерно тестирање за утицај пола, власништва 
апотеке, врсту радног односа и специјализа-
цију на дате одговоре), за праг значајности од 
5% (p<0,05), уз помоћ статистичког програма 
SPSS у верзији 20.0. За анализу утицаја годи-
на старости, локације и типа апотеке кориш-
ћени су калкулатори са Freeman-Halton про-
ширењем Фишеровог теста који су доступни 
на интернету, као што су: 

• http://in-silico.net/tools/statistics/fisher_ 
exact_test/ 

• http://www.quantitativeskills.com/sisa/statist
ics/fiveby2.htm. 
 

РЕЗУЛТАТИ 
 

На територији града Крагујевца, током 
2011. године, а по подацима Фармацеутске 
коморе Србије, у примарној здравственој за-
штити било је запослено укупно 89 фарма-
цеута. Анкету је попунило њих 50. 

 

Табела 1. Приказ демографских карактери-
стика испитаника 

 

  бр. анк. % 

<40 28 56 
40-50 9 18 

Године 
старости 

>50 13 26 
ж 46 92 

Пол 
м 4 8 
лок1 23 46 
лок2 26 52 

Локација 
апотеке 

лок3 1 2 
тип1 23 46 
тип2 4 8 Тип апотеке 
тип3 23 46 
прив. 17 34 

Власништво 
држав. 33 66 
зап. 46 92 

Радни однос 
влас. 4 8 
са спец. 10 20 Специја-

лизација без спец 40 80 
 

Предности, које би по мишљењу анкети-
раних фармацеута донела ревизија терапије 
коју прописују лекари опште праксе, прика-
зани су графиком 1. 
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График 1. Позитивни ефекти 
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График 2. Најзначајније препреке које су фармацеути навели у анкети 
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Практични проблеми за имплементацију 
ревизије терапије коју прописују лекари оп-
ште праксе су слични претходно наведеним 
препрекама. Тако се у највећем проценту на-
води неадекватна сарадња са лекарима (38%), 
недостатак времена и простора за обављање 
додатних активности (30%), немогућност 
континуираног праћења и документовања 
(22%) и као практичан проблем, специфичан 
за наш здравствени систем, ограничења од 
стране Републичког фонда за здравствено 
осигурање (РФЗО) (4%). 

Графиком број 3 је приказана процен-
туална заступљеност одговора које су анкети-
рани фармацеути дали везано за будућност 
примене ревизије терапије у свакодневном 
раду. 

У погледу утицаја демографских каракте-
ристика испитаника на дате одговоре, добије-
ни су следећи резултати. Уколико се дати 
одговори сагледају у односу на демографске 

карактеристике испитаника, долази се до зак-
ључка да је допринос фармацеута унапређењу 
рационалног и економски оправданог пропи-
сивања лекова позитиван ефекат који наводи 
статистички значајно већи проценат у групи 
која је млађа од 40 година у односу на анке-
тиране који су старости између 40-50 година 
и старији од 50 година (20% у односу на 
0%,2%) (p=0,0350), као и статистички значај-
но већи проценат анкетираних жена у односу 
на мушкарце (16% у односу на 6%)(p=0,0290). 
То је подједнако важно фармацеутима са и 
без додатног усавршавања (10% у односу на 
12%)(p=0,0300). 

Смањење учесталости и тежине нежеље-
них ефеката лекова препознаје као позитиван 
ефекат статистички значајно већи проценат 
анкетираних у групи која је млађа од 40 годи-
на у односу на анкетиране који су између 40-
50 година старости и старије од 50 година 
(26% у односу на 0%, 4%)(p=0,0115), као и 
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већи проценат анкетираних жена у односу на 
мушкарце (22% у односу на 8%)(p=0,0060) 

Статистички значајно већи проценат оних 
који сматрају да би се имплементацијом реви-
зије прописане терапије дао прави значај 
интеракцијама међу лековима је регистрован 

у групи која је старија од 50 година у односу 
на анкетиране који су између 40-50 година 
старости и оне који су млађи од 40 година 
(16% у односу на 4%, 10%)(p=0,0229). 

 

График 3. Будућност 
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График 4. Незадовољавајућа комуникација лекар-фармацеут 
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Фармацеути који су млађи од 40 година у 
односу на друге две групе испитаника у већем 
проценту наводе бригу о здрављу пацијената 
као позитиван ефекат ревизије прописане те-
рапије (30% у односу на 0% и 4%)(p=0,0020) 

Сличан проценат оних који сматрају да би 
се унапређењем њиховог рада повећало задо-
вољство пацијената, побољшала комуника-
ција и успоставило поверење је регистрован у 
све три старосне групе (12%, 12%, 
10%)(p=0,0440).  

Анкетирани фармацеута који су само-за-
послени у односу на власнике апотека (16% у 
односу на 6% )(p=0,0290) чешће сматрају да 
је потребно њихово активније учествовање у 
превенцији и лечењу. 

Недостатак времена и адекватног просто-
ра је препрека за значајно већи проценат 
фармацеута млађих од 40 година у односу на 
анкетиране који су између 40 и 50 година ста-
рости и старије од 50 година (20% у односу 
на 6%, 0%)(p=0,0250); то је такође чешће 
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проблем фармацеутима који су за запослени у 
државним апотекама у односу на оне који су 
запослени у приватним апотекама (26% у 
односу на 0%)(p=0,0020). Недовољно дефи-
нисано место фармацеута као здравственог 
стручњака у систему здравствене заштите jе 
препрека коју препознају углавном млађи од 
40 година у односу на анкетиране који су 
између 40-50 година старости и старије од 50 
година (8% у односу на 0%, 0%)(p=0,0367); у 
погледу овог става нема разлике у међу запо-
сленима у апотекама на све три локације (4%, 
2%,2%)(p=0,0475). Као значајну препреку за 
унапређење рада у апотекама анкетирани 
фармацеути препознају неадекватно усаврша-
вање после основних студија и то подједнако 
стручњаци оба пола (4%)(p=0,0367). 

За статистички значајно већи проценат 
анкетираних у групи која је млађа од 40 годи-
на у односу на анкетиране који су између 40-
50 година старости и старије од 50 година 
(24% у односу на 12%, 2%)(p=0,0085) највећи 
практични проблем је неадекватна сарадња са 
лекарима Немогућност континуалног праће-
ња и документовања као проблем препознаје 
статистички значајно већи проценат анкети-
раних жена у односу на мушкарце (16% у 
односу на 6%)(p=0,0290) 

Решење за побољшање нивоа пружања 
услуга у примарној здравственој заштити 
анкетирани фармацеути виде пре свега у ре-
организацији читавог система здравствене 
заштите у Србији, при чему је статистички 
значајно већи проценат анкетираних који је 
регистрован у групи са локације 2 у односу на 
групу анкетираних са локације 1 и локације 3 
(18% у односу на 6%, 2%)(p=0,0429). 

 

ДИСКУСИЈА 
 

Истраживања спроведена међу фармацеу-
тима показују да су за њих највеће вредности 
добробит и поверење пацијената као и одго-
ворност за њихово успешно лечење27. Kао 
најзначајније предности које пружа ревизија 
прописане терапије, фарамацеути анкетирани 
у оквиру истраживања GPPC16 наводе "Бољи 

однос са корисницима услуга", "успоставља-

ње приснијег односа са пацијентима, ужива-

ње у комуникацији и упознавању пацијената 

на много бољи начин, него што је то прили-

ком стандардног рада у апотеци". И за фар-
мацеуте на територији града Крагујевца који 
су били укључени у ово истраживањe безбед-
на и ефикасна терапија за сваког пацијента је 
најзначајнија предност као и задовољство па-

цијената, боља комуникација и успостављање 
поверења. Као веома битан позитиван ефекат 
ревизије терапије анкетирани фармацеути на-
воде и "давање правог значаја интеракцијама 

међу лековима" као и "смањење учесталости 

и тежине нежељених ефеката лекова". 

Препреке за ревизију терапије коју наводе 
анкетирани фармацеути, као и проблеми при-
ликом имплементације ове услуге, углавном 
су слични. Тако је, као истоветан проблем у 
оба истраживања, наведен недостатак време-
на. Лоша комуникација са лекарима је нај-
важнија препрека по мишљењу фармацеута у 
Крагујевцу али и за фармацеуте на Новом Зе-
ланду представља ограничавајући фактор. 
"Изгледа да постоји поприлично разгра-

ничавање у фармацеутским и медицинским 

пословима, и ја мислим да нас доктори виде 

само као оне који броје таблете и продају 

шминку" изјава је једног од анкетираних фар-
мацеута у истраживању GPPC. 

Проблем у комуникацији са лекарима је 
последица и недостатка времена и лекара и 
фармацеута услед преобимности администра-
тивних послова које су у обавези да изврше. 
Претерано је велики број пацијената у орди-
нацији и у апотеци да би се посветила неоп-
ходна пажња стручном раду, мада то не сме 
бити оправдање за лошу услугу према паци-
јенту.  

У низу сличних истраживања неки аутори 
су сугерисали да би активност фармацеута 
као професионалаца који обезбеђују здрав-
ствену заштиту могла бити интензивнија ако 
би број рецепата био мањи и ако би у апоте-
кама било више кадра, јер би тада имали 
више времена за консултантске активности28. 
Проблем у нашем систему здравствене за-
штите је, за разлику од здравствених система 
развијених земаља, недостатак информатичке 
подршке и немогућност увида у здравствену 
документацију пацијента, посебно у апотека-
ма у приватном власништву. Решење овог си-
стемског недостатка (у смислу повезивања 
домова здравља, болница и др. са апотекама) 
се намеће као могуће решење за унапређење 
фармацеутске услуге, како у државним, тако 
и у апотекама у приватном власништву. 

Веома значајна препрека, по мишљењу 
новозеландских апотекара, је неадекватна за-
конска основа пружања додатних услуга, која 
је неопходна за прихватање увођења ревизије 
терапије у свакодневни рад са пацијентима. 
Недовољно дефинисано место фармацеута 
као здравственог стручњака у систему здрав-
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ствене заштите је значајна препрека и по ми-
шљењу наших фармацеута. 

У оба истраживања се као битан фактор 
помиње и питање степена оспособљености и 
стручности фармацеута да на адекватан начин 
спроведе ревизију терапије. Одређен број 
анкетираних сматра да је неопходно стално 
усавршавање, и као препреку помиње и недо-
статак квалитетних постдипломских едука-
ција у овој области. Данас се сматра да је за 
фармацеуте нужно да развијају и вештине из 
области клиничке фармације и да клиничка 
пракса заузима све већу улогу у свакоднев-
ном раду а не да буде само једна од могућих 
опција или специјалности фармацеута29. 

Специфичан проблем код нас, по ми-
шљењу фармацеута, представљају и ограни-
чења која прописује РФЗО. Промене у самом 
систему здравствене заштите су, по мишљењу 
анкетираних фармацеута, неопходне. 
Увођење електронског картона пацијента, 
успостављање рачунарске мреже која пове-
зује домове здравља, апотеке и сам РФЗО, 
допринело би побољшању резултата лечења 
пацијената на више начина – од исправљања 
административних грешака и избегавања вра-
ћања пацијената, до решавања стручних ди-
лема које настају као последица немогућно-
сти увида у комплетну терапију пацијента. 

Ова студија је даје увид у тренутно стање 
дела здравственог система Србије и указује на 
препреке и практичне проблеме који ометају 
координисано фармакотерапијско збриња-
вање пацијената од стране свих здравствених 
професионалаца који су укључени у тај про-
цес. Евидентан недостатак квалитетне кому-
никације са лекарима који фармацеути, и то 
углавном млађи од 40 година препознају као 
главни проблем, сугерише потребу укључи-
вања лекара опште праксе у слична истражи-
вања и разматрање њихових ставова, а такође 
и едукацију и лекара и фармацеута, како на 
нивоу основних студија тако и током постди-
пломског усавршавања, о неопходности ква-
литетне сарадње у циљу побољшања фарма-
котерапијских исхода лечења. Смањење 
административних послова и електронска 
повезаност домова здравља, апотека и РФЗО-
а, донели би више времена и фармацеутима и 
другим здравственим професионалцима за 
пружање квалитетније услуге пацијентима. 
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САЖЕТАК 
 

Увод: С обзиром на хроничну и рециди-
вирајућу природу болести зависности и ра-
зличита подручја живота на која утичу, инте-
ресовање за истраживање квалитета живота у 
пољу злоупотребе дрога је нагло пораслo. 

Циљ: Процена и упоређење квалитета 
живота код опиоидних зависника који су на 
терапији одржавања метадоном не дуже од 2 
године, од 2 до 5 година или дуже од 5 година. 

Методе: Студија пресека је спроведена 
током месеца маја 2013. године. Подаци су 
добијени анонимним анкетирањем 78 пације-
ната на терапији одражавања метадоном. Па-
цијенти су подељени у три групе (N=26) у за-
висности од дужине терапије. За процену 
квалитета живота коришћен је WHOQOL-
BREF (World Health Organization Quality of 
Life) упитник. 

Резултати: Пацијенти који су на терапији 
метадонским одржавањем 2 године или мање 
су пријавили веће оцене у скоро свим аспек-
тима квалитета живота. Код пацијената који 
су на терапији 2 – 5 година забележени су 
већи скорови у физичком и социјалном доме-
ну и домену животног окружења у односу на 

пацијенте који су на терапији дуже од 5 годи-
на. Међутим, ове разлике нису биле стати-
стички значајне. Најчешћа нежељена дејства 
у току терапије су била опстипација (32,1%), 
презнојавање (32,1%) и тешкоћа уснивања и 
одржавања сна (30,8%). 

Закључак: Пацијенти нису показали ста-
тистички значајну разлику у квалитету жи-
вота у односу на дужину терапије метадон-
ским одржавањем. 

 

Кључне речи: квалитет живота; метадон; 
нежељена дејства; WHOQOL-BREF; oпиоид-
ни зависници; студија пресека 

 

ABSTRACT 
 

Background: Given the chronic and relaps-
ing nature of addiction diseases and the various 
life domains they affect, the interest for quality 
of life research in the field of drug abuse has 
grown rapidly. 

Aim: Evaluation and comparison of quality 
of life in opioid addicts who are on methadone 
maintenance therapy for no longer than 2 years, 
from 2 to 5 years, or more than 5 years. 

Methods: A cross-sectional study was con-
ducted in May 2013. Data were obtained by 
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anonymous survey of 78 patients who were in-
volved in methadone maintenance treatment. Pa-
tients were divided into three groups (n = 26) de-
pending on the length of treatment. Quality of 
life of the patients was assessed by WHOQOL-
BREF (World Health Organization Quality of 
Life) questionnaire. 

Results: Patients who are treated with 
methadone for 2 years or less, reported higher 
scores in almost all aspects of quality of life. 
Higher scores in the physical, social and envi-
ronment domains were recorded in patients who 
had been treated from 2 to 5 years than the pa-
tients who had been treated treated for more than 
5 years. However, these differences were not 
statistically significant. The most common side 
effects during the therapy were constipation 
(32.1%), sweating (32.1%) and difficulty of fal-
ling in and maintaining sleep (30.8%). 

Conclusion: Patients did not show statisti-
cally significant difference of quality of life in 
relation to the length of methadone maintenance 
treatment. 

 

Key Words: quality of life; methadone; ad-
verse effects; WHOQOL-BREF; opioid addicts; 
cross-sectional study 

 

УВОД  
 

Опиоидна зависност представља скуп 
психолошких, бихејвиоралних и когнитивних 
поремећаја насталих због превелике жеље 
особе за поновљеним узимањем опиоида. За-
висност или жудња за психоактивном суп-
станцом потискује и мења осећања, морал, 
одговорност, вредносне системе и подстиче 
оне особине које служе задовољењу жудње1. 
Зависност од опиоида има велику инциденцу 
и обухвата претежно млађе људе2. 

Подручја 
са највећом годишњом преваленцом (2%) су 
Југоисточна и Југозападна Азија. У САД-у 
годишња преваленца износи 0,4%, док се у 
европским земљама та вредност креће од 
0,3% (Холандијa) до 0,9% (Луксембург, Пор-
тугал)3. Међу зависницима је велики број 
особа заражених ХИВ-ом и Хепатитисом Ц, у 
порасту је број кривичних дела и број смрт-
них случајева због предозирања. Многе по-
следице су немерљиве јер се не могу кванти-
фиковати

2,4. 

Oпиоидна зависност је хронични поре-
мећај рецидивантног карактера и њено 
лечење је дуготрајан процес. На располагању 
је читав спектар метода лечења зависности, 
од психосоцијалних интервенција и детокси-

кација у кућним условима, до комплексних 
медицинских терапија у болничким условима, 
укључујући супституциону терапију. Разли-
чити видови лечења не искључују једни 
друге, већ могу функционисати упоредо код 
пацијената са различитим потребама3. 

Метадонска супституциона терапија 
(терапија метадонским одржавањем) је стан-
дардна терапија опиоидне зависности у већи-
ни земаља5. Метадонски програм први су 
промовисали Дол и Нисвандер 1964. године. 
Његова суштина лежи у жељи да се некон-
тролисана примена хероина замени контроли-
саном применом метадона, лека који је такође 
агониста опиоидних рецептора као хероин 
или морфин, али чије је време полуелимина-
ције знатно дуже и износи преко 24 часа6. 

Ма-
совнија примена метадона у ове сврхе почела 
је 1970. године у САД-у и Аустралији4,6. 

Овај 
вид терапије је званично одобрен 1972. годи-
не од стране америчке агенције за храну и ле-
кове (FDA). И поред значајних оспоравања, 
већина аутора крајем осамдесетих година ме-
тадонски програм сматрају лечењем избора 
опиоидне зависности6.  

С обзиром на хроничну и рецидивирајућу 
природу болести зависности и различита 
подручја (домене) живота на која утичу, 
интересовање за истраживање квалитета жи-
вота у пољу злоупотребе дрога је нагло пора-
сло

5. Према дефиницији Светске Здравствене 
Организације (WHO) квалитет живота пред-
ставља болесникову оцену сопственог поло-
жаја у животу у контексту културе и система 
вредности у којима живи, као и према својим 
циљевима, очекивањима, стандардима и инте-
ресовањима

7. Студије су показале да опиои-
дни зависници имају лошији квалитет живота 
у односу на општу популацију8-10. Хероински 
корисници имају лошији квалитет живота у 
физичким, психолошким и социјалним доме-
нима од не-корисника. На квалитет живота 
ових особа у великој мери утичу коморбиди-
тет (као што је депресија) и слаба породична 
подршка

10. 

 Терапија метадонским одржавањем је 
показала позитиван и статистички значајан 
ефекат на квалитет живота пацијената1,11–13. 
Позитивни ефекти на квалитет живота су 
најизраженији током првих месец дана до 6 
месеци од почетка терапије1,11,13–16. Мало је 
објављених студија које се баве квалитетом 
живота опиоидних зависника на метадонској 
терапији дужој од годину дана5,16. Само једна 
студија је пратила пацијенте дуже од годину 
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дана (3 године), у којој су пацијенти прија-
вили ниже оцене у различитим доменима 
квалитета живота у односу на прве месеце те-
рапије

16. Слабо је познато какав је квалитет 
живота опиоидних зависника који су на дуго-
годишњој терапији метадонским одржавањем 
у односу на пацијенте који су краће на тера-
пији. Сходно томе циљ ове студије jecтe 
проценa и упоређење квалитета живота опио-
идних зависника који су на терапији одржа-
вања метадоном не дуже од 2 године, од 2 до 
5 година, или дуже од 5 година. 
 

МЕТОДЕ 
 

Дескриптивна студија пресека спроведена 
је у мају 2013. године на Психијатријској 
клиници Клиничког центра у Крагујевцу. Ко-
мисија за студентска истраживања на предме-
ту "Истраживање" на петој години студија 
фармације Факултета Медицинских Наука у 
Крагујевцу је дала одобрење за спровођење 
студије. У студији су учествовали пацијенти 
старији од 18 година са дијагнозом опиоидне 
зависности према критеријумима МКБ – 10 
(Ф 11) који су на терапији одржавања мета-
доном најмање месец дана и који су дали 
усмени и/или потписани информисани при-
станак за учествовање у студији. Пацијенти 
су регрутовани по типу "згодног" узорка. По-
требни подаци су добијени анонимним анке-
тирањем пацијената. Просечно попуњавање 
упитника је трајало 6 минута. 

Величина узорка је израчуната на основу 
АNOVA теста помоћу софтвера G*Power17. 
Величина узорка је износила 99 пацијената и 
добијена је на основу следећих параметара: 
просечне очекиване разлике у скору квалите-
та живота у односу на дужину метадонске те-
рапије од 7 поена уз стандардну девијацију од 
±22 (величина ефекта=0,32), затим нивоа ста-
тистичке значајности (α = 0,05), снаге студије 
(Р=0,8) и броја група (3 групе). Међутим, од 
планираних 99 испитаника успешно је анке-
тирано само 78 пацијената. 

За процену квалитета живота коришћена 
је српска верзија WHOQOL-BREF7 (World 
Health Organization Quality of Life) упитника 
који представља краћу форму WHOQOL-100 
упитника. Упитник се састоји од укупно 26 
питања о различитим аспектима квалитета 
живота пацијента у периоду од претходне две 
недеље. Прва два питања се односе на паци-
јентову оцену квалитета живота и задовољ-
ства сопственим здрављем, а остала 24 при-
падају једном од четири домена: физичко 

здравље, психолошко здравље, социјални 
односи и животна средина. Сва питања у 
оквиру домена су дата у петостепеној Ликер-
товој скали, где одговор који одражава нај-
гори квалитет живота носи 1 бод, а најбољи 5 
бодова. На крају се применом одређених ма-
тематичких формула израчунава тзв. тран-
сформисани скор за сваки домен посебно (на 
скали 0–100). 

Подаци о социо-демографским каракте-
ристикама (пол, старост, место боравка, 
школска спрема, радни однос, брачно стање, 
потомство), животним навикама (цигарете, 
кафа, алкохол, физичка активност), придру-
женим болестима и терапији као и подаци о 
терапији метадоном су добијени помоћу по-
себног структурисаног упитника. Од зави-
сних варијабли, поред квалитета живота 
испитиване су и појаве нежељених реакција 
на метадон. У упитнику су наведене неже-
љене реакције на метадон, где су пацијенти 
заокруживали оне које су имали у току тера-
пије. Независну варијаблу је представљала 
дужина терапије одржавања метадоном. За 
добијање података о овој варијабли, поред 
упитника, је коришћен и протокол болесника. 

Анализа података добијених путем упит-
ника је извршена применом програма SPSS/ 
PASW Statistics верзија 1818. Дескриптивна 
статистика је искоришћена за анализу социо-
демографских података, животних навика, 
придружених болести и терапије и не-
жељених дејстава метадона. За упоређивање 
одређених домена квалитета живота међу 
групама је коришћена једнофакторска анали-
за варијанси (one way-АNOVA) за податке са 
нормалном расподелом. Непараметарски по-
даци и параметарски подаци који не прате 
нормалну расподелу су обрађени помоћу Kru-
skal-Wallis-овог теста. Процена заједничког 
утицаја дужине метадонске терапије и одре-
ђених варијабли на квалитет живота је из-
вршена помоћу двофакторске анализе вари-
јанси (two way-ANOVA). Резултати анализа 
сматрани су значајним уколико је р-вредност 
била мања од 0,05 тј. ниво вероватноће нулте 
хипотезе мањи од 5%. 
 

РЕЗУЛТАТИ 
 

Свих 78 пацијената је подељено у три 
групе (по 26 пацијената у свакој групи) према 
дужини метадонске терапије. У првој групи 
се налазе пацијенти који су на терапији не 
дуже од 2 године, у другој пацијенти на 
терапији 2–5 година, а у трећој пацијенти на 
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терапији дужој од 5 година. На Табели 1 су 
приказане социо-демографске карактеристике 
све три групе испитаника. Статистички 
значајна разлика је постојала у погледу 
старости испитаника (р = 0,037), док у 
осталим варијаблама нема значајних разлика. 

На Табели 2 приказане су животне навике 
пацијената које се односе на пушење цигаре-
та, конзумирање кафе, алкохола и бављење 
физичким активностима. Већина испитаника 
су свакодневни пушачи (93,6%) и потрошачи 
кафе (80,8%). Такође, већина пацијената 
(74,4%) је изјавила да не конзумира алкохол. 

Од придружених болести најучесталији је 
био Хепатитис Ц (39,7% пацијената), а од 
придружене терапије најчешће су коришћени 

бензодиазепини и то диазепам (30,8% пације-
ната). Просечна доза метадона је износила 
75,9 mg. 

Пацијенти који су на терапији метадон-
ским одржавањем 2 године или мање су у 
просеку пријавили веће оцене у свим аспек-
тима квалитета живота (осим у домену жи-
вотне средине). Код пацијената који су на те-
рапији 2 – 5 година забележени су већи ско-
рови у физичком и социјалном домену и 
домену животне средине у односу на паци-
јенте који су на терапији дуже од 5 година. 
Међутим, као што се види на Табели 3, ове 
разлике нису биле статистички значајне. 

 

Табела 1. Социо-демографске карактеристике испитиваних група 
 

Трајање метадонске терапије 
Варијабле 

≤ 2 године 
> 2 године 

≤ 5 година 
> 5 година 

χ2
-тест р - вредност 

Просечне године старости 35 ± 6,09 33,12 ± 5,77 38,35 ± 7,65 6,574 0,037* 

Пол (%)       0,583 0,747 

Мушки 22 (84,6) 21 (80,8) 23 (88,5)    

Женски 4 (15,4) 5 (19,2) 3 (11,5)     

Место сталног боравка (%)       0,24  0,732 

Град 23 (88,5) 24 (92,3) 22 (84,6)    

Приградско насеље 2 (7,7) 1 (3,8) 4 (15,4)    

Село 1 (3,8) 1 (3,8) 0 (0)     

Степен образовања (%)       1,625  0,444 

Без школе 1 (3,8) 0 (0) 0 (0)    

Основно образовање 7 (26,9) 4 (15,4) 8 (30,8)    

Средње образовање 13 (50) 17 (65,4) 15 (57,7)    

Више образовање 2 (7,7) 3 (11,5) 1 (3,8)    

Високо образовање 3 (11,5) 2 (7,7) 2 (7,7)     

Радни однос (%)       1,245  0,537 

Запослен 2 (7,7) 4 (15,4) 3 (11,5)    

Незапослен 24 (92,3) 22 (84,6) 21 (80,8)    

Пензионер 0 (0) 0 (0) 2 (7,7)     

Брачно стање (%)       0,185  0,912 

Без партнера 8 (30,8) 9 (34,6) 9 (34,6)    

У браку 6 (23,1) 5 (19,2) 8 (30,8)    

Ванбрачна заједница 9 (34,6) 7 (26,9) 4 (15,4)    

Разведен/а 3 (11,5) 4 (15,4) 5 (19,2)    

Удовац/ица 0 (0) 1 (3,8) 0 (0)     

Деца (%)       1,637 0,441 

Да 9 (34,6) 13 (50) 13 (50)    

Не 17 (65,4) 13 (50) 13 (50)     

* статистички значајна разлика 
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Табела 2. Животне навике пацијената у односу на дужину метадонске терапије 
 

Трајање метадонске терапије 

Варијабле 
≤ 2 године 

> 2 године 

≤ 5 година 
> 5 година 

χ2
-тест р - вредност 

Цигарете (%)    1,528 0,466 

Свакодневно 23 (88,5) 25 (96,2) 25 (96,2)    

1 или више пута недељно 2 (7,7) 0 (0) 0 (0)    

1 - 3 пута месечно и ређе 1 (3,8) 1 (3,8) 0 (0)    

Не пушим 0 (0) 0 (0) 1 (3,8)     

Кафа (%)       6,55 0,038* 

Свакодневно 18 (69,2) 20 (76,9) 25 (96,2)    

1 или више пута недељно 3 (11,5) 3 (11,5) 1 (3,8)    

1 - 3 пута месечно и ређе 3 (11,5) 0 (0) 0 (0)    

Не пијем 2 (7,7) 3 (11,5) 0 (0)     

Алкохол (%)       0,706 0,703 

Свакодневно 0 (0) 0 (0) 0 (0)    

1 или више пута недељно 0 (0) 2 (7,7) 1 (3,8)    

1 - 3 пута месечно и ређе 6 (23,1) 6 (23,1) 5 (19,2)    

Не пијем 20 (76,9) 18 (69,2) 20 (76,9)     

Физичка активност (%)    2,776 0,25 

Свакодневно 6 (23,1) 4 (15,4) 2 (7,7)    

1 или више пута недељно 11 (42,3) 8 (30,8) 11 (42,3)    

1 - 3 пута месечно и ређе 5 (19,2) 6 (23,1) 7 (26,9)    

Не бавим се 4 (15,4) 8 (30,8) 6 (23,1)     

* статистички значајна разлика 
 

Tабела 3. Упоређење квалитета живота пацијената у односу на дужину терапије метадоном 
 

Домени 

квалитета 

живота 

Трајање метадонске 

терапије 

Број 

испитаника 

Квалитет живота 

на скали 0-100 
Тест р-вредност 

≤ 2 године 26 67,6 ± 18,6 

2 - 5 годинa 26 62,1 ± 20 
Физичко 
здравље 

> 5 годинa 26 59,9 ± 18,1 

F = 1,14 0,325 

≤ 2 године 26 69,9 ± 23,7 

2 - 5 годинa 26 64,3 ± 14,2 
Психолошко 
здравље 

> 5 годинa 26 65,4 ± 18,2 

F = 0,629 0,536 

≤ 2 годинe 26 67,3 ± 26,9 

2 - 5 годинa 26 63,5 ± 23,9 
Социјални 
односи 

> 5 годинa 26 59,9 ± 19,4 

χ2 = 2,263 0,322 

≤ 2 године 26 62,1 ± 22,4 

2 - 5 годинa 26 63,5 ± 16,9 
Животна 
средина 

> 5 годинa 26 59,8 ± 15,5 

F = 0,252 0,778 

≤ 2 године 26 59,6 ± 24,6 

2 - 5 годинa 26 50 ± 18,7 Оцена укупног 
квалитет живота 

> 5 годинa 26 54,3 ± 16,6 

χ2 = 1,936 0,38 
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Табела 4. Квалитет живота у различитим доменима за сваку годину терапије 
 

Домени квалитета живота 
Година 

терапије 

Број 

испитаника Физички Психолошки Социјални 
Животна 

средина 

Укупан 

квалитет 

живота 

1. 11 61 ± 19 56,8 ± 24,4 54,5 ± 33 50 ± 26,2 46,6 ± 19,4 

2. 15 72,4 ± 17,4 79,4 ± 18,5 76,7 ± 17 71 ± 14,4 69,2 ± 24 

3. 6 66,1 ± 16,9 62,5 ± 16 50 ± 25,3 56,2 ± 20,2 50 ± 26,2 

4. 10 56,8 ± 22,5 59,6 ± 14,3 61,7 ± 24 56,6 ± 11,9 47,5 ± 19,4 

5. 10 65 ± 19,9 70 ± 12,2 73,3 ± 20,7 74,7 ± 14,1 52,5 ± 14,2 

6. 8 51,3 ± 18,9 59,9 ± 23,7 55,2 ± 18,3 55,1 ± 15,7 54,7 ± 20 

7. 7 68,4 ± 16,8 73,2 ± 10,7 63,1 ± 15,8 66,5 ± 12,7 60,7 ± 20,9 

8. 11 60,7 ± 17 64,4 ± 17,2 61,4 ± 23 59,1 ± 16,8 50 ± 9,7 

Вредност теста F = 1,303 F = 2,173 χ2 = 10,748 F = 2,706 χ2 = 9,884 

р-вредност 0,262 0,047* 0,15 0,015* 0,195 

*статистички значајна разлика 
 

Такође је испитан квалитет живота за 
сваку годину проведену на терапији одржа-
вања метадоном (Табела 4). Значајне промене 
су забележене у психолошком домену (р = 
0,047) и домену животне средине (р = 0,015). 
Post hoc анализе (Tukey, LSD) су показале да 
је у психолошком домену најзначајнија ра-
злика била између прве и друге године тера-
пије, а у домену животне средине нај-
значајнија разлика је била између прве и пете 
године терапије. 

Двофакторска ANOVA имала је за циљ да 
испита заједнички утицај дужине терапије и 
појединих варијабли како би се дошло до са-
знања који су то фактори повезани са проме-
нама у квалитету живота. Значајна разлика је 
забележена између мушкараца и жена у до-
мену психолошког здравља (мушкарци су 
пријавили веће оцене). У овом домену 
значајан утицај је имало и потомство (веће 
оцене су пријавили пацијенти без деце). Ме-
сто сталног боравка је значајно утицало на 
оцене у физичком и психолошком домену 
квалитета живота као и на укупан квалитет 
живота. Од животних навика цигарете су 
значајан утицај показале у доменима психо-
лошког здравља, социјалних односа, животне 
средине, као и у оцени укупног квалитета жи-
вота. Конзумирање кафе значајан утицај је 
имало на укупан квалитет живота и психоло-
шки домен, док је конзумација алкохола по-
казала значајне резултате само у психоло-
шком домену квалитета живота. Бављење фи-
зичком активношћу је било у вези са 
значајном разликом у оценама укупног ква-
литета живота. 

Нежељене реакције на метадон пријавило 
је 67 (85,9%) пацијената. Најчешћа нежељена 
дејства су била презнојавање (32,1%), опсти-
пација (32,1%) и тешкоћа уснивања и одржа-
вања сна (30,8%). Статистички значајна ра-
злика међу групама је постојала само код гла-
вобоље (р = 0,002) на коју се пожалило 6 
(7,7%) пацијената на терапији од 2 до 5 година. 
 

ДИСКУСИЈА 
 

Квалитет живота је постао важан предмет 
изучавања у клиничким студијама о разним 
интервенцијама код многих хроничних боле-
сти, али нема пуно студија које се баве квали-
тетом живота у пољу злоупотребе супстан-
ци.16 Ова студија је за основни циљ имала 
упоређење квалитета живота опиоидних па-
цијената који су на терапији одржавања мета-
доном у трајању до 2 године, 2 – 5 година и 
преко 5 година. Разлика у квалитету живота 
испитиване популације није достигла стати-
стичку значајност за шта би један од разлога 
могао бити релативно мали број испитаника 
(N=78). Резултати, иако нису достигли стати-
стичку значајност, су показали да су паци-
јенти на терапији до 2 године имали бољи 
квалитет живота у скоро свим доменима у 
односу на пацијенте који су дуже на терапији. 

У студији коју су спровели Бахаром и 
сарадници

13 после 6 месеци од почетка 
терапије метадоном дошло је до статистички 
значајног побољшања квалитета живота у сва 
четири домена. Највећа разлика је била у 
психолошком домену, док је у социјалном 
домену дошло до најмањег побољшања. 
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Падаига и колеге1 су забележили сличне 
резултате код којих је након 6 месеци 
терапије дошло до значајног побољшања у 
физичком, психолошком и домену животне 
средине, док у социјалном домену није било 
статистички значајне разлике.  

Ксиао и колегe11 су пратили пацијенте то-
ком прва 3 месеца терапије, где је до 
значајног побољшања квалитета живота до-
шло већ после месец дана терапије. У студији 
Понизовског и Гриншпуна14 квалитет живота 
се такође значајно побољшао већ после месец 
дана терапије и остао је на том нивоу, без 
значајног побољшања, до краја студијског 
периода од 8 месеци.  

У студији коју су спровели Маремани и 
колеге

12 квалитет живота се значајно попра-
вио у периоду између 3. и 12. месеца тера-
пије. Хабрат и колеге15 су такође уочили 
значајно побољшање квалитета живота у току 
првих 6 месеци терапије, а током следећих 6 
месеци квалитет живота је неочекивано опао, 
али не на предходни ниво.  

Ђакомуци и сарадници16 су за сада једини 
који су пратили пацијенте на терапији мета-
донским одржавањем дуже од годину дана. 
Слично предходним студијама током првих 6 
месеци дошло је до побољшања квалитета 
живота пацијената, али је до краја студијског 
периода, који је трајао 3 године, уочено опа-
дање квалитета живота. 

Бахаром и сарадници13 у својој студији 
наводе да је на квалитет живота (психолошки 
и социјални домен) значајан утицај имао ниво 
образовања пацијената. Такође, значајно по-
бољшање у психолошком домену и домену 
животног окружења су забележили код ХИВ 
негативних пацијената. 

У студији коју су спровели Де Мејер и 
колеге

5 лоше оцене квалитета живота имали 
су пацијенти који су, поред метадона, кори-
стили и друге лекове за ублажавање психо-
лошких тегоба. У истој студији најјачи пози-
тивни предиктор укупног квалитета живота је 
било постојање барем једног доброг пријатеља. 

У студији Шроедера и колега19 најчешћа 
нежељена дејства код пацијената на терапији 
одржавања метадоном су били гастроинте-
стинални поремећаји у које су спадали опсти-
пација, мучнина, повраћање и болови у сто-
маку.  

Браун и колеге20 су спровели студију међу 
92 пацијента мушког пола на метадонском 
програму како би проценили утицај метадона 

на појаву сексуалних поремећаја. Сексуални 
поремећаји су пријављени код 14% испита-
ника. Ово нежељено дејство је било у корела-
цији са повећањем дозе метадона. 

Главно ограничење ове студије би било, 
као што је већ поменуто, релативно мала ве-
личина узорка. Друго, пацијенти нису били 
регрутовани по типу случајног узорка, већ по 
тзв. типу "згодног" узорка, тј. у студију су 
били укључени сви пацијенти који су били 
доступни у току студијског периода, па се по-
ставља питање колико је овај узорак био ре-
презентативан. Групе нису биле у потпуности 
упарене у погледу појединих општих карак-
теристика (демографске карактеристике, жи-
вотне навике, коморбидитет), пре свега што 
се тиче старости испитаника. Такође и дизајн 
ове студије (дескриптивна студија пресека) 
ограничава могућност утврђивања каузално-
сти резултата. Даља проспективна истражи-
вања су потребна како би се прикупило више 
информација за анализу. 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

На основу резултата ове студије може се 
закључити да се квалитет живота пацијената 
није значајно мењао ни у једном од четири 
домена у односу на дужину терапије мета-
донским одржавањем. Такође дужина ове те-
рапије није значајно утицала ни на промену 
тренда нежељених дејстава метадона. 
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СКРАЋЕНИЦЕ 
 

AIF - фактор индукције апоптозе  

Apaf-1 - апоптотски фактор активације 
протеаза  

APC - апоптоза промовишући комплекс  

CDIs - инхибитори циклин зависних ки-
наза  

Cdks - циклин зависне киназе  

DISC - сигнални комплекс који индукује 
смрт  

NK ћелије - ћелије природне убице  

TNF рецептор - рецептор који везује 
фактор некрозе тумора  

TRAIL рецептор - рецептор који везује 
TRAIL лиганд  

 

САЖЕТАК     
 

Апоптоза, као облик програмиране ћелиј-
ске смрти, служи за елиминацију поједи-
начних ћелија окружених нормалном ћелиј-
ском популацијом. То је контролисан начин 
ћелијског умирања у коме ћелија активно 
учествује, спроводећи прецизан, генски регу-
лисан програм аутодеструкције, тј. ћелијског 
"самоубиства". За испољавање овог процеса 
неопходна је активна синтеза макромолекула. 

ABBREVIATIONS: 
 

AIF - apoptosis inducing factor 

Apaf-1 - apoptosis protease-activating factor 

APC - apoptosis promoting factor 

CDIs - cyclin-dependent  kinase inhibitors 

Cdks - cyclin dependent kinases  

DISC - death inducing signaling complex 

NK cells - natural killer cells 

TNF receptor - tumor necrosis factor re-
ceptor 

TRAIL receptor - TNF-related apoptosis 
inducing ligand 

 

ABSTRACT 
  

Apoptosis, a form of programmed cell death, 
is used to eliminate individual cells surrounded 
by normal cell population. It is a controlled way 
of cell death in which the cell actively partici-
pates by conducting precise, gene-regulated pro-
gram of self-destruction, that is, cell "suicide." 
Active synthesis of macromolecules is necessary 
during this process. Death of individual cells is 
necessary to maintain a balance in living systems, 
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Смрт индивидуалних ћелија је неопходна за 
одржавање равнотеже у живим системима, 
тако да је процес апоптозе непрекидно при-
сутан у организму, што омогућава норамално 
развиће, ткивну хомеостазу и бројне друге 
физиолошке процесе. Молекуларни механи-
зми који регулишу процес апоптозе су функ-
ционално повезани са другим ћелијским ме-
ханизмима, као што су контрола ћелијског 
циклуса, ћелијске пролиферације и диферен-
цијације, геномске стабилности и ћелијског 
метаболизма. Оштећења на молекулу ДНК, 
настала како спонтано, тако и под дејством 
различитих хемијских и физичких агенаса, 
доводе до заустављања ћелијског циклуса и 
активације механизама који та оштећења по-
прављају. У зависности од врсте и степена 
оштећења, ћелија или наставља прогресију 
кроз ћелијски циклус или активира механи-
зме који је воде у апоптозу. Поремећаји у ре-
гулацији процеса апоптозе и ћелијског цик-
луса представљају молекуларно-биолошку 
основу многих болести. Због значаја који ови 
процеси имају у настанку и прогресији тумо-
ра њихово коришћење као биолошких марке-
ра представља једну од основних стратегија у 
формирању терапијских приступа за лечење 
канцера. 

 

Кључне речи: апоптоза, ћелијски циклус, 
канцер 

 

АПОПТОТСКА ЋЕЛИЈСКА СМРТ 
 

Сваког тренутка ћелија је изложена ути-
цајима околине, од којих је значајан део по-
тенцијално штетан. Поред тога, у ћелијском 
метаболизму настају међупродукти који, 
уколико механизми детоксикације и неутра-
лизације не функционишу на одговарајући 
начин, могу да наруше, у већој или мањој 
мери, функцију и структуру ћелије. Реакција 
оштећене ћелије може да иде у два правца. 
Настало оштећење може да се делимично или 
потпуно исправи, или се ћелија елиминише 
из организма, тј. умире. Међутим, чак и код 
леталних оштећења, смрт не наступа тренут-
но, већ ћелије пролазе кроз реверзибилну 
фазу у којој покушавају да изврше репара-
цију све до "тачке без повратка", после које 
наступа неминовна смрт. Поред ове патоло-
шке смрти ћелија, постоји и апоптоза - тзв. 
физиолошка смрт, која се запаже током 
ембрионалног развоја или обнове ћелија у 
ткивима људи1. 

Апоптоза је активан и генски контроли-
сан процес у коме се морфолошке промене 

so the process of apoptosis is continuously pre-
sent in the body, which allows normal develop-
ment, tissue homeostasis, and many other 
physiological processes. The molecular mecha-
nisms that regulate apoptosis are functionally 
linked to other cellular mechanisms, such as 
control of the cell cycle, cell proliferation and 
differentiation, genomic stability and cellular 
metabolism. Damage to the DNA molecule, 
caused both spontaneously and under the influ-
ence of various chemical and physical agents, 
leads to the cell cycle arrest and activation of 
mechanisms that repair the damage. Depending 
on the type and extent of the damage, the cell 
either continues progression through the cell cy-
cle, or activates the mechanisms that lead to 
apoptosis. Disturbances in the regulation of 
apoptosis and cell cycle present the molecular 
and biological basis of many diseases. Because of 
the importance of these processes during the de-
velopment and progression of tumors, their use as 
biological markers is one of the main strategies in 
the formation of therapeutic approaches for the 
treatment of cancer. 

 

Key words: apoptosis, cell cycle, cancer 
 

APOPTOTIC CELL DEATH 
  

The cell is exposed to environmental influ-
ences at all times, of which substantial part can 
be potentially dangerous. In addition, in the cel-
lular metabolism intermediate products are 
formed, which, if detoxification and neutraliza-
tion mechanisms don't function in an appropriate 
manner, can impair the function and a structure 
of the cell. The reaction of the damaged cell can 
go in two directions. The caused damage can be 
either partially or totally repaired, or the cell is 
being eliminated from the organism i.e. dies. 
However, even with lethal damages, death isn't 
immediate. Cells pass through a reversible phase 
in which they try to make reparation up to the 
"point of no return", after which comes inevitable 
death. In addition to this pathological death, there 
is also apoptosis so-called physiological death, 
which is observed during embryonic develop-
ment and cell renewal in adult tissues1. 

Apoptosis is an active and genetically con-
trolled process in which the morphological 



 Апоптоза и ћелијски циклус  
 
 

23 

дешавају по прецизно одређеном редоследу, 
због чега је названа и програмирана ћелијска 
смрт. Апоптоза у многим случајевима настаје 
спонтано, али може бити индукована физио-
лошким и нефизиолошким факторима, као и 
штетним агенсима. Процес апоптозе је не-
прекидно присутан у организму и омогућава 
нормално развиће, ткивну хомеостазу и 
бројне физиолошке процесе. Апоптоза се по-
креће и при елиминацији оштећених и "опа-
сних" ћелија као што су ћелије са оштећеном 
ДНК, ћелије са неадекватним митогеним сиг-
налима, аутореактивне ћелије имуног систе-
ма, при елиминацији инфективних ћелија 
итд. Поремећаји у регулацији процеса апоп-
тозе имају улогу у патогенези многих боле-
сти, као што су неуродегенеративне болести, 
инфаркт миокарда, аутоимуни поремећаји 
(реуматоидни артритис, системски лупус 
еритематозус) и друге2. 
 

МОРФОЛОШКЕ И БИОХЕМИЈСКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЦЕСА 

АПОПТОЗЕ 
 

 

У току процеса апоптозе долази до ра-
зличитих морфолошких промена, које на-
стају одређеним редоследом без обзира на 
врсту ћелије или околности под којима су те 
промене изазване.  

Апоптоза захвата појединачне ћелије. 
Прве промене огледају се у губитку 
међућелијских веза. Волумен ћелије се сма-
њује због кондензације цитоплазматичних 
протеина. Једро добија облик потковице, 
услед кондензације и деградације хроматина. 
Ендонуклеазе фрагментишу молекул ДНK на 
фрагменте дужине 50-300 кb, а касније и на 
мале олигонуклеозомске фрагменте, који се 
састоје од фрагмената дужине 180-200 bр. 
Деградација ДНК одвија се на местима изме-
ђу нуклеозома и може се детектовати елек-
трофоретском анализом, која на агарозном 
гелу даје карактеристичан лествичаст изглед 
ДНК

3. Запажа се дилатација ендоплазма-
тичног ретикулума у виду већих везикула. Из 
митохондрија се ослобађа цитохром Ц. Рано 
током процеса, долази до инверзије фосфа-
тидилсерина са унутрашње на спољашњу 
страну плазма мембране. Присуство фосфа-
тидилсерина са спољне стране мембране 
одговорно је за везивање за рецепторе на фа-
гоцитима

4. Ћелија се распада на мале, мем-
браном окружене фрагменте, тзв. апоп-
тотична тела, у којима се налазе делови 
цитоплазме са морфолошки очуваним орга-

changes occur in a precisely determined manner, 
and therefore of which it is also called pro-
grammed cell death. Apoptosis in many cases 
occurs spontaneously but can also be induced by 
physiological and non-physiological factors, as 
well as by harmful agents. Apoptosis is initiated 
when eliminating the damaged and "dangerous" 
cells as well, cells with damaged DNA, cells with 
inadequate mitogenic signals, auto reactive 
immune cells, when eliminating infectious cells 
etc. Disorders in the regulation of apoptosis have 
a role in the pathogenesis of many diseases such 
as neurodegenerative diseases, myocardial 
infarction, autoimmune disorders (rheumatoid 
arthritis, systemic lupus erythematosus) and 
others2.  

 

MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL 

FEATURES OF APOPTOSIS 
  

During the apoptotic process a number of dif-
ferent changes occur regardless of the type of cell 
or the circumstances under which those changes 
were provoked. 

Apoptosis affects individual cells. The 
firstchanges arereflectedin the lossof intercellular 
connections.The volume ofthe celldecreasesdue 
tothe condensation ofcytoplasmicproteins. Nu-
cleustakes a shape of a horseshoe due to the con-
densation and degradation of chromatin. Endonu-
cleases cut DNA molecules into fragments  of 
30-500 kb, and subsequently into the small oli-
gonucleosomalfragments, that consist of frag-
ments 180-200 bps long.Degradation of DNA 
moleculesoccurs in the space between nu-
cleosomes and can be detected by agarose gel 
electroforesis, as characteristic 180-200 bps lad-
der-pattern3. A dilatation of endoplasmic reticu-
lum is noticed in the form of large vesi-
cles.Cytochrome cisreleasedby mitochondria. 
The transition of phosphatidilserine fromthe in-
ner to the outer side of plasma membrane is 
process that occurs in the early stage of apop-
tosis. Presence of phosphatidylserine on the outer 
side of the membrane is responsible for the 
binding to phagocyte receptors4. Cellsdisinte-
grateinto small fragments surrounded by a mem-
brane, so called apoptotic bodies, which arepart-
sof the cytoplasm with morphologically preser-
ved organelles and fragments of the 
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нелама и фрагментима нуклеуса. Очуваност 
мембране у току процеса апоптозе спречава 
изливање ћелијског садржаја у околину, па за 
разлику од процеса некрозе, нема пратеће 
инфламаторне реакције. Формирана апоптот-
ска тела брзо фагоцитирају макрофаги или 
суседне паренхимске ћелије. 

Важна карактеристика процеса апоптозе 
је повећана синтеза протеина. Већина ензима 
који учествују у овом прoцесу су или ново-
синтетисани или су активирани из проензим-
ске форме пошто је ћелија примила апоптот-
ски сигнал. Поред већ поменутих ендону-
клеаза, важну улогу у процесу апоптозе 
имaју и каспазе5. Каспазе су високо специ-
фичне протеазе, које имају цистеин у свом 
активном месту и селективно делују на месту 
иза аспартата у протеинима. Каспазе се син-
тетишу као неактивни прекусори – прокаспа-
зе, а активирају се протеолитичким одваја-
њем веће (око 20 kD) и мање (око 10 kD) суб-
јединице које се затим повезују у облику 
активног хетеродимера. Kaспазе регулишу 
протеолизу током апоптотске смрти ћелије. 
Протеазна каскада је иреверзибилна, кад јед-
ном достигне критичну тачку на путу де-
струкције, ћелија умире. Различити стимулу-
си доводе до активације каспаза. Прве каспа-
зе које се активирају су иницијаторске, а оне 
активирају такозване егзекуторске каспазе. 
До данас је идентификовано 14 чланова по-
родице каспаза, при чему прокаспазе 2, 8, 9 и 
10 убрајамо у иницијаторске, а прокаспазе 3, 
6 и 7 у ефекторске каспазе. Каспазе делују на 
кључне протеине ћелије, као што су протеи-
ни који регулишу апоптозу, нуклеарне лами-
не и компоненте цитоскелета, ензиме-регула-
торе ћелијског циклуса, ензиме који су укљу-
чени у поправку оштећења молекула ДНК и 
друге. 

Велики број сигнала из спољашње среди-
не може да активира један од два основна 
апоптотска пута - спољашњи пут апоптозе, 
који укључује рецепторе смрти, и унутра-
шњи, митохондријални пут5. 

Спољашњи пут се покреће директним ве-
зивањем лиганда за рецепторе на ћелијској 
мембрани, као што су Fas, TNF рецептор или 
TRAIL рецептор или деловањем ензима ци-
тотоксичних Т лимфоцита и NK ћелија (ен-
зим перфорин и гранзим Б). Везивањем ли-
ганда за рецепторе на мембрани, долази до 
конформационих промена интрацелуларних 
домена и регрутовања адаптерних и других 
протеина тако да се формира протеински 

nucleus.Preservation of membrane during apop-
tosisprevents leakage of cellular contents into the 
environmentand in contrast to the process of ne-
crosisthere is no accompanying inflammatory 
reaction.Formed apoptotic bodies are rapidly 
phagocytosed by macrophages or neighboring 
parenchymal cells. 

An important feature of apoptosis is increa-
sed protein synthesis.Most enzymes involved in 
this processare either newly synthesized or acti-
vated from proenzyme form after the cell has re-
ceived apoptotic signal.Caspases play an impor-
tant role in apoptosis5. Caspases are highly spe-
cific proteases, which have cysteine in their 
active site and selectively act in the site behind 
the aspartates in proteins.Caspases are synthe-
sized as inactive precursors- pro-caspases, and 
they are activated by a proteolytic separation of 
the smaller (about 10 kD) and the bigger (about 
20 kD) subunit, which are then connected in a 
form of active heterodimer. Caspase regulate 
proteolysis during apoptotic cell death. Protease 
cascade is irreversible, once it reaches a critical 
point on the way to destruction, the cell dies. 
Various stimuli lead to caspase activation.First 
caspases that are activated are initiator caspases, 
which in turn activate effector caspases.To date 
14 members of the caspase family have been 
identified, wherein procaspases 2, 8, 9 and 19 
belongto the initiator caspases group, whereas 
procaspases 3, 6 and 7 belong toeffector caspases 
group. Caspases affect the key cell proteins, such 
as proteins that regulate apoptosis,nuclear lami-
nas and cytoskeletal components, enzymes that 
regulate the cell cycle,enzymes involvedin the 
reparationof the damaged DNA molecules and 
others.  

A significant number of signals from the 
outer environment can activate one of two main 
apoptotic pathways-extrinsic, which includes 
death receptors and intrinsic, the mitochondrial 
pathway5.  

The extrinsic pathwayis initiatedby direct 
bindingofthe ligand tothe receptors on the cell 
membrane, such as Fas, TNF receptor or TRAIL 
receptor or by action of cytotoxicT lymphocytes 
and NK cells (enzyme perforin and granzyme). 
Ligand binding to receptors on the membrane 
creates a conformational change of intracellular 
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комплекс DISC (death inducing signaling 
complex). Са формирањем овог комплекса 
активирају се прокаспаза 8 и/или прокаспаза 
10 које покрећу интраћелијску протеоли-
тичку каскаду водећи ћелију у смрт6. 

С друге стране, оштећења на молекулу 
ДНК, изазвана грешком у репликацији, деј-
ством физичких и хемијских агенаса, као и 
слободним радикалима, покрећу процес 
апоптозе из саме ћелије. Овај, унутрашњи 
апоптотички пут започиње ослобађањем про-
апоптотичких протеина из митохондријa. 
Oви протеини се нормално налазе у интер-
мембранозном простору мембране митохон-
дрија, а кад се ослободе у цитоплазму доводе 
до активације протеолитичке каскаде каспаза 
и апоптотске смрти ћелије. Цитосолни цито-
хром Ц се везује за адаптерни протеин Apaf-1 
(Apoptosis protease-activating factor) и прока-
спазу 9, коју активира стварајући интрацелу-
ларни комплекс који је познат као апоптозом. 
Апоптозом активира каспазу 3 која доводи до 
ћелијске смрти7. Осим цитохрома Ц, мито-
хондрије садрже и друге апоптотске факторе 
као што су AIF (apoptosis inducing factor) и 
ендонуклеаза Г.  

Инхибитори апоптозe су група структу-
рално и функционално сличних протеина 
који су ендогени инхибитори каспаза. Они 
могу инхибирати каспазе везивањем за њи-
хово активно место, стимулисањем деграда-
ције активних каспаза или просторним разд-
вајањем каспаза од својих супстрата8. 

 

РЕГУЛАЦИЈА ПРОЦЕСА АПОПТОЗЕ 
 

 

Данас је познат читав низ гена, односно 
њихових продуката, који регулишу апоптот-
ску ћелијску смрт. Протеински продукти фа-
милије bcl-2 гена се убрајају у важне регула-
торе процеса апоптозе9. Неки чланови bcl-2 
фамилије су стимулатори процеса апоптозе 
(проапоптотски протеини - Bad, Bax, Bak, 
Bag, Bik, Bid, Hrk, Diva, BNIP3), док су други 
чланови инхибитори (антиапоптотски про-
теини, Bcl2, Bcl-xL, Mcl-1, Boo). Ови протеи-
ни међусобно стварају хетеродимере и њихов 
међусобни однос одређује реакцију ћелије 
према агенсима који индукују апоптозу. 
Активацијом иницијатора апоптозе долази до 
формирања пора на мембрани митохондрија 
кроз које излазе цитохром Ц и други интер-
мембрански митохондријални протеини у 
цитоплазму. Антиапоптотски протеини се 
налазе на спољашњој митохондријалној мем-
брани, на спољашњој страни ендоплазмат-

domain and recruitsadapter proteins and others to 
form a protein complex DISC (death inducing 
signaling complex). This complex activates pro-
caspase8 and/or procaspase 10, which initiate 
intercellular preteolytic cascade leading the cell 
into death6.  

On the other side, damages to the DNA 
molecule, caused by a replication error, the influ-
ence of physical and chemical agents as well as 
free radicals, trigger the process of apoptosis. 
This intrinsic apoptotic pathway begins bythe 
release of proapoptoticproteinsfrom mitochon-
dria.These proteins are normally located in the 
intermembrane space of mitochondrial membra-
ne, but when they are released into the cyto-
plasm, they lead toactivation of the proteolytic 
cascade of caspases and the apoptotic cell 
death.Cytosolic cytochrome c binds to theadapter 
protein Apaf-1 (Apoptotic protease-activating 
factor-1) and to the procaspase 9, which it acti-
vates and form an apoptosome. Apoptosome acti-
vates caspase 3, which leads to cell death7. Be-
side cytochrome c, mitochondria also contain 
other apoptotic factors such as AIF (apoptosis 
inducing factor) and endonuclease G.  

Inhibitors of apoptosis are a group ofstruc-
turally and functionally similar proteins, which 
are endogenous inhibitors of caspase. They can 
inhibit caspaseseither by attaching themselves to 
their active site, or by stimulating degradation of 
active caspases or by spatial separation of cas-
pases from their substrates8.  

 

REGULATION OF APOPTOTIC PROCESS 
  

It is known a series of genes, andtheir pro-
ducts, which regulate apoptotic cell death. Pro-
tein products of bcl-2 gene family are important 
regulators of apoptotic process9. Some members 
of bcl-2 family are stimulators of the process of 
apoptosis (proapoptopic proteins – Bad, Bax, 
Bak, Bag, Bik, Bid, Hrk, Diva, BNIP3), while the 
other members are inhibitors (antiapoptopic pro-
teins-BCL2, Bcl-xL,Mcl-1, Boo). These proteins 
form heterodimers and their relative ratiodeter-
mines the cell reaction towards agents inducing 
the apoptosis. Activation of apoptosis initiator-
sleads tothe formation of poresin amitochondrial 
membrane, through which cytochrom c and other 
mitochondrial intermembrane space proteins go 
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ског ретикулума и нуклеарног омотача и они 
инхибишу апоптозу углавном тако што се ве-
зују за проапоптотске протеинe. Проапоптот-
ски Bcl-2 протеини обухватају две подфами-
лије: BH123 (то су Bax и Bak) и BH3only 
протеини (Bid, Bim, Puma, Noxa, Bad). 
BH3only протеини промовишу апоптозу тако 
што инактивишу антиапоптотске протеине, а 
такође омогућавају и агрегацију Bax и Bak 
протеина, што доводи до отпуштања интер-
мембранских митохондријалних протеина у 
цитоплазму

10. 

Тумор супресорски ген, р53 има одлу-
чујућу улогу у заштити ћелије од малигне  
трансформације

11. Оштећења молекула ДНК 
подстичу транскрипциону активност р53, а 
као последица долази до заустављања ћелиј-
ског циклуса у Г1 фази и активације механи-
зама који та оштећења поправљају, или до 
покретања апоптотског механизма, уколико 
су оштећења непоправљива. Активација 
апоптотског програма посредством р53 може 
да се одигра преко Fas рецептора, Bcl-2 фа-
милије протеина, као и преко цитохрома Ц из 
митохондрија

12.  

Продукт прото-онкогена c-myc је тран-
скрипциони фактор Мyc, који има важну 
улогу у контроли ћелијског раста и вијабил-
ности, али и у индукцији процеса апоптозе13. 
Протеински продукти c-myc гена учествују у 
контроли ћелијског циклуса, регулишући 
ниво циклина D, А и Е, и инхибитора циклин 
зависних киназа. Прекомерна експресија по-
креће апоптозу путем механизма који укљу-
чује ген p53. 

 

ЋЕЛИЈСКИ ЦИКЛУС 
 

 

Ћелијски циклус је  низ сложених био-
лошких процеса који доводе до прецизне ду-
пликације генетичког материјала и дистри-
буције у ћелијама-потомцима. Сложени кон-
тролни механизми  обезбеђују напредовање 
циклуса у жељеном смеру и  проверавају да 
ли су у одређеној фази испуњени сви неоп-
ходни услови за прелазак у следећу фазу. У 
регулацији ћелијског циклуса важну улогу 
имају циклин зависне киназе и циклини, као 
и инхибитори циклин зависних киназа14. 

Циклин зависне киназе, Cdks (Cyclin de-
pendent kinases) су група ензима чија актив-
ност расте и опада у току ћелијског циклуса, 
регулишући кључне догађаје у репликацији 
генетичког материјала и ћелијској деоби. 
Они припадају фамилији серин/треонин ки-
наза и фосфорилишу циљне протеине, што 

into the cytoplasm. Anti-apoptotic proteins are 
located on the outer mitochondrial membrane, on 
the outer sideof the endoplasmicreticulum and of 
the nuclear envelope and they inhibit apoptosis 
mainly by binding themselves to proapoptopic 
proteins. Proteinsbcl-2 comprisetwosubfamilies: 
BH123 (these are Bak and Bah) and BH3only 
proteins (Bid, Bim, Puma, Noxa, Bad). BH3only 
proteins promote the apoptosis by inactivating 
anti-apoptotic proteins and also enable aggrega-
tion of Bak and Bah proteins, which leads tomi-
tochondrial intermembrane space protein release 
to the cytoplasm10.  

Tumor suppressor gene p53 has a decisive 
role in cell protection from malignant transfor-
mation11. Damage of a DNA molecule stimulates 
p53 transcriptional activity, and as a conse-
quence, a cell cycle arrests in G1 phase of the 
cell. The mechanisms that repair  damage are 
being activated , or, in caseof irreparable damage,  
the apoptosis mechanisms are initiated, leading 
cell into death. Activation of the apoptotic pro-
gramby p53 can take placethrough Fas receptors, 
Bcl-2 families of proteins, as well as through 
cytochrome c from mitochondria12.  

The product of proto-oncogene c-myc is a 
transcriptional factor Myc, that playsan important 
role in control of cell growth and viability, but 
also inthe induction of apoptotic process13.The 
protein product of c-myc gene participates in the 
control of the cell cycle, regulating the level of 
cyclin D,A and E, and of the cyclin dependent 
kinase inhibitors.  Overexpression of c-myc indu-
ces apoptosis via mechanism that includes p53. 

 

CELL CYCLE 
  

Cell cycle is a set of complex biological 
processes that lead to precise duplication of the 
genetic material and itssegregation to the new 
daughter cella. Complex control mechanisms 
provide the cycle progression in a desirable di-
rection and checkwhether all necessary condi-
tions for the transition into the next phase are ful-
filled.Important role in the cell cycle regulation 
have cyclin dependent kinases and cyclins, as 
well as cyclin dependent kinase inhibitors14. 

Cyclin dependent kinases, Cdks are a group 
of enzymes, whose activity grows and descends 
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доводи до инхибиције или активације моле-
кула. 

Циклини су група структурно сличних 
протеина који се добили име по томе што се 
циклично синтетишу и деградирају током ра-
зличитих фаза ћелијског циклуса. Промене 
нивоа циклина доводе до активације ком-
плекса циклин-Cdk, који фосфорилише своје 
циљне протеине и индукује специфичне ће-
лијске догађаје. 

Најдужа фаза ћелијског циклуса је Г1 
фаза, током које је ћелија пријемчива на деј-
ство сигнала из спољне околине. Фактори ра-
ста, везивањем за специфичне рецепторе, 
најчешће дају сигнал за започињање ћелиј-
ског циклуса и синтезу циклина D који се 
синтетише докле год постоји стимулација 
факторима раста. Ниво циклина D расте у 
раној Г1 фази и достиже свој максимум у ка-
сној Г1 фази, када ћелија неизбежно прелази 
у С фазу. Циклин D гради комплексе са Cdk4 
и Cdk6 који доводе до фосфорилације про-
теина ретинобластома, Rb. Наиме, Rb фами-
лија протеина у хипофосфорилисаном стању 
за себе чврсто везује транскрипционе факто-
ре Е2F и ензим хистон-деацетилазу, одржа-
вајући инхибиторне комплексе на промото-
рима кључних регулаторних гена ћелијског 
циклуса. Фосфорилацијом протеина Rb дола-
зи до ослобађања транскрипционог фактора 
Е2F-1. Циљни гени за овај транскрипциони 
фактор су регулатори ћелијског циклуса - 
циклин Е и циклин А,  као и ензими потреб-
ни за синтезу и репликацију ДНК. Комплекс 
циклина Е и Cdk2 доводи до даље фосфори-
лације протеина Rb, због чега ћелија пролази 
рестрикциону тачку и улази у фазу реплика-
ције. За прелазак ћелије у С фазу ћелијског 
циклуса – фазу репликације ДНК, важну 
улогу има и комплекс циклина А и Cdk2, као 
и комплекс Сdk1 (познате као Cdc2) и цикли-
на В. Овај комплекс доводи до кондензације 
хромозома и распада мембране једра. Нагли 
пораст активности комплекса започиње дога-
ђаје у раној митози, када долази до форми-
рања деобног вретена и причвршћивања цен-
тромера хромозома за нити деобног вретена. 
За почетак анафазе и комплетирање митозе, 
неопходна је активација мултимерног ком-
плекса APC (apoptosis promoting complex). 
APC је члан убуквитин лигаза фамилије ен-
зима који катализује деструкцију секурина и 
тако иницира раздвајање хроматида. Овај 
комплекс је укључен и у разградњу циклина 
који су активни у С и М фази ћелијског ци-
клуса. Деструкцијом циклина се инактивира 

during the cell cycle, regulating key events in the 
replication of genetic material and cell division. 
They belong to a serin/threonine kinases family 
and they phosphorylate target proteins, which 
leads to inhibition or activation of molecules. 

Cyclins are a group of structurally similar 
proteins that are cyclically synthesized and de-
gradedduring different phases of the cell cycle. 
Changes in the cyclin levels lead to activation of 
cyclin-Cdk complex, which phosphorylates its 
target proteins and induces specific cellular 
events.  

The longest phase of the cell cycle is G1 
phase, during which the cell is susceptible to the 
stimuli fromexternal environment. Growth fac-
tors, by binding to specific receptors, mainly 
provide a signal for initiation of the cell cycle 
and cyclin Dsynthesis, which is synthesized as 
long as there is stimulationof growth receptors. 
Cyclin D level increases in the early G1 phase 
and reaches maximum at a late G1 phase, when 
the cell enters the S phase. Cyclin D forms a 
complexes with Cdk4 and Cdk6, which lead to 
phosphorylation of retinoblastoma protein, Rb.In 
fact, Rb protein family in its hypophosphorylated 
condition firmly attaches transcription factors 
E2F and enzyme  histone deacetylase to itself, 
keeping inhibitorycomplexesonpromoters of the 
key regulatory genes of the cell cycle. When 
protein RB is phosphorylated, transcription factor 
E2F-1 is released. Target genes for this tran-
scription factor E2F are cell cycle regulators –cy-
clin E and cyclin A, as well as enzymesnecessary 
for synthesis and replication of DNA. Cyclin E 
and Cdk2 complex lead to the further phos-
phorylation of the Rb protein, because of which 
the cell passes through the restriction point and 
enters the replication phase. Important role for 
cell entry into S phase (DNA replication 
phase)has complex cyclin 1and Cdk2, as well as 
complex Сdk1 (also known asCdc2) and cyclin 
В.This complex leads to the condensation of the 
chromosomes and breakdown of nuclear mem-
brane. Increase of the activity of the complex in 
early mitosis initiate assembly of the mitotic 
spindle and attachment of centromeres to the 
spindle. The activation of a multimeric complex 
APC (apoptosis promotic complex) is required to 
start anaphase and complete mitosis. APC is a 
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већина Cdk у ћелији, а као последица долази 
до дефосфорилације циљних протеина што је 
неопходно за завршне кораке митозе и цито-
кинезе

15.  

Циклин-зависни инхибитори киназа, 
CDIs (cyclin dependent kinase inhibitors) су 
укључени у модулацију активности циклин 
зависних киназа током ћелијског циклуса. 
Фамилије ових протеина можемо поделити у 
две категорије: INK 4 (p16, p15, p18, p19) и 
CIP/Kip (p21, p27, p57) фамилију инхибитора. 
Прекомерна експресија било ког члана 
CIP/Кip фамилије проузрокује застој у Г1 
фази ћелијског циклуса, док прекомерна ек-
спресија INK4 чланова доводи до редукције 
нивоа циклин D/Сdk4 комплекса16. 

Инхибиторни протеини се синтетишу као 
одговор на спољашње сигнале за зауставља-
ње ћелијског циклуса или и одсуству одгова-
рајућих митогених сигнала. 

 

КОНТРОЛНИ МЕХАНИЗМИ 

(CHECKPOINTS) У ЋЕЛИЈСКОМ 

ЦИКЛУСУ 
 

 

Уколико нису испуњени сви услови за 
успешну ћелијску деобу долази до заустав-
љања ћелијског циклуса при чему се активи-
рају одговарајући контролни механизми. Ови 
контролни механизми названи су контролне 
тачке (checkpoints) и они спречавају репли-
кацију оштећене ДНК у С фази – Г1 check-
point, односно погрешну сегрегацију хромо-
зома – Г2 checkpoint17.  

Оштећења на молекулу ДНК могу наста-
ти као резултат спонтаних хемијских реак-
ција у ДНК, као последица грешке током ре-
пликације ДНК, или након излагања ћелије 
хемијским или физичким агенсима. Као одго-
вор на настало оштећење, контролне тачке 
заустављају ћелијски циклус у датом момен-
ту, дајући времена ћелији да поправи настало 
оштећење.  

Уколико је ДНК оштећење настало пре 
уласка ћелије у С фазу, долази до повећања 
активности транскрипционог фактора p53. У 
нормалној ћелији ниво р53 је низак јер се он 
брзо разграђује у протеозому посредством 
убиквитин лигазе. Активација овог тумор су-
пресора омогућава експресију различитих 
циљних гена укључених у репарацију ДНК, 
контролу ћелијског циклуса и апоптозу. 
Активирани р53 доводи до синтезе протеина 
р21 који инхибира циклин D/Cdk4,6 и циклин 
E/Cdk2 комплексе узрокујући застој ћелиј-
ског циклуса у Г1 фази. Уколико се ради о 

member of ubiquitin ligase family of enzymes re-
sponsible for destruction and initiation of the 
separation of sister chromatides. This complex is 
also involved in the degradation of cyclins which 
are active in the S and M phase ofthe cell cycle. 
Cyclin destruction inactivates most of the Cdks 
in a cell, and leads to dephosphorilation of the 
target proteins, which is essential for the final 
steps of mitosis and cytokinesis15.  

Cyclin-dependent kinase inhibitors, CDIs 
modulate the activity of cyclin dependent kinases 
during the cell cycle. The family of these proteins 
can be divided into two categories: INK 4 (p16, 
p15, p18, p19) andCIP/Kip (p21, p27, p57) fam-
ily of inhibitors. Overexpression of any member 
of the CIP/Kip family causes a cell cycle arrest at 
the G1phase. Also, overexpression of any mem-
ber of the INK4 family leads to reduction in the 
level of cyclin D/Сdk4 complex16.  

Inhibitory proteins are synthesized in re-
sponse to environmental signals for cell cycle 
arrest or in the absence of mitogenic signals. 

 

CHECKPOINTS IN THE CELL CYCLE 
  

If all conditions for cell division aren't 
met,the cell cycle progression stops, and activates 
the appropriate control mechanisms.These con-
trol mechanisms are called checkpoints and they 
prevent the replication of the damaged DNA in 
S-phase (G1 checkpoint), as well asinadequate 
chromosome segregation (G2 checkpoint)17. 

Damages to the DNA molecule can occur as 
a result of spontaneous chemical reactions in the 
DNA, as a consequence oferrorduring DNA rep-
lication, or after exposure of the cell to chemical 
or physical agents. As a response to the da-
mage,checkpoints stop the cell cycle progression, 
giving the cell the time to repair the damage. 

 If the DNA damage occurs inS-phase, tran-
scription factor p53 increases its activity. In a 
normal cell p53 level is low, because it is rapidly 
degraded by ubiquitin ligases. Activation of this 
tumor suppressor enablesexpression of different 
target genes, which participate in the DNA re-
pair, cell cycle control and apoptosis. Activated 
p53 leads to p21 protein synthesis, which inhibits 
cyclin D/Cdk4,6 and cyclin E/Cdk2 complexes 
causing the cell cycle arrest in G1 phase.In case 



 Апоптоза и ћелијски циклус  
 
 

29 

неповратном оштећењу, р53 активира гене 
укључене у индукцију процеса апоптозе. 
Активација апоптотског процеса посред-
ством р53 може да се одигра прека Fas ре-
цептора, Bcl-2 фамилије протеина као и 
преко цитохрома Ц из митохондрија који се 
активира посредством протеина р53AIP, 
Noхa и PUMA16. 

Заустављање ћелијског циклуса у Г2 фази 
настаје или као последица смањења нивоа 
циклина В у ћелији или као последица хи-
перфосфорилације Cdk1. Истраживања пока-
зују да и р53 протеин преко р21, чију тран-
скрипцију активира, учествује у заустављању 
ћелијског циклуса у Г2 фази, заустављањем 
синтезе циклина В и Cdk118.  

Ћелија заустављена у одређеној фази ци-
клуса има шансу да исправи оштећење на 
молекулу ДНК активирањем одговарајућих 
контролних механизама и онда настави са 
деобом или да активира апоптотске механи-
зме и заврши свој животни циклус. Који ће 
од ова два пута да изабере, зависи од врсте и 
степена оштећења ДНК. 

 

ПОРЕМЕЋАЈ У РЕГУЛАЦИЈИ 

АПОПТОЗЕ И ЋЕЛИЈСКОГ ЦИКЛУСА  

У КАНЦЕРСКОЈ ЋЕЛИЈИ 
 

 

Још седамедесетих година прошлог века 
уочена је веза између поремећаја у апоптози 
и чешће појаве тумора. Мутације у генима 
који учествују у индукцији апоптозе имају 
важну улогу у процесу канцерогенезе

19. 
Агенси могу поново да успоставе апоптотске 
путеве имају потенцијал да елиминишу кан-
церске ћелије.  

Већ је речено да тумор супресорски про-
теин p53 учествује у регулацији ћелијског 
циклуса и у индукцији процеса апоптозе. 
Који ће од ова два пута ћелија да изабере за-
виси од великог броја фактора, у првом реду 
од степена оштећења молекула ДНК. У мно-
гим хуманим канцерима је пронађен мутиран 
ген р53. Ове мутације у гену р53 доводе до 
експресије неактивног протеина р53, који не 
може да индукује апоптозу у одговору на 
оштећења ДНК. Због тога се р53 статус ту-
мора користи као прогностички фактор за те-
рапију тумора20. 

Познато је такође да и протеин с-Myc ди-
ректно активира гене који су укључени како 
у прлиферацију, тако и у индукцију процеса 
апоптозе. Митогени стимулушу пролифера-
цију индуковану с-Myc-ом, док антиапоптот-
ски фактори, као што је Bcl-2, затварају 

of irreversible damage, p53 activatesthe genes, 
involved in the induction of apoptosis. Activation 
of the apoptotisthrough  p53 activity can be reali-
zedthrough Fas receptors, Bcl-2 protein family 
and also cytochrome c from mitochondria, which 
is activated by means of p53AIP, Noxa and 
PUMA16.  

Cell cycle arrest in the G2 phase is either the 
result of  the reduction of cyclin B level in the 
cell, or the result of hyperphosphorylation of 
Cdk1.Studies show that proteinp53 via p21, par-
ticipates in cell cycle arrest in the G2 phase, by 
arresting the synthesis of cyclin B and Cdk118.  

The cell stopped in a particular phase of the 
cycle, has a chance to repair the damage on the 
DNA molecule, by activating adequate control 
mechanisms and proceedwithcell division, or 
finish its life by activating apoptotic mechanisms. 
Which one of these two pathways it will chose, 
depends on the type and degree of DNA damage. 

 

DISORDERS IN APOPTOSISAND CELL 

CYCLE REGULATION IN CANCER CELL 
  

In the eight decadeof the last century acon-
nection between disorders in apoptosis and an in-
creased incidence of tumors has been noticed. 
Mutationsof genesinvolvedin the inductionof 
apoptosis have a significant role in the process of 
cancerogenesis19.  Agents that can  re-establish 
apoptoticpathways, have the potential to elimi-
nate cancer cells. 

It was already mentioned that the tumor sup-
pressor protein p53 participates in the regulation 
of the cell cycle and in the induction of apoptosis. 
Which one of these two pathways the cell 
choosesdepends on numerous factors, primarly 
on the level of damage of the DNA molecule.In 
many human cancers mutated gene p53 has been 
found.These mutations in the gene p53 lead to 
the expression of inactive protein p53, which 
cannot induce apoptosis as a response to the 
DNA damages. Therefore p53 status is being 
used as a prognostic factor for cancer treatment20.  

It is also been known that protein c-Myc di-
rectly activates the genes involved in both proli-
feration and induction of apoptosis. Mitogens 
stimulate proliferation induced by c-Myc, while 
antiapoptotic factors, such as Bcl-2, close the 
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апоптотски пут индукован овим транскрип-
ционим фактором. Када други сигнали инак-
тивирају ове антиапоптотске факторе, Myc 
индукује ћелијску смрт. 

Протеин Rb има важну улогу како у про-
гресији ћелијског циклуса тако и у инхиби-
цији процеса апоптозе, јер представља циљни 
протеин за деловање каспаза. Активно 
учешће у апоптози имају комплекс циклин 
А/Cdk2, Cdc2 и циклин D, као и CDIs. Иако 
Cdks не припадају апоптотској машинерији, 
оне активирају неколико сигналних путева 
који воде ћелију у апоптотску ћелијску смрт. 

 

ЗНАЧАЈ АПОПТОЗЕ И ЋЕЛИЈСКОГ 

ЦИКЛУСА У РАЗВОЈУ НОВИХ 

ТЕРАПИЈСКИХ ПРИСТУПА 
 

 

Мутације или инактивација гена који 
учествују у регулацији процеса апоптозе до-
воде до неконтролисане деобе ћелија и на-
станка тумора. Управо ови гени и њихови 
протеински продукти представљају циљне 
молекуле у терапији канцера. 

У многим туморима је инактивиран ту-
мор-супресорски ген p53. Мутације у овом 
гену доводе до лошег одговора ћелије на 
примењену терапију. Генска терапија прили-
ком које се врши трансфер овог гена помоћу 
вирусних вектора истражује се још од 1996. 
године

21. Преклиничке студије су показале да 
је испољени p53 ген довео до регресије тумо-
ра и побољшао преживљавање код животиња 
без нежељених ефеката у околном ткиву. У 
комбинацији са зрачном и/или хемио тера-
пијом дошло је до повећања броја апоптот-
ских ћелија у малигном ткиву код тумора 
плућа, простате и тумора главе и врата22. Не-
колико класа лекова регулише експресију 
гена који припадају bcl-2 фамилији гена. Ди-
спептид је инхибитор хистон деацетилазе 
који смањује експресију bcl-2, bcl-xL и mcl-1 
гена у ћелијама код мултиплог мијелома23. 
Флавопиридол, инхибитор циклин зависних 
киназа, редукује ниво Mcl-1 протеина у ће-
лијама карцинома плућа23. Многи агенси који 
се користе у терапији канцера повећавају екс-
пресију или активирају тзв. "рецепторе 
смрти"24, као што је случај са TRAIL рецеп-
тором код глиома25 или карцинома колона26. 

Терапија усмерена на каспазе и њихове 
директне и индиректне инхибиторе као што 
су Apaf 1 и FADD се показала успешном на 
животињским моделима и на линијама ту-
морских ћелија. Различити приступи укљу-
чују фузионе протеине који садрже ефектор-

apoptotic pathway induced by this transcriptional 
factor. When other signals inactivate these anti-
apoptotic factors, Myc induces cell death. 

Protein Rb has an important role both in the 
progression of the cell cycle and in theinhibition 
of apoptotic process, because it represents a tar-
get protein for caspase activity. Active participa-
tionin apoptosis have complexes A/Cdk2,Cdc2, 
cyclin D, as well as CDIs. Though Cdks don't 
belong to the apoptotic machinery, they activate 
few signal pathways that lead cell to programmed 
cell death. 

 

THE IMPORTANCE OF APOPTOSIS AND 

CELL CYCLE IN DEVELOPMENT OF NEW 

THERAPEUTIC APPROACHES 
  

Mutations or inactivation of genes partici-
pating in the regulation of apoptosis lead to un-
controlledcell division and formation of tumors. 
These genes and their protein products are the 
target molecules in cancer therapy.  

Tumor-suppressor gene p53 is inactivated in 
many tumors. Mutations in this gene lead to poor 
cell response to the appliedtherapy.Gene therapy, 
during which there istransferof this geneby viral 
vectors, has been explored since 199621. Preclini-
cal trials showed that expressed p53 gene leads to 
regression of tumorsand improvedsurvivalin 
animalswithout any side effectsinsurrounding tis-
sue. Combined with radio- and/or chemotherapy 
there was an increase in number of apoptotic 
cells in malignant tissue inlung, prostate and head 
and neck tumors. Several types of drugs regulate 
expression of genes belonging to the Bcl2 gene 
family. Dispeptide is an inhibitor of histone 
deacetylase, whichdecreases the expression of 
bcl-2, bcl-xL,mcl-l genes in the multiple 
myeloma cells. Flavopiridol, inhibitor of cyclin-
dependent kinases, reduces the level of Mcl-1 
protein in the lung carcinoma cells23. Many 
agents that are being used in cancer therapy are 
enhancing the expression or activating so called 
"death receptors"24 as is the casewith theTRAIL 
receptor in glioma25 or colon carcinoma26.  

The treatment directed to caspases and their 
direct and indirect inhibitors such as Apaf-1 and 
FADD was proven to be successful inanimal 
models and tumor cell lines. Different approac-
hes involve fusion proteins that contain  effector 
caspases as well as small molecules, which di-
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ске каспазе као и мале молекуле који директ-
но активирају прокаспазу-327. Терапија у 
блиској будућности вероватно ће представ-
љати комбинацију конвенционалне терапије 
и стимулатора апоптозе.  

Међу лековима који модулишу ћелијски 
циклус најзначајнији су директни инхиби-
тори циклин зависних киназа (CDIs). Њихов 
механизам деловања је компетитивна инхи-
биција ATP везујућег места на ензиму. Једно 
од првих синтетисаних једињења је Олому-
цин који инхибира комплекс Сdk1-циклин 
В

28. Росковитин (10 пута потентнији инхиби-
тор ћелијске пролиферације од оломуцина) и 
флавопиридол тренутно се налазе у фази 
клиничких испитивања29, 30. 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

 

Узајамно дејство између апоптотских 
фактора и регулатора ћелијског циклуса 
одређује судбину ћелије у вишећелијском 
организму. Преживљавање целог организма 
такође зависи од баланса између ова два про-
цеса. Поремећаји у регулацији ових процеса 
доводе до настанка многих болести, укљу-
чујући и канцер. С друге стране, управо су 
молекули који учествувју у регулацији ових 
процеса циљна места за деловање антиту-
морских агенаса. Због свега тога, разумевање 
везе између апоптозе и ћелијског циклуса је 
од изузетне важности у проналажењу нових 
терапијских стратегија у борби против кан-
цера. 
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rectly activate procaspase-327. Therapyin the near 
future will probably represent a combination of 
conventional therapy and apoptotic stimulators.  
Among the drugs that modulate the cell cycle, the 
most significant are direct inhibitors of cyclin 
dependent kinases (CDIs). Their mechanism of 
action is competitive inhibition of ATP binding 
site on the enzyme. One of the first synthesized 
compounds is olomoucine, which inhibits Cdk1 –
cyclin B complex. Roscovitine (ten times more 
potent inhibitor of cell proliferation than olomou-
cine) and flavopiridol are currently inclinical tri-
als29,30. 

 

CONCLUSION 
  

Interactions of apoptotic factors and regula-
tors of the cell cycle determine the faith of the 
cell in a multicellular organism. Survival of the 
whole organism also depends on the balance 
between these two processes. Disorders in regu-
lation of these processes lead to the development 
of many diseases, including cancer. On the other 
side, exactly those molecules involved in the 
regulation of these processesare target spots for 
the action of anticancer agents. Consequently, 
comprehension of the relation between the 
apoptosis and the cell cycle is crucial in finding 
new therapeutic strategies forthe fight against 
cancer. 
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СКРАЋЕНИЦЕ 
 

AGD - Алaнил-глутамин дипептид 
АRR -  Смањење апсолутног ризика 
CVVH - Континуирана вено-венозна хе-

мофилтрација 
CRAI - Континуирана регионална арте-

ријска инфузија 
EP - Ендоскопска папилотомија 
ERCP - Ендоскопска ретроградна холан-

гиопанкреатографија 
E-selectin (CD 62E) -  Ћелијски адхезиони 

молекул  
"ISNS" - Индивидуална постепена хран-

љива потпора 
LMWH - Нискомолекуларни хепарин 
NG - Назогастрично 
NJ - Назојејунално  
NNT - Број болесника које требa лечити 

да би се спречио један негативни исход 
PAF -  Фактор активације тромбоцита 
PTGD - Перкутана трансхепатична дре-

нажа жучне кесице  
RCTs - Рандомизирана контролисана кли-

ничка испитивања 
SAP -  Тежак акутни панкреатитис  
TEN - Тотална ентерална  исхрана 
TNF-alfa, IL-1 beta, IL-6, IL-8 -  

Цитокини, хуморални  посредници запаљења 
TPN - Тотална парентерална исхрана 

 

САЖЕТАК 
 

Акутни панкреатитис је акутни запаљењ-
ски процес у панкреасу са променљивим 
учешћем других регионалних ткива или уда-
љених органских система. Тешка форма 
бoлести се јавља у 10-20% случајева, проду-
женог је тока и обично због високе 
учесталости локалних и системских компли-
кација, захтева болничко лечење. Узевши у 
обзир и значајну учесталост смртних исхода 
упркос дијагностичким и терапијским до-
стигнућима, ова болест представља озбиљан 
здравствено-економски проблем данашњице. 

Циљ овог рада је анализом резултата ран-
домизованих контролисаних истраживања 
утврдити разлике у ефикасности између ста-
ндардних метода лечења тешког акутног пан-
креатитиса и нових терапијских модалитета, у 
смислу смањења ризика од смртног исхода. 
Прегледом медицинске литературе и претра-
живањем "МЕДЛАЈН" базе података ориги-
налних научних радова и систематских пре-
гледних чланака, комбинацијом кључних 
речи: акутни панкреатитис, лечење, мортали-
тет, пронађено је укупно 914 радова, објав-
љених у последњих 13 година; 64 рада одно-
сила су се на рандомизирана контролисана 
клиничка испитивања, од чега је укупно 14 
радова задовољило критеријуме за селекцију 
и екстракцију података. Од укупно 16 ода-
браних радова, на конзервативно лечење 
односило се 11, што укључује и неке од нових 
терапијских модалитета, док су ефекти нових 
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метода лечења били предмет истраживања у 
четири студије.  

Комбиновано, хируршко-ендоскопско 
лечење, било је примењено у само једној сту-
дији. Највећи узорак испитаника у анализи-
раним студијама био је 290, у студији са анта-
гонистом фактора активације тромбоцита, док 
је најмањи узорак од 22 пацијента забележен 
у студији која је упоређивала тоталну парен-
тералну и ентералну исхрану болесника.  

Континуирана регионална артеријска 
инфузија инхибиторима протеазе у комбина-
цији са антибиотиком, интравенска надокнада 
аланил-глутамин дипептида и рана, високо-
запреминска континуирана вено-венозна хе-
мофилтрација, показале су најбољи резултат 
у лечењу пацијената са тешким акутним пан-
креатитисом. Такође, употреба нискомолеку-
ларног хепарина и ентералне исхране 
значајно је утицала на смањење ризика од 
смртног исхода.  

 

Кључне речи: тежак акутни панкреати-
тис, морталитет, лечење, инхибитори протеа-
за, аланил-глутамин дипептид 

 

ABSTRACT 
 

Acute pancreatitis is an acute inflammatory 
process of the pancreas with variable involve-
ment of other regional tissues or other organ 
systems. The severe form of the disease occurs in 
10-20% of cases, and usually requires prolonged 
hospitalization due to a frequent local and 
systemic complications. Additionally, conside-
rable mortality despite diagnostic and therapeutic 
advances, makes this disease a serious health 
problem nowadays. The aim of this study was to 
conduct a review of randomized controlled trials 
to determine differences in the efficiency 
between standard methods of treatment for seve-
re acute pancreatitis and new treatment ways in 
terms of decreased mortality.  

Search of the "Medline" database of original 
scientific papers and systematic review articles 
was made, using a combination of the following 
keywords: acute pancreatitis, treatment, 
mortality. In total 914 papers were found, pub-
lished in the last 13 years; 14 of 64 randomized 
controlled clinical trials met the selection criteria 
and were eligible for inclusion. From a total of 
16 papers, the conservative treatment was related 
to 11, which includes some of the new treatment 
methods, while the effects of new methods of 
treatment have been the subject of research in the 
four studies. Combined endoscopic and surgical 

treatment was applied in only one study. The lar-
gest sample of 290 patients was included in the 
study with platelet activation factor antagonist, 
while the smallest sample of 22 patients was 
used in the study that compared total parenteral 
with enteral nutrition.  

 Continuous regional arterial infusion of 
protease inhibitors in combination with antibio-
tics, intravenous supplementation of alanyl-glu-
tamine dipeptide and the early, high-volume 
continuous veno-venous hemofiltration showed 
the best results in the treatment of patients with 
severe acute pancreatitis. Also, the use of low 
molecular weight heparin and enteral nutrition 
significantly reduced mortality.   

 

Key Words: severe acute pancreatitis, 
mortality, treatment, protease inhibitors, alanil-
glutamine dipeptide 

 

УВОД 
 

Акутни панкреатитис је акутни запаљењ-
ски процес у панкреасу са променљивим 
учешћем других регионалних ткива или уда-
љених органских система. Болест је у 80% 
пацијената блажег клиничког тока, са мини-
малним запаљењем панкреаса, без комплика-
ција и ретко доводи до смртног исхода. Ма-
нифестује се нелагодношћу и болом у трбуху, 
мучнином, повраћањем и повишењем пан-
креасних ензима. Најчешћи узрочни фактори 
су жучни каменци и унос алкохола. Обично 
се на конзервативно лечење потпуно повлачи 
за неколико дана. Тешка форма бoлести, јав-
ља се у 10-20% случајева, продуженог је тока 
и обично због високе учесталости локалних и 
системских компликација, захтева болничко 
лечење. Узевши у обзир и значајну 
учесталост смртних исхода упркос дијагно-
стичким и терапијским достигнућима, ова бо-
лест данас представља озбиљан здравствено-
економски проблем1. Некроза панкреаса је 
морфолошко обележје тешке форме болести и 
у тешком акутном панкреатитису (SАP), зах-
вата више од 30% жлезданог паренхима. 
Компликације SАP су: инфицирана некроза у 
5-10% случајева са смртношћу преко 80%, 
апсцес панкреаса, перипанкреатична масна 
некроза, а у најтежим случајевима и панкреа-
тична сепса са пратећим системским компли-
кацијама и смртним исходом, у више од 40% 
оболелих. Учесталост SАP је 10 до 50 оболе-
лих на 100.000 становника годишње2. До-
датни фактори који доприносе настанку смрт-
ног исхода су : „прерано" хируршко лечење, 
неадекватно конзервативно лечење, болничке 
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инфекције, гојазност, старост, удружене бо-
лести, исцрпљеност и нарушено опште стање.  

Лечење се спроводи у зависности од кли-
ничког тока болести и локалног налаза. Кон-
зервативно лечење подразумева надокнаду 
течности и електролита, парентерално или 
ентерално храњење, смањење секреције кисе-
лине у желуцу, аналгезију, антибиотску тера-
пију и примену нискомолекуларног хепарина. 
Због развоја инфективних и неинфективних 
компликација услед "отворене" хирургије, 
стандардна хируршка некректомија је резер-
висана за пацијенте код којих претходно 
лечење није дало резултате. Последњих годи-
на, хирургија SАP је знатно олакшана упо-
требом лапароскопа и подразумева комбина-
цију ендоскопске дренаже и минимално-инва-
зивне некректомије

1. Такође, у лечењу 
билијарног SАP, однедавно се примењује 
рана, перкутана трансхепатична дренажа 
жучне кесе (PTGD). После открића нових па-
тофизиолошких механизама болести и улоге 
посредника запаљења у регрутовању запа-
љенских ћелија и изазивању системских ком-
пликација, појавила се и потреба за новим ме-
тодама лечењa. Примећено је да рана хемо-
филтрација, примена континуиране 
регионалне артеријске инфузије инхибитора 
протеазе (CRAI ), антагониста фактора акти-
вације тромбоцита (PAF), и суплементација 
аланил-глутамин дипептида (AGD) у склопу 
нутритивне подршке, утиче на смањење кон-
центрација фактора који су одговорни за про-
гресију болести и смртни исход2-7.  
 

ЦИЉ РАДА 
 

Циљ овог рада је да се анализом резултата 
рандомизованих контролисаних истраживања 
утврде разлике у ефикасности између стан-
дардних метода лечења тешког акутног пан-
креатитиса и нових терапијских модалитета, у 
смислу смањења ризика од смртног исхода. 
 

МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДЕ 
 

Прегледом медицинске литературе и пре-
траживањем "МЕДЛАЈН" базе података ори-
гиналних научних радова и систематских 
прегледних чланака, комбинацијом кључних 
речи: акутни панкреатитис, лечење, мортали-
тет, пронађено је укупно 914 радова, објав-
љених у последњих 13 година; 64 рада одно-
сила су се на рандомизирана контролисана 
клиничка испитивања (RCTs), од чега је укуп-
но 14 радова задовољило критеријуме за се-
лекцију и екстракцију података. Према истим 

критеријумима и кључним речима претраже-
на је и база података "СКОПУС", где су про-
нађене 44 студије, од којих се 24 односило на 
RCTs, при чему су критеријуме за селекцију 
испуниле само две. За израду овог системат-
ског прегледног чланка, од укупно 88, ода-
брано је 16 оригиналних научно-истражи-
вачких радова, у форми пуног текста и 
искључиво на енглеском језику. Критеријуме 
за селекцију нису задовољила 72 рада. Сту-
дије које су се бавиле истраживањима на жи-
вотињама, лечењем билијарно-хепатичних, 
гастроентеролошких и ректалних карцинома, 
абдоминалног компартмент синдрома, радови 
базирани искључиво на антибиотској профи-
лакси, хирургији хепато-билијарног тракта, 
мета-анализе, нерандомизована истраживања, 
непотпуни радови и они који нису били на 
енглеском језику, нису узети у разматрање. 
Селектоване студије односиле су се искљу-
чиво на RCTs,спроведене на људима оболе-
лим од тешке форме акутног панкреатитиса 
са "APACHE II"скором већим од осам или по-
тврђеним позитивним налазом некрозе на 
прегледу компјутеризованом томографијом. 
Испитаници млађи од 18 година и труднице 
нису били укључени у испитивања. Предмет 
истраживања било је упоређивање ефикасно-
сти примењених стандардних и нових метода 
лечења на смањење смртности пацијената са 
SАP. Све селектоване студије биле су мето-
долошки исправно урађене. Клинички 
значајни резултати су се односили на смање-
ње апсолутног ризика од смртног исхода 
изражено вредностима броја болесника које 
треба лечити новим леком да би се избегао 
један смртни исход (NNT), од 20 и < 20. Само 
мали број добијених резултата можемо гене-
рализовати на ширу популацију јер је у већи-
ни анализираних студија био укључен мали 
број испитаника. У свим студијама били су 
наведени критеријуми за укључење пације-
ната, групе су биле сличне по заступљености 
прогностичких фактора, а само је минимални 
број пацијената на почетку био искључен из 
студија. Процес рандомизације био је у већи-
ни студија углавном независан од истражи-
вача. Оцена квалитета студија наведена је као 
табеларни приказ (табела 1).  
 

РЕЗУЛТАТИ 
 

Од укупно 16 одабраних радова7-20, на 
конзервативно лечење односило се 11, што 
укључује и неке од нових терапијских мода-
литета, док су ефекти нових метода лечења 
били предмет истраживања у четири студије. 
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Комбиновано, хируршко-ендоскопско лече-
ње, било је примењено у само једној студији. 
Испитаници су лечени у јединицама интен-
зивног лечења и на хируршким одељењима. У 
свим студијама били су подељени на 
терапијску и контролну групу. Није било 
ограничења у погледу пола. Највећи узорак 

испитаника у анализираним студијама био је 
290, у студији са антагонистом PAF, док је 
најмањи узорак од 22 пацијента забележен у 
студији која је упоређивала тоталну паренте-
ралну (ТPN) и ентералну исхрану болесника 
(ТЕN) (табела 1). 

 

Табела 1. Карактеристике студија о лечењу тешког акутног панкреатитиса  
                 одабраних за анализу7-20 
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1.  RCT 70 мес. " ISNS" vs.TPN 100 6 0 >8 17% (14 vs 20) 
6 
 

16,6  
(0,1-33,3) 

p>0,05 
 

2.  RCT 10 дана TEN vs. TPN 22 5 0 >8 9,1 % (0 vs 9,1) 9,1 
10,9  
(0,07-22) 

p>0, 05 

3.  RCT 34 мес. 
NG vs.NJ 
исхрана 

50 5 2 18 
25,15% 
(18,5 vs 31,8) 

13,3 
7,5  
(0,05-15) 

p>0, 05 

4.  RCT 34 мес. TEN vs. TPN 70 4 1,43 17,7 
20,5% 
(6 vs 35) 

29 
3.4  
(0,02-6,9) 

 p=0,003 
 

5.  RCT 18 мес. TEN vs. TPN 50 6 0 >8 
18%  
( 20 vs 16) 

4 
25  
(0,16-50) 

p>0, 05 
p=1,000 

6.  RCT 29 мес. TEN vs. TPN 28 6 0 12,7 
10,7% 
( 0 vs. 15,8) 

15,8 
6,4  
(0,04-12,7) 

p>0, 05 
 

7.  RCT 49 мес. TEN vs. TPN 107 5 28,18 16 
27,1% 
( 11,3 vs 42,6) 

31,3 
3,2  
(0,02-6,3) 

p<0, 05 
 

8.  RCT 34 мес. 
TEN± Imipenem 
vs. TPN 

28 5 0 >8 
28,6%  
(19 vs. 40 ) 

21 
 

4,8  
(0,13-41,6) 

p>0, 05 

9.  RCT 67 мес. LMWH 
265 
 

6 0 11,6 
20,5%  
(10,4 vs 30,6) 

20,2 
4,9  
(0,03-9,9) 

p<0,05 

10.  RCT 36 мес. 
"STEP-UP" vs. 
opеn necrosect. 

88 5 0 14.,6 
17,5% 
(19 vs 16) 

3 
33,3  
(0,2-66,6) 

p=0, 70 

11.  RCT 
46 мес. 
 

PTGD vs. 
ERCP+EP 

107 6 2,88 14 
6,95%  
( 8 vs 5,9) 

2,1 
47,6  
(0,3-95,2) 

 p=0,798 

12. RCT 10 мес. AGD 80 4 5 8,6 
13,2% 
(5,3 vs 21,1) 

15,8 
 6,3  
(0,04-12,6) 

p<0, 05 

13. RCT 96 дана 

high vs .low 
volt. CVVH 
early vs. late 
CVVH 

37 5 0 >8 
18,6% 
(5,56 vs.31,58) 
(11,11 vs. 26,32) 

26 
15,2 

 3,8  
(0,03-10,7) 
6.5  
(0,3- 10,2) 

p<0, 01 
p<0, 05 

14. RCT 60 мес. 

CRAI 
инхибитора 
протеасе и 
антибиотика 

78 5 10,26 >8 
14,1% 
(5,1 vs. 23,1) 

18 
 5,5  
(0,03-11,1) 

 p<0, 05 
p=0,02 

15. RCT 22 мес. 
РАF 
антагонист-
Lexipafant 

290 7 1,38 10 
12% 
(10 vs. 15) 

5 
 20  
(0,1-40) 

 p=0,131 

16. RCT 13 мес. 
Antioxidant 
therapy 
(Vit. C, A, E) 

39 7 2,2 11,2 
5,12% 
(0 vs. 10,5) 

10,5 
 9,5 
(0,06-19) 

p>0, 05 
 

* Границе поверења за NNT 

 

Комбиновано-хируршко/ендоскопско 

лечење и SAP 

Холандска студија из 2005 године је упо-
редила ефикасност "step-up" приступа и стан-

дардне, "отворене" некректомије, на укупно 
88 испитаника. Обе групе пацијената имале 
су континуирано постоперативно испирање, 
(>4l/24h). Студијама је доказано да нема 
значајне разлике у смањењу смртности, 19 % 
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за "step-up" метод и 16 % након класичног 
приступа; (р=0,70). NNТ вредност је веома 
висока и износи 33,3. 

 

Нове методе лечења и SAP 
 

У Јинлинг болници, у Кини, 2001 године, 
у студији на 107 испитаника са билијарним 
SAP, установљено је да рана PTGD, приме-
њена у 53 испитаника, нема примат, у односу 
на 48 испитаника, лечених стандардном, ен-
доскопском ретроградном холангиопанкреа-
тографијом (ERCP) са ендоскопском папило-
томијом (EP). У PTGD групи, било је 8 % 
умрлих, а у ЕRCP, 5,9 %; (р=0,798). NNТ је 
био 47,6. 

У Кини, између 2004 и 2005 год., у сту-
дији са 20 % АGD-ом, 76 испитаника је до-
бијало по 100 ml дневно интравенске инфу-
зије овог лека, на дан пријема и пет дана ка-
сније. Запажена је значајно нижа смртност 
"ране" групе од 38 испитаника, само 5,3 %, за 
разлику од 21.1 % умрлих у "касној" групи; 
(р<0,05). Клиничку значајност студије пот-
врдила је и вредност NNT-а од 6.3 и ARR, од 
15,8%. 

Такође, 2005 године, друга кинеска сту-
дија са континуираним вено-венозним пре-
чишћавањем крви (CVVH), на 37 испитаника, 
упоређивала је ниско и високозапреминску 
CVVH, у количини од 1000 и 4000 ml/h, 
унутар првих 48 сати и после 96 часова од 
пријема. По катетеризацији југуларне или 
феморалне вене, сви испитаници су добијали 
и LMWH, у дози од 0,4 ml. Доказана је кли-
ничка значајност студије са NNT вредностима 
од 3,8 и 6.5, али и ниском смртношћу у групи 
са раном, 11,11% према 26,32% и високоза-
преминском CVVH, 5,56% према 31,58%; 
(р<0,01 и р<0,05). 

Веома мала смртност , само 5.1%, прика-
зана је и у студији са CRAI , у Варшави, 2003 
године. CRAI: 240 mg/24h нафамостат меси-
лата и 1g/24h имипенема, примао је 31 испи-
таник током пет дана. Интравенска примена 
имипенема је настављена наредних девет 
дана, док је 39 контрола исти добијала у дози 
од 0,5 g/8h, 14 дана, са стопом смртности од 
23,1%. Смањење броја смртних случајева у 
CRAI групи било је високо значајно; (р<0,05; 
p=0,02), као и сама студија са вредношћу 
NNT од само 5,5. 

У британској студији са PAF антагони-
стом, из 1994 године, показан је низак утицај 
на смртност, у групи од 148 пацијената који 
су овај лек добијали, седам дана, у дози од 

100 mg/24h, док је 138 контрола примало пла-
цебо. Било је 10% умрлих у PAF и 15% у пла-
цебо групи; (р=0,131). NNТ= 20. 

Саудијска студија из 2006 год., није дока-
зала нарочиту корист од примене антиокси-
данаса. Стандардно је лечено 39 испитаника, 
али је њих 19 примало дневно и 1g витамина 
Ц, интравенски, 10.000 јединица витамина А, 
интрамускуларно и 200 mg витамина Е, 
орално,14 дана. Праћени су и оксидативни 
маркери у плазми: глутатион, супероксид ди-
змутаза и малондиалдехид. Без обзира на 
NNТ вредност од 9.5 и укупну смртност од 
5,12%, утицај витамина на њено смањење 
није био значајан; (p>0,05). 

 

Конзервативно лечење и SAP 
 

У кинеској студији са "индивидуалном 
постепеном хранљивом потпором" (ISNS), из 
2002 године, 50 испитаника је добијало албу-
мин, 10-20 g дневно уз ТPN, затим, комбино-
вану, парентералну и ентералну исхрану и 
при крају лечења, само ТЕN. На искључиво 
ТPN било је 50 контрола. Показано је да у по-
гледу смртности није било разлика између 
"ISNS" и контролне групе; 14 % наспрам 20 
%; (р>0,05). NNТ =16,6. 

У студији спроведеној у Барселони 2006 
године, 22 испитаника је храњено искључиво 
са 1.5-2 g протеина/kg и 30-35 кcal/kg дневно, 
10 дана. Нутритивну формулу примало је 11 
пацијената, назојејунално (NJ), док је 11 кон-
трола са ТPN храњено преко централне вен-
ске линије. У ТЕN групи није било смртних 
исхода, док је у ТPN било 9,1%, због чега се 
утицај оваквог лечења не доводи у везу са 
значајним смањењем смртности; (р>0,05). 
NNТ =10,9.  

Глазговска пилот студија, из 1997 године, 
на 27 испитаника са назогастричном (NG) 
исхраном, није показала нарочиту корист од 
исте, у односу на 22 контроле са NJ исхраном 
Без обзира на пут примене, сви испитаници су 
добијали по 1 kcal/ml и 40 g/l протеина, у дози 
од 30-100 ml/h, највише 2000 kcal дневно, све 
време лечења. Умрло је пет у NG и седам 
испитаника у NJ групи; (р>0,05). NNТ =7,5. 

Руска студија из 2002 године, је дефини-
тивно потврдила предност седмодневне ТЕN 
у 35 испитаника, NJ храњених 1,5 g-ом про-
теина и са 30 кcal/kg дневно, наспрам 34 кон-
трола са ТPN (10% декстроза, 10% емулзије 
масти и 10% аминокиселински раствори).У 
ТPN групи умрло је 35%, а у ТЕN, свега 6%; 
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(р=0,003). Студија је била статистички, али и 
клинички значајна, јер је NNT био 3.4 . 

Проспективна студија из 2006 год.ине у 
Нехру болници, у Индији, није показала 
значајнији утицај TEN на ARR од смртног 
исхода у 25 испитаника иницијално храњених 
нутритивним формулама, унутар 72 сата од 
пријема и током наредних 14 дана. Укупни 
дневни унос био је 2,500-2,700 kcal и 120-130 
g протеина, брзином од 20-30 ml/h. Исти про-
токол је примењен и у 25 контролних пације-
ната са TPN. У TEN групи, било је 20% умр-
лих у односу на 16% контролне групе; 
(p=1,000). NNТ = 25. 

Канадска студија из 2001 године је упоре-
дила 10 испитаника на ентералној исхрани 
(Peptamen ®), 25 ml/h, са постепеним повећа-
вањем за по 10 ml/h, сваких 6 сати, са 18 кон-
трола које су парентерално добијале 10% дек-
строзу и емулзије масти (Intralipid®). Дневни 
унос за обе групе био је 25 kcal/kg и 1,5 g/kg 
протеина дневно. Умрло је 15,8% контрола, 
док у TEN групи није било смртних 
случајева; ( p>0,05). NNТ= 6,4. 

Кинеска студија спроведена од 2003 до 
2007 године, показала је корисне ефекте TEN 
на 53 испитаника који су били храњени 
имуно-нутритивном формулом, са дневним 
уносом од 20 ml/h, 25-30 kcal/kg и 1,5 g/kg 
протеина. Контролна 54 испитаника на ТPN, 
добијала је растворе гликозе, витамина, ми-
нерала, у количини од 2000 ml и 250 ml 20% 
емулзија масти, са 25-30 kcal/kg и 1,2 g/kg 
протеина дневно.  

Студија је клинички значајна јер NNT 
износи 3.2, а смртност 42.6% у ТPN и 11,3% у 
TEN групи; (p<0,05).  

Рандомизована, двофазна Будимпештан-
ска студија из 2002 године, са ентералном 
исхраном, без обзира на вредности NNT од 
4,8, није значајно утицала на смртност; ( 
p>0,05). Заправо, 10 пацијената са ТPN доби-
јало је 5-16 дана, интравенски, 3 g/kg 10% 
декстрозе, 1-1,5 g/kg 10% амино-киселинских 
раствора и 0,8-1,3 g/kg 10% или 20% емулзија 
масти са 30 kcal/kg дневно. Имунонутритивну 
формулу, са 40 kcal/ml/h и 22,5 g/500 ml про-
теина преко NJ сонде, добијао је 21 пацијент, 
5-9 дана. Антибиотик је примењиван уз енте-
ралну исхрану, од четвртог дана, на 12 h, код 
14 пацијената. 

Кинеска студија са нискомолекуларним 
хепарином (LMWH), окончана 2004 године, 
указала је на значајно нижу смртност, 10,4 %, 
у групи од 135 испитаника који су поред ста-

ндардног лечења исти добијали седам данa, у 
дози од 100 µg/kg дневно. Смртност 130 кон-
трола са стандардном терапијом била је 30,6 
%; (р<0,05). Клиничку значајност студије пот-
врдила је и вредност ARR-a од 20,2 и NNT-a 
од 4,9. 
 

ДИСКУСИЈА 
 

Анализа резултата студија са CRAI инхи-
биторима протеазе, интравенском суплемен-
тацијом AGD-а и раном, високо-запремин-
ском CVVH, указује на предност нових мето-
да у лечењу SAP у односу на такође, веома 
значајне и корисне ефекте од примене LMWH 
и ТЕN, потврђене у многим студијама. Тако-
ђе, после деценије испитивања, студије са 
ентералном исхраном потврђују њену важну 
улогу у одржавању интегритета црева, чиме 
се умањује тежина болести, оксидативни 
стрес и утиче на исход лечења. Резултати не-
ких, клинички значајних студија са ТЕN, ука-
зују и на неопходност увођења имунонутри-
тивних формула са глутамином. Стварањем 
"протеина топлотног шока 70", глутамин под-
стиче рапидну пролиферацију лимфоцита и 
ентероцита чиме појачава цревну баријеру за 
микроорганизме, а смањује интестиналну 
атрофију и продукцију интестиналних про-
инфламаторних цитокина. Такође, смањена 
пропустљивост црева, у смислу бактеријске 
транслокације, повезана је са изузетно ниском 
смртношћу од инфициране некрозе панкреа-
са

8-11. Потпуним NJ храњењем у односу на 
NG, "штеди" се панкреас. Заправо, пласира-
њем сонде од Трајцовог лигамента ка дистал-
ном јејунуму, "прескочено" је достављање 
хранљивих састојака у желудац и дванаесто-
палачно црево, чиме је избегнута стимулација 
егзокрине панкреасне секреције6,12. Додатно, 
примећено је да рана NJ исхрана смањује ра-
звој вишеструке органске слабости и сеп-
тичних компликација13. Клинички значајна 
терапијска и специјална анти-тромбинска 
активност LMWH, снажнија је од нефракцио-
нираног хепарина, што потврђује кинеска 
студија из 1998 године. Новија истраживања 
показују да утицајем на микроциркулацију 
запаљеног панкреаса, LMWH може смањити 
ослобађање инфламаторних медијатора, сма-
њењем активности нуклеарног фактора капа-
Б, у нисходној регулацији нивоа фактора ту-
морске некрозе алфа (TNF-alfa) и интерлеу-
кина 6 (IL-6)14.  

У студијама са "step-up" приступом, доста 
добра контрола извора инфекције, доводи се у 
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везу са понављаним ендоскопским дренажама 
инфицираних течних колекција и минимално 
инвазивним, ретроперитонеалним уклањањем 
"инфицираног" некротичног ткива. С обзиром 
на минималну трауму, комфор и једностав-
ност приликом ретроперитонеалног, транспе-
ритонеалног или трансгастричног увођења 
ендоскопа, са постепеним хируршким дебри-
дманом, повећава се и ризик од накнадног 
уношења инфекције, што у поређењу са 
"отвореним" приступом и комплетним укла-
њањем некрозе, нема утицаја на смањење 
смртности, али је значајно смањена појава 
неинфективних компликација, посебно лапа-
рокела. Дебридман се изводи прстенастим 
форцепсом, преко перкутаног дрена, под кон-
тролом камере и сукцијом некротичног мате-
ријала

15,16. Премда једноставнија и лакша за 
извођење, Селдинџерова техника трансхепа-
тичног увођења игле од 18 F, под контролом 
ултразвука, погодна је за пацијенте са загла-
вљеним каменцима у ампули холедоха или 
спазмом Одијевог сфинктера, код којих није 
могуће урадити ERCP са EP-ом, с обзиром на 
приближно исту учесталост смртних исхода17.  

Рана примена AGD-а због опоравка ћелиј-
ских заштитних механизама утиче и на имун-
ске механизме, метаболички стрес, отпорност 
цревне баријере на хипоперфузију и бактериј-
ску транслокацију, развој септичних компли-
кација и клинички значајно смањење смртно-
сти

9. Инхибитори протеазе испољавају широ-
ку инхибиторну активност на ензиме 
панкреаса, коагулациони систем, продукцију 
проинфламаторних цитокина и систем ком-
племента, али механизам њихове активности 
је и даље нејасан. Студије њихове ефикасно-
сти почињу шездесетих, а настављене су де-
ведесетих година прошлог века. Непрекидна 
седмодневна интравенска примена високих 
доза апротинина и габексат-месилата, у овим 
студијама, не утиче значајно на смртност па-
цијената, зато што исхемија и оштећена ми-
кроциркулација отежавају продирање ових 
лекова у ткиво панкреаса. То потврђују и 
мета-анализе RCTs из 2004-те године6.  

Стална локална примена одређених доза 
нафамостат-месилата преко једне од артерија 
које запаљени панкреас снабдевају крвљу, 
драматично повећава његову ткивну концен-
трацију, што значајно смањује стопу смртно-
сти, па је од изузетне користи за клинички 
рад

18. У Јапану данас, све већу примену нала-
зи рана, CVVH. Услед апсорпције за полиме-
тилметакрилатну мембрану уклањају се 
проинфламаторни цитокини: ТNF-аlfа, IL-1 

bета, IL-6 и ТNF-alfa рецептор, чиме је 
значајно смањена смртност од SAP; то указује 
на потребу за њеном све већом клиничком 
применом

6,7.  

Да мали молекули и хуморални посред-
ници запаљења имају битну улогу у настанку 
компликација, показује и студија са PAF анта-
гонистима. Значајно смањење локалних ком-
пликација, синдрома системског инфлама-
торног одговора и системске сепсе, приписује 
се њиховом утицају на IL-8 и Е-selectin. 
Међутим, у погледу органске слабости и 
смртних исхода, нису забележени корисни 
ефекти од употребе ових лекова. Додатно, 
њихова системска примена није оправдана и 
повезује се са настанком срчаних удара, али и 
других кардиоваскуларних компликација19.  

Примена витамина А, Ц и Е, као егзоге-
них "чистача" слободних радикала током ће-
лијског оштећења у SAP, нажалост, није 
имала значајан позитивни утицај на смањење 
ризика од смртног исхода. Прво, овом студи-
јом је потврђена логична претпоставка да су 
некротичне ћелије практично неповратно 
оштећене, па отуда и њихова неспособност да 
"одговоре" на спољашње стимулусе. Друго, 
нису уочене значајне промене у концентраци-
јама ендогених антиоксиданаса, измерених 
током студијског периода, 1. и 7. дана, као ни 
на контролним снимцима трбуха. Из свегa 
произилази да су лака и средње-тешка форма 
болести, одговарајући терапијски "прозор", за 
ефикасно деловање ових антиоксиданаса, што 
није случај када је у питању SAP, па су кори-
сни ефекти од њихове употребе минимални20. 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Континуирана регионална артеријска 
инфузија инхибиторима протеазе у комбина-
цији са антибиотиком, интравенска супле-
ментација аланил-глутамин дипептида и рана, 
високо-запреминска континуирана вено-ве-
нозна хемофилтрација, показале су најбољи 
резултат у лечењу пацијената са тешким акут-
ним панкреатитисом. Такође, употреба ни-
скомолекуларног хепарина и тоталне енте-
ралне исхране значајно је утицала на смање-
ње ризика од смртног исхода (график 1). С 
обзиром на добре ефекте лечења, примена на-
ведених стандардних и нових метода је 
значајна за клиничку праксу. Ограничавајући 
фактор у коначној клиничкој процени њихове 
терапијске ефикасности био је мали узорак, 
па исту треба потврдити у будућим истражи-
вањима, на већем узорку испитаника. 
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График 1. Средња вредност и проценат умрлих пацијената од SAP по групама,  
                  лечених различитим методама 
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"Рационална терапија" је биомедицински 
часопис у коме се објављују радови који су 
прихваћени од стране независних рецензена-
та. Објављује оригиналне медицинске научне 
радове, стручне медицинске радове, критичке 
осврте, приказе случајева, евалуације научних 
метода, посебно радове који се баве рацио-
налном терапијом у медицини, као и писма 
уреднику, извештаје о активностима удруже-
ња, рецензије књига, вести у биомедицини и 
остале чланке, писане на српском језику. 
Оригинални рукописи ће бити примљени 
само ако нису истовремено послати другим 
часописима. Радови ће бити прихваћени по-
сле позитивних рецензија ако не садрже ма-
теријал који је већ објављен или је поднесен 
или прихваћен за објављивање негде другде, 
осим као прелиминарни извјештај, као што је 
сажетак који не прелази 300 речи. Часопис 
следи принципе Добре праксе у публиковању, 
објављене у "Guidelines on Good Publication 
Practice as established by Committee on Publication 
Ethics-COPE" (www.publicationethics.org.uk). 

Рукописи се припремају у складу са "Uni-
form Requirements for Manuscripts submitted to 
Biomedical Journals" издате од стране Међуна-
родног комитета издавача медицинских часо-
писа (Ann Intern Med 1997;126:36-47., доступ-
но на www.icmje.org. Рукописи морају бити 
праћени писмом потписаним од стране свих 
аутора, са изјавом да су рукопис прочитали и 
одобрили за публиковање, и да он није већ 
објављиван, поднесен на разматрање или 
прихваћен у другом часопису. Рукописи, који 
су прихваћени за објављивање у часопису 
"Рационална терапија", постају својина овог 
часописа и не могу бити објављивани негде 
другде без писмене дозволе издавача. Часо-
пис "Рационална терапија" је власништво Ме-
дицинског друштва за рационалну терапију 
Републике Србије (МЕДРАТ), које је издавач. 
Међутим, уредници овог часописа имају пуну 
академску слободу и ауторитет да одреде са-
држај часописа, у складу са својим научним, 
професионалним и моралним нормама. Поли-
тика уредништва је да се учини сваки могући 
напор како би се обезбедила веродостојност 
објављених научних садржаја, интегритет ау-
тора, тајност и независност рецензената, за-

штитила права пацијената на приватност и 
открили и спречили сукоби интереса.  

За потешкоће које би се могле појавити у 
садржају часописа, као што су грешке у 
објављеним чланцима или научне недоумице 
око налаза истраживања, уредништво ће пре-
дузети све расположиве мере да их отклони. 
Захтеви за он-лајн верзију часописа, која се 
налази на веб-сајту МЕДРАТ-а су исти као и 
за штампану верзију.  

Рукописи се подносе на разматрање 
часопису "Рационална терапија" искључиво 
преко онлајн система SCIndex e-Ur-a. Рукопис 
треба послати преко интернет стране: 

http://aseestant.ceon.rs/index.php/racter  

Детаљно упутство за online пријаву 
радова, налази се на интернет адреси: 

http://aseestant.ceon.rs/index.php/%20racter/
information/authors  

После прихватања рада за штампу 
директна коресподенција са уредништвом 
се обавља преко е-мејл адресе: 

medrat@verat.net 

Рукопис на српском језику треба да буде 
куцан у фонту Times New Roman, величина 
слова 12, на ћирилици, са 1,5 проредом, у 
формату А4 (21 cm х 29,7 cm) без формирања 
и коришћења стилова односно аутоматског 
форматирања текста. Цео рукопис треба да 
буде предат у једном ворд документу. За 
истицање користити курзив (италика) а не 
подвлачење (сем евентуално за УРЛ адресе). 
Илустрације, слике и табеле треба да буду 
смештене на одговарајућим местима у тексту, 
а не као прилог на његовом крају. Текст рада 
треба да има следеће делове: насловна страна, 
сажетак, кључне речи, увод, метод, резултати, 
дискусија, захвалница (није неопходна) и 
литература. Изузетно, ако је рад писан као 
прегледни чланак по позиву, може имати 
слободну форму. Сажетак не би требало да 
има више од 300 речи, а цео рад не више од 
6000 речи.  

Наслов рада, имена аутора и називи 

њихових институција, кључне речи, као и 

сажетак, треба да буду достављени и на 

енглеском језику. Од броја časopisa Vol. 5 

No 2, је омогућено ауторима који то желе, 
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да свој комплетан рад штампају двоје-

зично, и на српском, и на енглеском језику. 

Разлог за ову измену је жеља да се квали-

тетни радови из "Рационалне терапије" 

учине доступнијим читаоцима са других 

говорних подручја, како би и они могли да 

користе резултате наших аутора и примене 
их у свом практичном раду.   

За радове који буду прихваћени, часопис 
"Рационална терапија" обавезно захтева да 
аутори дају изјаву којом преносе сва права на 
публиковање њиховог рада "Рационалној 
терапији".  

Све странице треба нумерисати редом, 
почев од насловне стране. Сва мерења, изузев 
артеријског крвног притиска, треба изразити 
у System International (SI) јeдиницама. За ле-
кове треба користити првенствено генеричка 
имена, док се заштићена имена могу навести 
у загради. Саветујемо ауторима да сачувају 
бар једну копију рукописа за себе. МЕДРАТ 
није одговоран за губитак рукописа при 
слању електронским путем.  

Насловна страна садржи назив рада ве-
ликим словима, пуна имена аутора и називе 
њихових институција где су спровели истра-
живања, коришћене скраћенице и име аутора 
који ће спроводити дописивање са уредни-
штвом (са адресом, бројевима телефона, е-
мејлом и факсом). Назив рада треба да буде 
сажет, али довољно прецизан. Такође, на на-
словној страни треба навести и објаснити све 
скраћенице које су биле коришћене у раду, по 
абецедном реду.  

Сажетак са мање од 300 речи треба саже-
то да искаже циљеве студије, метод рада, ре-
зултате и закључак. Сажетак не садржи 

нити референце нити скраћенице. Испод 
сажетка треба навести 3 до 5 кључних речи, 
које се преузимају из тезауруса МЕДЛАЈНА.  

Увод сажето констатује шта је до сада по-
знато о теми која се истражује, и наводи спе-
цифичан циљ студије. Одељак Пацијенти и 

методе/Материјал и методе треба да садржи 
опис начина на који је извршена селекција 
пацијената, односно експерименталних живо-
тиња, укључујући контроле. Имена па-
цијената и бројеви њихових историја болести 
или других докумената се не наводе. Метод 

рада треба описати са довољно детаља, 

како би други истраживачи могли понови-

ти студију или је евалуирати. Када се испи-
тивања спроводе на људима, потребно је да 
аутори доставе одобрење релевантног Етич-
ког одбора за таква испитивања, као и изјаву 

да су све студијске радње биле спроведене у 
складу са Хелсиншком декларацијом. Ризич-
не процедуре и хемикалије, ако су биле кори-
шћене у раду, треба описати детаљно, као и 
предузете мере за безбедно руковање. Стати-
стичке методе које су биле коришћене треба 
детаљно навести.  

Резултати треба да буду јасни и сажети, и 
да укључе минимум слика неопходних за 
јасну презентацију.  

Дискусија треба да буде сажета, без пре-
тераног прегледа литературе. Своје резултате 
треба тумачити у светлу резултата других 
аутора који су већ публиковани. Спекулације 
нису пожељне, а хипотезе треба јасно озна-
чити као такве. Не понављати резултате у 
дискусији, нити излагати нове резултате, који 
нису били поменути у претходном одељку 
рада.  

У захвалници се наводе све особе које су 
допринеле изради студије и рукописа, али не 
у таквој мери да буду аутори. Такође се овде 
наводе подаци о изворима финансирања и 
материјалној подршци студији уопште.  

Литература Референце треба идентифи-
ковати у тексту арапским бројевима у загра-
ди. Оне треба да буду нумерисане по редо-
следу појављивања у тексту. Личну комуни-
кацију и непубликоване резултате не наводи-
ти у листи референци, већ се могу поменути у 
тексту, у загради. Скраћенице за називе 
часописа треба да одговарају скраћеницама у 
бази МЕДЛАЈН. Стил навођења референци је 
следећи: 

Рад у часопису: (сви аутори се наводе ако 
их је 6 или мање; ако их је више, наводе се 
само прва три уз "et al.") 12. Talley NJ, Zin-
smeister AR, Schleck CD, Melton Љ. Dyspepsia 
and dyspeptic subgroups: a population based 
study. Gastroenterology 1992; 102: 1259-68. 

Књига: 17. Sherlock S. Diseases of the liver 
and biliary system. 8th ed. Oxford: Blackwell Sc 
Publ, 1989. Поглавље у књизи: 24. Trier JJ. 
Celiac sprue. In: Sleisenger MH, Fordtran JS, 
eds. Gastrointestinal disease. 4th ed. Philadelp-
hia: WB Saunders Co, 1989: 1134-52.  

Аутори су одговорни за тачност референ-
ци. За друге врсте референци аутори треба да 
погледају како су навођене у недавним бро-
јевима "Рационалне терапије". Референце на 
класичним језицима који се користе у ме-
дицини (нпр. латински, грчки) треба оставити 
у оригиналу. За изворе са интернета на крају 
референце треба додати у малој загради ULR 
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адресу и датум када је посећена, нпр. (Посе-
ћено у септембру 2007 на www.medf.kg.ac.yu). 
Ако постоји дигитални код такве референце, 
уместо ULR треба навести DOI, нпр. (doi: 
10.1111/j.1442-2042.2007.01834.x). 

Табеле и слике треба да буду наведене у 
тексту по редоследу појављивања, и означене 
арапским бројевима. Број слика треба да 

буде што је могуће мањи, а да порука рада 
буде јасна. Слике не треба да понављају 
резултате наведене у тексту или табелама. 
Називи слика и објашњења симбола у њима 
се наводе у легендама, које се штампају на 
посебним страницама, после одговарајућих 
слика. Слова, бројеви и симболи на сликама 
треба да буду довољно велики да би били 
читки, и пропорционални међусобно. Слике 
треба да буду у једној од следећих величина: 
ширина 8 cm, 12 cm или 17 cm, а максимална 
дужина 20 cm. Ако је слика значајно увећана 
(код фотомикро-графија), то треба да буде 
показано калибрационом линијом на самој 

слици. На полеђини фотографија треба 
назначити број слике и презиме првог аутора. 
Фотографије пацијената, са којих се они могу 
идентификовати, морају да буду праћене пи-
саном сагласношћу пацијената да се њихове 
фотографије могу публиковати. За слике које 
су раније већ биле публиковане, неопходно је 
навести оригинални извор и прибавити писа-
ну дозволу оригиналног аутора (или власника 
права на публиковање) да се слика поново 
публикује у "Рационалној терапији".  

Писма уреднику се такође могу публи-
ковати у "Рационалној терапији". Она могу 
садржавати једну табелу или слику и до пет 
референци. Прихваћени радови који су при-
премљени за штампу ће бити пажљиво пре-
гледани и кориговани од стране техничког 
уредника. Само у случају потребе да се ураде 
велике измене, рукопис припремљен за 
штампу ће бити враћен ауторима на дефини-
тивно одобрење за публиковање. 
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ПОЗВАНИ ПРЕДАВАЧИ 
 

 

П-01 РАЦИОНАЛНА ТЕРАПИЈА БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА 

 

Слободан Јанковић 

 

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
Служба за клиничку фармакологију, Клинички центар "Крагујевац" 
 

Под болничким инфекцијама подразуме-
вамо све инфекције код пацијената примље-
них у болницу, које су настале после 48 сати 
од пријема. Такве инфекције су проузрокова-
не бактеријама или гљивицама које круже од 
пацијента до пацијента, због чега су биле из-
ложене дејству већег броја антимикробних 
лекова. По правилу болнички сојеви микро-
организама су резистентни на више антибио-
тика, па је потребно применити посебну стра-
тегију у борби против њих. 

Пре свега, болничке инфекције треба 
лечити одмах, чим се постави дијагноза, јер 
иначе болест брзо напредује и угрожава жи-
вот пацијента. Емпиријски избор антибиотика 
треба да буде заснован на локализацији инфе-
кције и досадашњим сазнањима о највероват-
нијим узрочницима на месту где је инфекција 
настала. С обзиром на велику распрострање-
ност сојева који луче бета-лактамазе проши-
реног спектра дејства, у лечењу грам-нега-
тивних болничких инфекција данас избега-
вамо примену цефалоспорина, већ од самог 
почетка бирамо карбапенеме, које поменути 
бактеријски ензими не разграђују. Када су 
такве бактерије отпорне и на карбапенеме (јер 
луче карбапенемазу), користимо колистин 
или тигециклин. Такође, с обзиром на чест 

налаз стафилокока отпорних на метицилин у 
болничкој средини, када посумњамо да је 
узрочник таква бактерија, одмах примењује-
мо гликопептиде, као што су ванкомицин или 
теикопланин. Мултирезистентни P. 

aeruginosa добро реагује на колистин, док 
болничке сојеве Acinetobacter-a успешно 
лечимо колистином, амписулцилином или 
тигециклином. У лечењу болничких сојева се 
обично ослањамо на комбиновану 
антибиотску терапију. 

Уколико посумњамо на системске гљи-
вичне инфекције, њихово присуство се може 
потврдити мананским и галактомананским 
тестом. Без обзира на чињеницу да емпириј-
ску антимикробну терапију болничких инфек-
ција почињемо одмах, непосредно пре 
почетка треба узети узорке ткива и послати 
их на микробиолошки преглед. То ће нам 
омогућити да у моменту ревизије терапије 
(после 48 до 72 сата) располажемо и податком 
о резистенцији изолованог микроорганизма, и 
да направимо измену (ако је потребна) која ће 
најбрже довести пацијента до излечења. 

Кључне речи: болничке инфекције, рези-
стенција бактерија на антибиотике, емпириј-
ска примена антибиотика 

 

П-02 ПОТРОШЊА АНТИБИОТИКА У СРБИЈИ  
          У ПЕРИОДУ 2004-2011. 

 

Весела Радоњић 

 

Агенција за лекове и медицинска средства Србије, Београд 
 

Увод: Употреба лекова обухвата промет, 
дистрибуцију, прописивање и коришћење ле-
кова у друштвеној заједници, са посебним на-

гласком на медицинске, социјалне и економ-
ске последице. Агенција за лекове и меди-
цинска средства Србије  (АЛИМС) као 
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надлежна институција врши прикупљање и 
обраду података о промету и потрошњи леко-
ва у Србији. Праћење прописивања и употре-
бе лекова значајно доприноси процени фар-
макотерапијских ставова и прописивачких 
навика у пракси и омогућава одређивање фак-
тора који утичу на прекомерну или недо-
вољну употребу појединих лекова. 

Циљ и метод:  Циљ рада је да се изврши 
анализа индикатора за праћење потрошње 
антибиотика. У обради података о промету и 
потрошњи лекова коришћена је  АТЦ/ДДД 
методологија и подаци изражени као број 
утрошених  дефинисаних дневних доза (ДДД) 
на 1000 становника на дан (ДИД).Подаци о 
промету и потрошњи  антибиотика за период  
2004-2011. година су прикупљени од носиоца 
дозволе за лек и односе се на укупну продају 
болничким и ванболничким установама. 

Резултати: У посматраном периоду 2004-
2011.година потрошња антибиотика (АТЦ 
група Ј01) је расла од 37,66 ДИД у 2004. до 
47,98 ДИД у 2008 , 38,72 ДИД у 2009, а затим 
се уочава  изразити пад у 2010. (21,19 ДИД) и 
2011. (26,16 ДИД) години, када  је потрошња  
амоксицилина, цефалексина и  доксицилина 
је пала за око 40% у односу на претходни пе-
риод. Највећа потрошња је остварена у групи 
пеницилина, посебно пеницилина широког 
спектра (43% у 2011 години). Потрошња те-
трациклина (доксициклин) је значајно пала у 

2010. и 2011. години (9%). У групи цефало-
спорина (14% у 2011 години) највећа  потро-
шња је остварена у групи цефалоспорина 
прве генерације. У групи макролида и линко-
замида (19,46% у 2011 години) доминира по-
трошња макролида, нарочито азитромицина. 
Значајно место у потрошњи заузимају и хи-
нолони (10,11% у 2011 години). Потрошња  
сулфаметоксазола и триметоприм  значајно је 
пала у последње 3 године посматраног пе-
риода.У групи аминогликозида (2,62% у 2011 
години) највећу потрошњу је остварио гента-
мицин. Потрошња гентамицина и стрептоми-
цина је значајно пала у периоду 2010. и 2011. 
године. 

Закључак: Имајући у виду наведене 
осцилације у потрошњи антибиотика у наве-
деном периоду, може се закључити да за то 
нема рационалног оправдања и да су на то 
утицали немедицински разлози у циљу што 
бољег представљања представника фарма-
цеутске индустрије на тржишту Србије. 

Важност прикупљања, обраде и анализе 
података о промету и потрошњи  антибиотика 
је у вези и са све већом распрострањености 
резистенције коју испољавају микрооргани-
зми према антибиотицима и другим антибак-
теријским лековима. 

Кључне речи: промет, потрошња, анти-
биотици 

 

П-03 ИНТЕРАКЦИЈЕ  ЛЕКОВА И ХРАНЕ 

 

Радмила Величковић Радовановић, Jaсмина Петровић, 
Радмила Митић, Ружица Лилић 

 

Одељење за клиничку фармакологију, Клинички центар Ниш  
 

Фармаколошки профил лека може бити 
измењен због директног или индиректног 
утицаја хране. Истовремено лек може изме-
нити дигестију, метаболизам, ресорпцију и 
екскрецију хранљиих материја. Утицаји хране 
су могући у току свих фармакокинетичких 
процеса  лекова (апсопција, дистрибуција, 
метаболизам, елиминација лекова). Најброј-
није су интеракције у фази апсорпције перо-
рално примењених лекова које се одражавају 
на њихову биорасположивост. Постоје бројни 
проблеми при испитивању интеракција леко-
ва и хране (експерименти се изводе на здра-
вим добровољцима после нутриционе при-

преме, нема правог увида у промене метабо-
личког профила услед болести) због чега у 
интерпретацији резултата треба бити обазрив. 
Могуће су три основне форме интеракција 
лекова и хране: адитивне, синергистичке и 
антагонистичке. Интеракције хране и лекова 
су интериндивидуалне и интраиндивидуалне. 
Najчешће се одвијају на нивоу дигестивног 
тракта (физичке и хемијске), пресистемског 
метаболизма, системске циркулације и ренал-
не екскреције. Бројни фактори утичу на инте-
ракциони потенцијал: фактор лек (хемијски 
састав, доза, експозиција), фактор храна (хе-
мијски састав, структура), фактор пацијент 
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(пол, тежина, нутритивни статус, старост, 
хроничне болести). Поједини састојци хране 
могу променити фармакодинамику лека (хи-
перпротеинска исхрана смањује дејство лево-
допе, храна богата калијумом потенцира хи-
перкалијемију у току примене ин хибитор-
конвертирајућег ензима и спиронолактона). 
Млеко и млечни производи смањују ефика-
сност тетрациклина, хинолона, гвожђа. 
Tамно-зелено лиснато поврће и неке намир-
нице, богате витамином К антагонизују деј-

ство варфарина и повећавају склоност ка 
тромбоемболијским компликацијама, због 
чега се ограничава или избегава њихова упо-
треба. Едукација пацијената о предностима и 
штетним ефектима појединих комбинација 
лекова и хране је саставни део рационалне те-
рапије.  

Кључне речи: лекови, храна, интерак-
ције, фармакокинетика 

 

П-04 ПРИМЕНА ЛЕКОВА КОД БОЛЕСНИКА СА ЛЕЗИЈОМ ЈЕТРЕ 
 

Дејана Ружић Зечевић 

 

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
Служба за клиничку фармакологију, Клинички центар "Крагујевац" 
 

Јетра има веома важну улогу у процесу 
биотрансформације и елиминације великог 
броја лекова. Ензимски систем јетре П450 са-
држи велики број ензима који имају ниску 
специфичност, а у процесу метаболизма ле-
кова учествују ензими система ЦИП1 (мета-
болише око 50% свих лекова), ЦИП2 (45%) и 
ЦИП3 (5%). Код обољења јетре, као што су 
хепатитис, цироза јетре, карцином, као и ма-
сна дегенерација јетре, недовољно се синте-
тишу ови ензими, због чега долази до успоре-
ног метаболизма лекова и потенцирања њи-
хових нежељених (токсичних) ефеката. Пре 
одређивања терапије за сваког пацијента нео-
пходно је проценити  капацитет јетре у про-
цесу метаболизма лекова. Најбољи индика-
тори за процену функције јетре у метаболи-
сању лекова су ниво албумина у серуму и 
протромбинско време (ИНР). Значајни пара-
метри функциналне способности јетре су и 
серумски ниво билирубина, као и вредности 
ензима јетре, аланин и аспартат аминотран-
сферазе (АЛТ и АСТ). Интересантно је та-
кође, да цироза јетре у већој мери оштећује 
реакцију оксидације у метаболизму лекова, 
него нпр. реакцију глукоронидације, па је 
важно познавати и механизам биотрансфор-
мације лекова који се ординирају овим паци-
јентима. Смањена синтеза албумина код озби-
љног оштећења функције јетре, додатно 
утиче на дистрибуцију лекова тако што сма-
њује степен везане фракције лека, односно 
повећава његову слободну фракцију која 
може достићи и токсичне концентрације. Код 
цирозе јетре, због отежаног протока крви кроз 
портну циркулацију, лекови који након 

оралне примене подлежу метаболизму првог 
проласка кроз јетру (пресистемска елимина-
ција), заобилазе јетру и доспевају директно у 
системски крвоток. На тај начин значајно се 
повећава концентрација ових лекова у серуму 
(нпр. морфина, пропранолола, диазепама, ве-
рапамила итд.), а тиме и ризик од настанка 
нежељених дејстава,  па је неопходно смањи-
ти терапијске дозе ових лекова за око 50%. 
Лекови који имају мањи хепатички клиренс 
(нпр. амјодарон, нестероидни антиреуматици, 
бензодиазепини, инхибитори протонске 
пумпе), захтевају мању корекцију дозе, 
обично за 25%. С друге стране, поједине ле-
кове који делују директно хепатотоксично 
(нпр. метотрексат, изониазид, карбамазепин), 
не треба примењивати код болесника са већ 
постојећом лезијом јетре. Посебан опрез 
треба да постоји код примене лекова који 
имају мали терапијски индекс, а интезивно се 
метаболишу у јетри. Према томе, основни 
принцип рационалне терапије код болесника 
са лезијом јетре, подразумева примену лекова 
онда када су заиста неопходни, уз избор леко-
ва који се елиминишу првенствено путем бу-
брега (нпр. атенолол уместо метопролола), 
или који се метаболишу процесом глукурони-
дације, а не процесом оксидације (нпр. лора-
зепам, уместо диазепама) и сл. У закључку, 
познавање фармакокинетике и нежељених 
дејстава појединих лекова нам омогућава да 
направимо прави избор лекова код болесника 
са постојећом обољењем  јетре.   

Кључне речи: лезија јетре, метаболизам, 
употреба лекова, хепатотоксичност 
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П-05 РАЦИОНАЛНИ ПРИСТУП ШИЗОФРЕНИЈИ  

           РЕЗИСТЕНТНОЈ НА ТЕРАПИЈУ 
 

Горан Михајловић 

 

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
Kлиникa за психијатрију, Клинички центар "Крагујевац" 
 

Терапорезистенција се најчешће дефини-
ше као изостанак одговора ( нема побољшања 
или постоји незнатно побољшање циљних 
симптома ) на секвенцијалну примену два 
антипсихотика из  различитих група који су 
примењени у адекватној дози током најмање 
6-8 недеља. Сматра се да око 10-30% пације-
ната имају слаб или никакав одговор на анти-
психотичне лекове, а додатних  30% пације-
ната имају делимичне одговоре на терапију, 
што значи да показују побољшање у психопа-
тологији али и даље имају благе до озбиљне 
симптоме поремећаја. У већини истраживања 
потврђено је да се  преваленца изостанка по-
вољног одговора на терапију у схизофренији, 
која укључује и ниво функционисања, креће у 
распону од 55-65%. Терапија може бити де-
лом или у потпуности неуспешна из много-
бројних разлога као што су непридржавање 
пацијента од стране лекара прописане дозе 
или нередовно узимање лека, или пак пропи-
сани антипсихотик може бити делимично или 
у потпуности неделотворан. Мултидимензио-
нална процена изостанка одговора на тера-
пију  треба да узме у обзир присуство пози-
тивне или негативне симптоматологије, ког-
нитивне дисфункције , бизарно понашање, 
рекурентне афективне симптоме, мањкавости 
у професионалном и социјалном функциони-
сању и лош квалитет живота. Први корак у 
клиничком збрињавању шизофреније рези-
стентне на терапију јесте да се утврди да ли 
су антипсихотици прописивани у адекватној 
дози, да ли су узимани довољно дуго и да ли 
се пацијент придржавао прописане терапије. 

Уколико циљни симптоми схизофреније не 
дају одговор на примену антипсихотика прве 
генерације, лечење треба наставити антипси-
хотиком друге генерације ( најчешће оланза-
пином или рисперидоном ). Код пацијената 
који имају јасно дефинисану резистенцију на 
терапију треба применити клозапин због ње-
гове поврђене ефикасности. Упркос честом 
комбиновању два или више антипсихотика у 
оквиру клиничке праксе (у неким истражива-
њима код више од 50% хоспитализованих па-
цијената), постоји недовољно рандомизова-
них контролисаних студија којима се проце-
њује ефикасност стратегија комбиновања. 
Код пацијената са шизофренијом резистент-
ном на терапију додавање неког антипсихо-
тика клозапину може бити оправдана опција 
лечења. Лекари треба да буду свесни потен-
цијалног појачавања нежељених дејстава при 
комбиновању два или више антипсихотика и 
да одаберу лекове са смањеним ризиком за 
улазак у интеракције. Уколико терапија кло-
запином не даје задовољавајуће резултате 
треба размотрити стратегију аугментације.  У 
зависности од типа преовлађујућих испоље-
них резидуалних симптома (нпр. агресивно 
понашање, анксиозност, позитивни, негати-
вни, когнитивни или симптоми  поремећаја 
расположења) аугментациона терапија у овом 
случају подразумева додавање литијума, 
антиконвулзива (валпроат, ламотригин), 
бензодиазепина (најчешће лоразепам) и β-
блокатора . 

Кључне речи: шизофренија, изостанак 
терапијског одговора, антипсихотици 

 

П-06 НЕОДОБРЕНА ПРИМЕНА ЛЕКОВА 
 

Драган Миловановић 

 

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
Служба за клиничку фармакологију, Клинички центар "Крагујевац" 
 

Неодобрена примена постоји када се лек 
са дозволом за промет издатој од надлежног 

регулаторног тела прописује и користи на 
начин који није описан у сажетку карактери-
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стика лека или се њиме не препоручује. То 
укључује разлике у индикацији, животној 
доби, дози, начину примене. С друге стране, 
нелиценцирана (нерегистрована) примена 
није синоним јер она настаје када се пропи-
сује и користи лек (или његов фармацеутски 
облик) који нема дозволу за промет издату од 
надлежног регулаторног тела у процесу евау-
лације документације о леку. У нашој земљи, 
за лек се издаје дозвола за стављање у промет 
ако је претходно био фармацеутски (фарма-
цеутско-хемијско-биолошки), фармаколошко-
токсиколошки и клинички испитан. Она се 
добија на основу документације који подноси 
произвођач лека или његов правни заступник. 
Пракса показује да је неодобрена примена 
раширена, нарочито у болничкој педијатрији. 
Бројни су разлози за овакву примену која, 
иако није нелегална, може да има разноврсне 
последице: клиничке, етичке и легалне. Поја-
ва неодобрене примене лекова се тиче здрав-

ствених радника, доносиоца одлука у здрав-
ству, финансијера здравства и, наравно на пр-
вом месту, самих болесника. Рационално 
одлучивање у вези са неодобреном применом 
лека треба да се спроводи кроз постепене 
фазе у којима су детаљан увид у одобрен са-
жетак карактеристика и обим и квалитет ра-
сположивих доказа најважнији. У случају 
одсуства квалитетних доказа неодобрена 
примена је рационална само у оквиру одобре-
них клиничких истраживања или, изузетно, 
код индивидуалних болесника код којих је 
испуњено више претходних услова. У свему, 
пристанак болесника уз пуну информисаност, 
често и потписом документовану, уз пуно 
уважавање његовог индивидуалног вредно-
сног система и жеља је вероватно од пресуд-
ног значаја.  

Кључне речи: терапија леком; неодобрена 
примена; начини лекарске праксе 

 

П-07 ПОПУЛАЦИОНА ФАРМАКОКИНЕТИКА КАРБАМАЗЕПИНА  
           КОД ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ 

 

Јасмина Р. Миловановић 
 

Катедра за фармакологију и токсикологију,  
Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
 

Карбамазепин је један од најчешће ко-
ришћених лекова у терапији епилепсије код 
деце и одраслих. Карактерише се врло добром 
ефикасношћу у лечењу парцијалних  и гене-
рализованих напада како у облику монотера-
пије тако као и дитерапија, најчешће у ком-
бинацији са валпроатом. Ипак, његова при-
мена носи и одређене проблеме због 
комлексне фармакокинетике: присуство 
активног метаболита, ауто и хетероиндукције 
цитохрома CYP 450, уског терапијског распо-
на концентрације, велике интер- и интра-
индивидуaлне варијабилности. Све су то ра-
злози који га чине репрезентативним канди-
датом за спровођење рутинског ТДМ –а у 
клиничкој пракси.  

Популациона фармакокинетика је важна 
научна субдисциплина која се бави одре-
ђивањем популационе вредности фармакоки-
нетичких параметара, идентификацијом и 
квантификацијом фактора варијабилности у 
фармакокинетици испитиваног лека код кон-
кретне популације пацијената, употребом 

само једног узорка по пацијенту. Захваљујући 
овој предности она данас има водећу улогу у 
испитивању фармакокинетике код посебних 
популација као што су деца, стари, труднице, 
онколошки пацијенти, пацијенти са тран-
сплантираним органима или било која друга 
популација. Поред значајно већег броја па-
цијената, за употребу популационе фармако-
кинетичке анализе потребан је и софтверски 
пакет којим ће сe моделирати прикупљени 
подаци. Један од најчешће коришћених про-
грама јесте НОНМЕМ.  

Популациона фармакокинетичка анализа 
карбамазепина спроведена је код деце, одра-
слих и мешовите (деце и одраслих) попула-
ције пацијената са епилепсијом у Шумадији. 
Резултати спроведених истраживања 
представљени су математичком формулом 
која описује најзначајније факторе који 
одређују клиренс лека у поменутим 
популацијама: 

- код деце: CL (l h-1) = 1,01 + 0,0667 x 
GOD + 0,0022 x DD    
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- код одраслих:  CL (l h-1) =  1,15 + 0,095x 
GOD + 0,0029 x DD + 1,61 x PB  

- код мешовите популације: CL (l h-1) = 
1,73 x TM0.1 x GOD0.1 + 0,874 x VPA 

Ове једначине се могу искористити у кли-
ничкој пракси за одређивање индивидуалне 

дозе за сваког пацијента, што јесте коначни 
циљ сваке рационалне фармакотерапије. 

Кључне речи: карбамазепин, популацио-
на фармакокинетика, НОНМЕМ 

 

П-08 ФАРМАКОЛОШКО ЛЕЧЕЊЕ  
         ПОРЕМЕЋАЈА РИТМА КОД  ДЕЦЕ 

  

Јасмина Кнежевић, Александра Симовић 

 

Клиника за педијатрију, Клинички центар Крагујевац, 
Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
 

Код деце са структурно нормалним срцем, 
механизми који леже у основи поремећаја 
срчаног ритма су слични механизмима код 
одраслих. Неке аритмије су карактеристичне 
за децу и ретко се јављају код одраслих па-
цијената. Највећи број аритмија код нормал-
ног срца су последица постојања акцесорног 
пута, атријалног фокуса или се ради о атрио-
вентрикуларној нодалној “reentry“ тахикар-
дији.  

Аритмије код структурно болесног срца 
могу бити удружене са постојећом аномали-
јом или су последица хируршке интервенције. 
Хронични хемодинамски стрес код урођених 
срчаних мана ствара електрофизиолошки и 
анатомски субстрат који је јако повољан за 
“re-entry“ аритмије. 

У бројним студијама показана је улога на-
слеђа у аритмијама. Мутације гена доводе до 
кардиомиопатија и каналопатија. Хипертро-
фична кардиомиопатија и аритмогена карди-
омиопатија десне коморе су најчешћи разлози 
фаталних аритмија код деце. Каналопатије су 
болести срца условљене генским мутацијама 
које доводе до поремећаја на нивоу јонских 
канала  миоцита. Генетско тестирање може 
допринети постављању дијагнозе, превенцији 
и третману. У каналопатије спадају “long QT 
sindrom“, „Brugada“ синдром, „short QT“ син-
дром, „катехоламинергичка полиморфна вен-
трикуларна тахикардија“. Каналопатије нису 
удружене са структурним аномалијама срца и 
њихова прва манифестација може бити изне-

надна срчана смрт. Неке каналопатије чак не 
показују ни промене у електрокардиограму, 
па се тешко дијагностикују.  

Правило је да пре давања антиаритмика 
треба имати јасну дијагнозу која је  електро-
кардиографски документована. Треба такође 
размотрити ризик/корист (risk-benefit) од да-
вања антиаритмијских лекова. 

Препоруке за акутни третман хемодинам-
ски стабилних пацијената са уским QRS ком-
плексима су: вагални маневри, аденозин, ве-
рапамил, пропафенон или амиодарон у спорој 
интравенској инфузији. Акутни третман та-
хикардија са широким QRS комплексима 
обухвата: кардиоверзију, давање лидокаина, 
амиодарона, прокаинамида, есмолола или ма-
гнезијум сулфата.  

Профилактичка антиаритмијска фармако-
лошка терапија се даје са циљем да заштити 
дете од понављених суправентрикуларних та-
хикардија у времену док болест не уђе у 
спонтану ремисију.  

Радиофреквентна катетер аблација се по-
следњих деценија често користи у третману 
тахиаритмија код деце. Процедура је веома 
успешна и са ретким компликацијама чак и 
код млађе деце. Пејсмејкери и кардиовертер 
дефибрилатори су све мањих димензија па се 
могу имплантирати и код деце млеђег узра-
ста. 
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П-09 ФАРМАКОГЕНЕТИКА АНТИЕПИЛЕПТИКА 
 

Наташа Ђорђевић 

 
Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу  
 

Епилепсија је једно од најчешћих неуро-
лошких обољења и заступљена је широм 
света, али њено лечење обележено је непред-
видљивом ефикасношћу и безбедношћу. Наи-
ме, чак једна трећина пацијената, упркос па-
жљивом избору лека и дозирању, остаје рези-
стентна на терапију, док код великог броја 
других озбиљне нежељене реакције често 
условљавају прекид лечења. Због значајних 
интериндивидуалних разлика у реакцији на 
антиепилептике, дозе лекова конкретном па-
цијенту морају се прилагођавати након запо-
чете терапије, на основу резултата анализа 
постигнуте концентрације у крви и процење-
ног терапијског одговора. Међутим, обзиром 
да не постоји јасна повезаност између при-
мењене дозе лека и постигнуте концентрације 
у крви, као ни између концентрације лека у 
крви и постигнутог ефекта, оптимизација те-
рапије често траје веома дуго. За то време па-
цијент је изложен ризику како од настанка 
епилептичних напада, тако и од појаве неже-
љених ефеката лекова.  

Иако на резултат лечења епилепсије 
утичу многи чиниоци, описана варијабилност 
свакако је бар делом последица индивидуал-
них генетских карактеристика пацијената. 
Ензими, транспортери и рецептори који одре-
ђују фармакокинетику и фармакодинамику 
антиепилептика, али и медијатори имуног 
одговора, често су кодирани полиморфним 

генима, па укључивање фармакогенетике у 
избор лека и дозе може да допринесе рацио-
нализацији терапије епилепсије. Дугогоди-
шња истраживања, кроз систематску претрагу 
генома ради идентификације функционалних 
генетских варијација и њихове повезаности са 
исходом лечења, омогућила су приступ ана-
литички и клинички валидној фармакогенет-
ској информацији о многим антиепилепти-
цима. Рутинско фармакогенетско тестирање 
пацијената са епилепсијом пре почетка тера-
пије тренутно се препоручује за карбамазепин 
(HLA-В, HLA-A), фенитоин (HLA-В), вал-
проичну киселину (POLG, NAGS, CPS1, 
ASS1, OTC, ASL, ABL2) и клобазам 
(CYP2C19). За остале антиепилептике борба 
за доказе о значају фармакогенетике у кли-
ничкој пракси још увек траје.  

Уз потврду о клиничкој значајности и па-
лету антиепилептика која пружа могућност 
избора, остаће на лекарима да, за добробит 
својих пацијената, потребу за фармакогенет-
ским тестом препознају, а резултате исправно 
интерпретирају. Тиме омогућено утврђивање 
оптималне дозе лека пре почетка терапије, 
као алтернатива стандардном приступу по-
кушаја и грешке, унапредило би ефикасност и 
безбедност лечења и побољшало квалитет 
живота пацијента. 

Кључне речи: фармакогенетика, антие-
пилептици, рационална терапија 

 

П-10 САВРЕМЕНИ АСПЕКТИ ДИЈАГНОСТИКЕ  
          И ЛЕЧЕЊА ХИВ ИНФЕКЦИЈЕ 

 

Предраг Чановић 

 

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
Инфективна клиника, Клинички центар "Крагујевац"  
 

Синдром стечене имунодефицијенције 
(AIDS) представља терминални стадијум 
инфекцијe вирусом хумане имунодефицијен-
ције (HIV), а одликује се прогресивним слаб-
љењем имунског система. 

Дијагноза HIV инфекције је примарно за-
снована на лабораторијским тестовима. Спе-

цифична имунодијагностика HIV инфекције 
обухвата доказивање антитела (ELISA, 
Western blot) и доказивање вируса (детекција 
р24, детекција генског материјала вируса). 
Тестови за доказивање антитела деле се на 
скрининг тестове (ELISA) и потврдне тестове 
(Western blot) који служе за потврду позитив-
ног налаза скрининг теста. Квантитативно 
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мерење HIV RNK (PCR- eng.-Polymerase chain 
reaction) представљa методу избора за рану 
дијагностику HIV инфекције, у периоду дија-
гностичког прозора, као и код вертикалне 
трансмисије. PCR је препоручен и у случају 
високо позитивног ELISA теста, а негативног 
Wеstern blot теста. 

Велики напредак у лечењу HIV болести 
настао је након увођења високо активне анти-
ретровирусне терапије која прекида вирусну 
репликацију и омогућава реконструкцију 
имунског система. Данас постоји велики број 
појединачних и комбинованих лекова који се 
користе у лечењу HIV инфекције. Поред до-
бро познатих антивирусних лекова из групе 
нуклеозидних и ненуклеозидних инфибитора 
реверзне транскриптазе и инхибитора протеа-
зе, у последњих неколико година за лечење 
оболелих од HIV инфекције одобрене су нове 
групе лекова. Међу њима се налазе инхиби-
тори интегразе, који као и инхибитори ензима 
реверзне транскриптазе и протеазе, делују 

интрацелуларно на тај начин што блокирају 
интеграцију вирусне DNK у геном домаћина, 
што је есенцијално за репликацију HIV виру-
са. С друге стране постоје и нове групе лекова 
које спречавају улазак вируса у ћелију. То су 
антагонисти корецептора и инхибитори фу-
зије. Антагонисти CCR5 рецептора онемогу-
ћавају везивање вирусног gp120 за CCR5 ре-
цептор на макрофазима, док инхибитори фу-
зије блокирају завршни корак продора вируса 
у ћелију тако што спречавају конформациону 
промену gp41 и његову инсерцију у ћелијску 
мембрану домаћина.  

Савремена високо активна антиретрови-
русна терапија несумњиво је променила крат-
корочну прогнозу терминалне HIV болести, и 
омогућила да скоро сви инфицирани пацијен-
ти буду лечени, чак и они који су развили 
мултирезистентне мутације. 

Кључне речи: HIV, дијагноза, терапија 

 

П-11 РАЦИОНАЛНА ТЕРАПИЈА СПОНТАНОГ ПОБАЧАЈА  
          И ПРЕВРЕМЕНОГ ПОРОЂАЈА 

 

Мирјана Варјачић 
 

Одељења патологије трудноће ГАК-а, Клинички центар "КрагујевAц" 
 

Спонтани побачај по дефиницији СЗО је 
прекид трудноће до 20 недеље гестације, или 
фетус  телесне масе испод 500 гр. Горња гра-
ница гестацијске старости за дефиницију 
спонтаног побачаја варира од државе до др-
жаве и негде је 24, 26 или 28 недеља. У Ср-
бији званична законска граница је 28нг. 
Инциденца спонтаног побачаја је 10-15% 
свих клинички дијагностикованох трудноћа, 
или 33% свих биохемијски дијагностикова-
них трудноћа. 80% свих спонтаних побачаја 
се дешава у првих 12 недеља трудноће. Узро-
ци који доводе до спонтаног побачаја су ра-
зноврсни и веома често удружени: генетски, 
анатомски, инфективни, ендокрини, имуно-
лошки, плацентни, болести мајке и егзогени. 
У првом триместру трудноће доминирају ге-
нетски и имонолошки, а у другом  инфектив-
ни.  Терапија спонтаног побачаја је каузална , 
и у зависности од узрока примењује се:  хор-
монска терапија (прогестерон,  хумани хо-
рионски гонадотропин, прогестини), имуно-
супресивна терапија ( кортикостероиди, 
интравенски имуноглобулини, фраксипарин, 

аспирин), апликација серклажа, антибиотици 
према антибиограму, и општа терапија осно-
вних болести које има трудница, а које треба 
да буду добро контролисане. У основи борбе 
за смањење броја спонтаних побачаја је пре-
венција, а она подразумева примену редовног 
скрининга на инфекцију, ендокрину и мета-
боличку хомеостазу, преконцепцијску  хи-
руршку корекцију утерусних аномалија, избе-
гавање физичког  напора, престанак пушења 
и конзумирања алкохола и редован дневни 
одмор. 

 Превремени порођај је сваки порођај пре 
37 недеље трудноће. Инциденца превременог 
порођаја је у свету је разнолика 5-18%,  У 
Африци је 11,9%, у Северној Америци 10,6%, 
а у нашој земљи око 10,4%. Превремени по-
рођај може бити: екстремно превремени, рани 
превремени, умерено превремени и превре-
мени. Ризик од смрти и хендикепа фетуса ра-
сте уколико је гестација нижа. Узроци пре-
временог порођаја се разликују од узрока 
спонтаног побачаја, али се јасна граница не 
може поставити. Доминантни узроци превре-
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меног порођаја су: активација матернално-
феталне ХПА осе, инфекција, децидуална хе-
морагија – абрупција и патолошка утерусна 
дистензија – мултифетална трудноћа, поли-
хидрамнион. Основни циљ терапије првреме-
ног порођаја је да се порођај одложи, и за то 
време омогући примена кортикостероида у 
циљу превенције настанка респираторног ди-
стре синдрома фетуса. Терапија превременог 
порођаја зависи од доминантног узрока , али 
је њен циљ исти – токолиза (заустављање 
и/или спречавање настанка контракција мате-
рице). Лекови који испољавају тај ефекат су 
токолитици: хормонска терапија (прогесте-
рон, прогестини, вагинални прогестерон), 
Бета-симпатикомиметици (Ritodrin, Fenoterol, 
Hexoprenalin), MgSO4, блокатори калцијумо-
вих канала (Nifedipin), инхибитора циклоок-
сигеназе (Indometacin), антагонисти оксито-
цима (Atosiban, Tractocil), кортикостероиди, 
антибиотици.  И поред великог броја лекова 
које је могуће применити бројне су контраин-
дикације за лечење превременог порођаја 
(смрт плода у материци, малформације плода 
инкопатибилне са животом, стања плода која 

захтевају хитно завршавање трудноће, пре-
еклампсија, обилно вагинално крварење, ди-
латација грлића утеруса већа од 4цм и регу-
ларне интензивне материчне контракције), 
као и компликације примене  ове терапије, 
због дејства ових лекова на кардиоваскуларни 
систем мајке. Ефекат лечења превременог по-
рођаја је увек неизвестан, а пре свега зависи 
од гестацијске старости и узрока настанка. 
Актуелно је неколико скрининга за издвајање 
трудница које имају повећан ризик од пре-
временог рађања: дијагностика и лечење 
асимптоматских бактериуруја, системски 
биохемијски маркери (фетални фибронектин), 
ултразвучно мерење дужине грлића материце, 
употреба кућног монитора за детекцију уте-
русних контракција, али ни један се није из-
двојио као доминантан.  Најважнија дилема 
је, да ли је већ започети превремени порођај 
могуће  зауставити  због свих тих непозна-
ница и контраверзи око терапије превременог 
порођаја док основни принцип треба да буде 
превенција и откривање могућих узрока још 
пре него што су се испољили. 

 

П-12 ПРИМЕНА АНТИБИОТИКА У ТРУДНОЋИ 

 

Горан Бабић 
 

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу  
Клиника за гинекологију и акушерство. Клинички центар „Крагујевац“ 

 

Током трудноће примена како лекова, 
тако и дијагностичких процедура увек бива 
условљења питањем неопходности и сигур-
ности како код лекара тако и код труднице. 
Када је реч о антибиотицима два фактора 
утичу на њихову примену: сама трудноћа која 
утиче на фармакодинамику, као и потенци-
јално штетни ефекти антибиотика на плод у 
развоју. Трудноћа изазива увећање телесне 
масе, повећава интраваскуларни волумен, 
филтрацију кроз гломеруле, као и убрзани 
метаболизам јетре. Фетоплацентна јединица 
током трудноће увећава свој волумен, а са-
мим тим се и количина антибиотика у фето-
плацентној циркулацији сразмерно увећава. 
То утиче да је током трудноће концентрација 
антибиотика у плазми труднице за 10-50% 
ниже у односу на вредности ван трудноће. У 
терминској трудноћи трансфер антибиотика 
кроз постељицу ка плоду је веома велики. Та-
лидомид, добро познати узрочник фокомели-

је, још увек се у неким земљама света користи 
у терапији лепре. Ни један други антибиотик 
нема тако јасно доказане тератогене ефекту 
на плод у хуманој популацији. Ипак примену 
тетрациклина током трудноће би требало 
избегавати, јер доводе до пребојености зуба. 
Што се тиче пеницилина и еритромицина, пр-
вог избора антибиотске терапије током труд-
ноће, никакви тератогени ефекти нису дока-
зани. Као последица примене антибиотика 
током трудноће долази до пада ниво естриола 
у церкулацији, јор долази до интеракције 
имеђу естриола и метаболита антибиотика. 

Ипак, у последње време се све више по-
ставља питање, претеране и веома често не-
потребне примене антибиотика, и повезано-
сти са неком обољењима (астма, алергије...). 
То нас условљава да при примени антибиоти-
ка током трудноће поштујемо доказану док-
трину и прихваћене медицинске процедуре. 
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П-13 ОШТЕЋЕЊА ЈЕТРЕ ИЗАЗВАНА ПРИМЕНОМ ЛЕКОВА 
 

Срђан Стефановић 
 

Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 
 

Оштећење јетре изазвано применом леко-
ва или медикаментозни хепатитис представља 
веома важан проблем са којим се суочава са-
времена медицинска пракса. Било да су про-
писани на рецепт или се користе у самоле-
чењу, лекови су један од најчешћих узроч-
ника хемијског хепатитиса, који у већини 
случајева има блажи клинички ток у форми 
пролазног поремећаја, али може и нагло про-
гредирати до акутне инсуфицијенције јетре, 
односно попримити хронични карактер дово-
дећи до настанка цирозе јетре и других озби-
љних компликација. Велики социомедицин-
ски значај овог проблема најбоље се сагледа-
ва у светлу епидемиолошких показатеља, 
према којима је хепатотоксично дејство леко-
ва одговорно за 2-5% случајева хоспитализа-
ције због жутице, односно око 10% свих 
случајева акутног хепатитиса; при томе, упо-
треба лекова је водећи узрочник акутне инсу-
фицијенције јетре (у ≥50% случајева у Аме-
рици и Великој Британији) праћене високом 
смртношћу од око 80% уколико се не приме-
ни трансплантација као крајња и једина тера-
пијска мера која пружа могућност опоравка 
ових болесника.  

Премда се клинички значајно оштећење 
јетре после примене лекова генерално ретко 
јавља, према неким проценама са инциденцом 
од 1 на 10 000 – 100 000 изложених особа, ус-
лед недоумица повезаних са правилним по-
стављањем дијагнозе овог поремећаја, које су 
превасходно последица неспецифичног кли-
ничког испољавања и одсуства опште при-
хваћених дијагностичких критеријума, 
стварну учесталост медикаментозног хепати-
тиса у свакодневној пракси доста је тешко 
утврдити. Ако се у обзир узме често неодго-
варајуће праћење особа са ризиком, као и не-
довољно пријављивање сумњи на 
хепатотоксичност лекова у оквиру система 
спонтаног пријављивања нежељених реакци-
ја, сасвим оправданом се може сматрати про-
цена да је инциденца овог поремећаја данас 
заправо много већа од оне која се уистину бе-
лежи. Релативно мала учесталост озбиљних 

оштећења јетре изазваних применом лекова 
разлог је што се она углавном откривају у по-
стмаркетиншком периоду, при чему изражен 
хепатотоксични потенцијал представља 
најчешћи повод за знатно ограничавање упо-
требе једног лека у пракси, односно за његово 
повлачење из промета. 

Разноврсност патофизиолошких механи-
зама хепатотоксичног дејства лекова, прису-
ство предиспонирајућих чинилаца и велика 
функционална резерва јетре са могућношћу 
регенерације (адаптације), условљавају ра-
зноликост клиничке слике медикаментозног 
хепатитиса, са неспецифичним симптомима и 
знацима код акутних и хроничних оштећења, 
екстрахепатичним манифестацијама и разли-
читим степеном смањења функције јетре. 
Како поред тога, уобичајена методологија 
утврђивања каузалности нежељеног дејства 
често није довољно поуздана, до дијагнозе 
медикаментозног оштећења јетре углавном се 
долази елиминисањем других могућих узро-
чника; овај сложени поступак захтева мулти-
дисциплинарни приступ,  у оквиру којег се, 
поред препознатих фактора ризика и уобича-
јених дијагностичких поступака, у обзир 
морају узети и специфични обрасци хепато-
токсичног деловања карактеристични за 
многе лекове. Осим у малом броју случајева, 
као што је нпр. парацетамол чије је предози-
рање најчешћи узрок акутне инсуфицијенције 
јетре медикаментозног порекла, специфична 
каузална терапија лековима изазваног оште-
ћења јетре не постоји, већ се лечење састоји 
од обавезног прекида даље употребе суспект-
ног лека и примене општих потпорних и сим-
птоматских мера. 

У раду су приказане најважније епиде-
миолошке карактеристике и клинички аспек-
ти хепатотоксичног дејства лекова који се 
најчешће користе у рутинској клиничкој 
пракси. 

Кључне речи: оштећење јетре, лекови, 
инциденца, фактори ризика, каузалност 
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П-14 ЛЕЧЕЊЕ И КОНТРОЛА БРОНХИЈАЛНЕ АСТМЕ 
 

Зорица Лазић 
 

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
Клиника за плућне болест, Клинички Центар "Крагујевац" 
 

Бронхијална астма је један од водећих 
узрока хроничног морбидитета и морталитета 
у свету и подаци показују да се преваленца 
болести повећала током последњих 20 годи-
на, нарочито код деце.Током последње две 
деценије постигнута су значајна открића и 
нова сазнања о астми, што је довело до бољег 
разумевања болести и побољшало ефикасност 
лечења.Најновији водичи за терапију брон-
хијалне астме полазе од чињенице да је пато-
генеза бронхијалне астме удружена са хро-
ничном инфламацијом дисајних путева и 
бронхијалном хиперреактивношћу. Сазнање 
да је астма хронични инфламацијски  пореме-
ћај утицало је на промену става у вези са 
лечењем ове болести. Да би се сузбила и 
смањила инфламација, данас се сматра да аст-
му треба лечити трајно. Примарни циљ тера-
пије астме је постизање и одржавање контро-
ле астме дефинисане одређеним карактери-
стикама. Фармаколошка контрола болести 
може се постићи применом две групе лекова, 
које на различите начине спречавају настанак 
бронхоопструкције или када је она присутна 
утичу на брзо попуштање спазма глатких 
мишића бронхија. Лекови за дуготрајну пре-
венцију астме се примењују свакодневно и 
дуго, ради одржавања контроле болести. Овој 
групи лекова припадају:  инхалациони корти-
костероиди, системски кортикостероиди, на-
тријум кромогликат, недокромил натријум,  
спороослобађајући теофилин и дугоделујући 
инхалациони бета 2 агонисти. Лекови за 
оклањање симптома болести се примењују у 
циљу брзог отклањања  бронхоопструкције и 
свих придружених симптома погоршања бо-
лести. Овој групи лекова припадају  кратко-
делујући бета 2 агонисти, антихолинергици у 

инхалацији,  краткоделујући теофилин и кор-
тикостероиди (орално или парентерално). 

Степенасти приступ у лечењу астме инди-
кује примену терапијског нивоа зависно од 
тежине болести и постигнутих резултата 
лечења. Како је астма  динамична и лако про-
менљива болест по интензитету и 
учесталости симптома, план лечења треба 
прилагодити индивидуално сваком боле-
снику. Приступ да фармакотерапија корелира 
са тежином астме дозвољава ову флексибил-
ност. У степенастом лечењу број и дозе при-
мењених лекова се повећавају са тежином бо-
лести. Прелазак са нижег на виши степен је 
индикован када на нижем степену није било 
могуће обезбедити добру контролу болести. 
Ако се стабилност болести одржава најмање 
три месеца фармакотерапијски план се може 
редуковати „кораком на доле“ до утврђивања 
најнижих доза лекова потребних за одржа-
вање контроле астме. Астма је под контролом 
ако су симптоми астме минимални, плућна 
функција нормална, пацијент добро подноси 
физички напор , нема ноћне симптоме  и не 
користи лек за отклањање симптома више од 
2 пута недељно. 

Инхалациони  пут примене лекова  има  
предност јер се заснива на логичној основи  
брзог и непосредног контакта лека са великом 
површином трахеобронхијалног стабла и 
алвеола. Веома значајан и обавезан корак у 
лечењу болесника са бронхијалном астмом је 
едукација болесника и развијање партнерства 
између болесника и лекара. 

Кључне речи: бронхијална астма, тера-
пијска средства, степенасти приступ у 
лечењу, инхалациона терапија 
 

 

П-15 НЕЖЕЉЕНА ДЕЈСТВА ЦИТОСТАТИКА 
 

Предраг Ђурђевић 
 

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
Клиника за хематологију, Клинички центар "Крагујевац" 
 

У току лечења многих малигних болести 
примењује се и хемотерапија. То је вид 
лечења којим се цитостатици уносе у органи-

зам различитим путевима (интравенски, 
орално, субкутано) и делују системски тј. на 
организам у целини, покушавајући да униште 
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малигне ћелије. Хемотерапија може да буде 
једини вид лечења малигних болести или да 
се, пак, примењује, као саставни део милти-
дисциплинарног приступа. Тада се примењује 
пре или после примене других видова лечења 
малигних болести као што су хирушка тера-
пија, радиотерапија, моноклонска антитела и 
друго, што свакако зависи од типа болести, 
присутних коморбидитета, старости боле-
сника и других параметара који могу да утичу 
на ток и исход лечења.   

Жељени ефекат цитостатика је уништа-
вање малигних ћелија, али то није и увек мо-
гуће, па тада цитостатици обично коче или 
инхибирају убрзану ћелијску деобу чиме се 
успорава раст тумора.  На жалост, цитостати-
ци не делује само на малигне него и на нор-
малне здраве ћелије организма. Нарочито су 
погођене здраве ћелије организма које се брзо 
деле као што су ћелије корена длаке, ћелије 
крви, костне сржи, слузокоже уста, једњака, 
желуца, црева и друге. Токсична оштећења 
здравих ћелија представљају нежељена деј-
ства цитостатика. Већина цитостатика пока-
зује опште, заједничке токсичне ефекте као 
што су алопеција, мијелосупресија, мучнина, 
гађење, губитак апетита, малаксалост, болови 
у мишићима и зглобовима и др. Ови неже-
љени ефекти су веома чести и непријатни за 
болесника, али обично, изузев тешког степена  
мијелосупресије, не угрожавају живот боле-
сника, трају кратко и не остављају озбиљне 

дуготрајне последице. Са друге стране, одре-
ђени цитостатици показују и специфичне вр-
сте токсичности као што је кардиотоксичност 
антрациклина, нефротоксичност цисплатине, 
неуротоксичност бортезомиба, хепатоток-
сичност метотрексата, хемолизна анемија у 
току примене флударабина или ефекти блео-
мицина на плућа. Ова нежељена дејства се 
ређе јављају али, због оштећења виталних 
органа, могу да директно угрозе и живот бо-
лесника, а често остају трајне последице.  

Зато је улога мултидисциплинарног тима 
који учествује у лечењу малигних болести 
огромна. Сваком пацијенту неопходно је 
одредити најадекватнију комбинацију цито-
статских лекова, који ће уз максимално деј-
ство изазвати минималне нежељене ефекте. 
Па, чак и ако се то догоди, постоје лекови 
који ове тегобе ублажавају. Понекад је 
лечење нежељених ефеката цитостатика ду-
готрајно и неизвесно, а некада је чак, због на-
сталих токсичних оштећења, нужно потпуно 
променити комбинацију цитостатика или вид 
лечења малигних болести. Стога, лечење на-
сталих нежељених дејстава цитостатика зах-
тева стрпљење, поверење и сарадњу боле-
сника, породице и мултидисциплинарног 
тима.  

Кључне речи: цитостатици, нежељена 
дејства, токсичност 

 

П-16 ПРИМЕНА АНТИБИОТИКА КОД ПАЦИЈЕНАТА  
         СА БУБРЕЖНОМ СЛАБОШЋУ 

 

Марко Фолић 
 

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
Служба за клиничку фармакологију, Клинички центар "Крагујевац" 
 

Бубрежна слабост представља смањену 
реналну способност регулације равнотеже 
течности и електролита у телу и уклањања 
продуката метаболизма из крви. Већина анти-
биотика елиминише се посредством бубреж-
ног система. Обзиром да ослабљена функција 
бубрега представља комплексан патофизио-
лошки ентитет, правилан избор и примена 
адекватне дозе антибиотика код пацијента са 
бактеријском инфекцијом и бубрежном сла-
бошћу често може бити терапијски изазов за 
лекара. Избор антибиотика иницијално делом 
треба да буде условљен функционалним ста-

тусом бубрега, сходно чему адекватна иден-
тификација узрочника инфекције и сагледа-
вање антимикробног спектра деловања уз по-
себан осврт на фармакокинетске аспекте 
основ је рационалног антибиотског терапиј-
ског приступа. Посебну пажњу треба обрати-
ти и на потенцијалне нежељене ефекте анти-
биотика. Нефротоксичност као вид нежеље-
ног дејства лека може бити удружена са 
применом појединих антибиотика сходно њи-
ховим фармаколошким карактеристикама и 
при правилном дозирању, међутим, у случају 
реналне инсуфицијенције може доћи до аку-
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мулирања продуката разградње одређених 
антимикробних лекова и последичног развоја 
нежељених, па чак и токсичних ефеката уко-
лико дозирање истих није адекватно прилаго-
ђено степену бубрежне слабости пацијента. 
Како би се потенцијални проблем овог типа 
превенирао, неопходно је пажљиво коригова-
ти дозирање антибиотика који се елиминишу 
примарно реналним путем, хидрирати боле-
сника и, нарочито уколико је неопходна упо-
треба нефротоксичних антибиотика, привре-
мено редуковати дозу или обуставити приме-
ну медикамената који смањују проток крви 
кроз бубреге као што су АЦЕ инхибитори, 
диуретици или нестероидни антиинфлама-
торни лекови.  

Слабост бубрежне функције могуће је 
дијагностиковати у различитим фазама ра-
звоја применом одређених метода. Једна од 
најчешће коришћених мера за процену ренал-
не функције је концентрација креатинина у 
серуму, међутим, сходно недовољној поузда-
ности и бројним ограничењима везаним за 
поменути начин мерења, већина савремених 
водича предност даје процени клиренса кре-
тинина као виду релевантног одраза јачине 
гломерулске филтрације. У циљу избегавања 

двадесетчетворочасовног сакупљања урина 
које често може бити како нелагодно за па-
цијента, тако и непогодно за рутински рад, 
препоручује се коришћење једначина односно 
формула за израчунавање клиренса креати-
нина. Најчешће су у употреби Cockcroft-Gault 
формула и, у последње време, формула ко-
ришћена у студији Modification of Diet in Re-

nal Disease - MDRD, за које постоје и ауто-
матски калкулатори. Интересантно је поме-
нути да новија сазнања указују и на 
могућност израчунавања јачине гломерулске 
филтрације на основу утврђених вредности 
цистатина Ц у серуму као још поузданијег 
ендогеног маркера функције бубрега од се-
румског креатинина. 

Индивидуални приступ заснован на свео-
бухватном сагледавању аспеката како адек-
ватног индиковања тако и правилног избора и 
примене антимикробне терапије уз поштова-
ње релевантних смерница антибиотског дози-
рања императив је постизања оптималног та-
рапијског исхода код пацијената са ослабље-
ном функцијом бубрега. 

Кључне речи: Бубрежна слабост, анти-
микробни лекови, клиренс креатинина 

 

 

П-17 АНАЛОЗИ ГНРХ (ГНРХ) У КЛИНИЧКОЈ  
          ПЕДИЈАТРИЈСКОЈ ПРАКСИ 

 

Славица Марковић 

 

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
Клиника за педијатрију , Клинички центар "Крагујевац" 
 

Kada su R Guillemin i AV Schalli иденти-
фиковали структуру природног GnRH (Нобе-
лова награда,1977.гoд) указали су и на његово 
кључну улогу у ослобађању FSH i LH из аде-
нохипофизе и контроли репродуктивне функ-
ције у људи.  

Захваљујући једноставној пептидној 
структури природног GnRH, као и интензив-
ном истраживачком раду на ovom пољу 70-их 
и 80-их година прошлог века, добијено је 
више од 2000 синтетских аналога GnRH 
(GnRHa), који су нашли примену у различи-
тим  медицинским  индикацијама у којима је 
потребна  привремена реверзибилна супре-
сија или стимулација секреције гонадотро-
пина (FSH/LH) и полних хормона. 

Аналози GnRH се тако користе: у тера-
пији хормон сензитивних карцинома дојке и 
простате, хипеестрогених стања у жена, тера-
пијском протоколу IVF, супресији нивоа пол-
них хормона у транссексуалних особа, изази-
вању привременог инфертилитета у мушка-
раца, као и третману у жена репродуктивног 
периода на хемиотерапији. 

Аналози GnRH се скоро 30 година успе-
шно користе и у педијатрији - најчешће у те-
рапији централног превременог пубертета 
(CPP). Данас се интензивно истражује њихова 
примена: у деце  малог раста са  раним 
почетком пубертета, деце са идиопатским ма-
лим растом, деце рођене мале за гестационо 
доба (SGA), као и код деце са тешким обли-
ком  конгениталне адреналне хиперплазије 
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(KAH), у додатнoj терапији хормону раста 
(GH), у деце на хемиотерапији, а још увек je 
контроверзна употреба  GnRH аналога код 
деце са аутизмом.  

Ефикасност GnRH аналога у терапији CPP 
је неспорна, али само код примене у раном 
узрасту и почетку пубертета. Због тога је нео-
пходно иновирати наша знања о физиологији 
и патофизиологији раста, развоја и пубертета, 
као и биолошким  и психосоцијалним после-
дицама лечене и нелечене деца са CPP.  

Упркос подацима у литератури о 
значајном успеху GnRHa терапије CPP у 
деце,  недостају озбиљне контролисане 
проспективне студије које би донеле ва-
лидне препоруке о њиховој  ефикасности 
GnRHa , најбољем терапијском режиму, 
као и  нежељеним ефектима. 

Кључне речи: GnRH, аналози GnRH, 
превремени пубертет 

 
  

 

УСМЕНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
 

 

У-01 ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ-ЕРАДИКАЦИОНА ТЕРАПИЈА 
 

Гордана Мирчић 

 
Приватна интернистичка ординација „Др. Мирчић“ Крагујевац 
 

Helicobacter pylori је најраспространјенији 
хумани патоген, којим је заражено око 50% 
полупације. Потенцијално је излечиви узроч-
ник диспепсије, пептичког улкуса и рефлук-
сне болести једњака, повећава ризик од ком-
пликација у току терпаије нестеридним анти-
инфламаторним лековима и ризик од карци-
нома желуца, удружен је и са различитим 
ектраинтестиналним манифестацијама инфе-
кције. Ерадикациона терапија заснована је на 
смерницама консензуса у Мастрикту 1996. 
године који се евалуира сваких 4-5 година, 
последњи је четврти. 2012. године. У одсу-
ству „симптома аларма“ и код старосних 
група код којих је инциденца карцинома же-
луца ниска, примењује се стратегија „тестирај 
и третирај“: на основу позитивних неинва-
зивних тестова: уреа-издисајни тест, фекални 
антиген, валидни серолошки тестови, док се 
код осталих пацијената не може избећи ди-
скомфор ендоскопије, уз дијагностику хели-
кобактер пилори  брзим издисајним тестом, 
хистолошким прегледом или културом. Уни-
верзално прихваћена као прва терапијска ли-
нија, трипла терапија (инхибитор протонске 
пумпе, кларитромицин и амоксицинин или 

метронидазол) последњих година показује 
пад ефикасности са  преко 90% на 70 %, због 
пораста резистенције на кларитромицин, која 
је у северној Европи мања, него у осталим ре-
гионима, где је ефикасније применити ква-
дриплу терапију са или без бизмута. Код неу-
спешне ерадикације, као друга терапијска ли-
нија примењује се, или квадрипла терапија са 
бизмутом, или комбинација левофлоксацина 
са амоксицилином или метронидазолом уз 
инхибитор протонске пумпе. Како за ову 
индикацију  нису развијени нови антибиоти-
ци разматрају се различите комбинације већ 
познатих лекова у смислу избора лека, дужи-
не терапије, предлаже се примена три анти-
биотика истовремено уз инхибитор протонске 
пумпе (нон-бизмут квадрипла терапија или 
конкомитантна терапија), ради се на развоју 
галенских формулација које би садржале 
компоненте „старе“ квадрипле терапије (соли 
бизмута, тетрациклин и метронидазол) у истој 
капсули. Велики труд се  улаже и у развој 
вакцине која би била најбоља опција. 

Кључне речи: Helicobacter pylori еради-
кациона терапија. 
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У-02 ЛЕЧЕЊЕ ТРОВАЊА АНТИДЕПРЕСИВИМА 
 

Весна Стојановић Марјановић 

 

Клинички центар "Крагујевац"  
 

Трициклични антидепресиви су група ле-
кова који неселективно блокирају преузима-
ње серотонина и норадреналина. Имају бројна 
и опасна нежељена дејства и малу терапјску 
ширину. У акутним тровањима смрт може да 
изазове доза мања од десетоструке поједи-
начне терапијске дозе. Механизам токсичног 
деловања је идентичан са механизмом који 
изазива терапијске ефекте само је у трова-
њима изразито потенциран.  

Главни клинички знаци тровања су де-
пресија централног нервног система и срчане 
аритмије. Клиничко испољавање тровања 
почиње квантитативним поремећајем свести 
до нивоа сомноленције које може да прогре-
дира до дубоке коме. Изражени су знаци 
антихолинергијског синдрома: сува кожа и 
слузнице, црвенило лица, мидријаза и тахи-
кардија. Квалитативни поремећај стања све-
сти се испољава халуцинацијама и делирант-
ним стањем. У кардиотоксичности домини-
рају хипотензија и поремећаји у 
електрокардиограму: срчане  аритмије( су-
правентрикуларне и вентрикуларне екстраси-
столе, фибрилофлатер преткомора, вентрику-
ларна тахикардија, чак и асистолија), сметње 
спровођења( атриовентрикуларни и интравен-
трикуларни блокови различитог степена) и 
сметњама реполаризације. У тровањима те-
шког степена виђају се конвулзије и депре-
сија респираторног центра са респираторном 
инсуфицијенцијом. 

У лечењу тровања антидепресивима нео-
пходно је опсервирати све пацијенте за које 
постоји сумња да су ингестирали велику ко-
личину антидепресива. Примењују се опште 
мере за лечење акутних тровања: орога-
стрична лаважа желуца, активни угаљ, симп-
томатска терапија. Све време неопходно је 
контролисати и одржавати виталне функције. 
Озбиљни фактори ризика који могу да доведу 
до малигних поремећаја срчаног ритма су 
артеријска хипотензија,проширен QRS ком-
плекс, конвулзије и ацидоза. Тада се обавезно 
примењује раствор бикарбоната у I.V. инфу-
зији, у дози од 2-3мEq/kg до постизања pH 
артеријске крви од 7,40 до 7,45. Ако се срчане 
аритмије не купирају применом бикарбоната, 
дати и фенитоин у дози од 0,5 mg/kg у минути 
I.V. Конвулзије се купирају диазепамом 0,05 
до 0,1 mg/kg, споро интравенски. Примена 
хинидина, прокаинаминда, дизопирамида, 
пропранолола, кортикостероида и атропина је 
контраиндикована. Физостигмин мозе да се 
користи, али уз опрез јер може да индукује 
хипотензију, аритмије и конвулзије. Пацијен-
ти који су имали срчане аритмије морају бити 
на мониторингу срчаног ритма најмање још 
24 часа након регистировања последњег знака 
кардиотоксичности. 

Кључне речи: тровање, атидепресиви, 
лечење. 

 

 

У-03 ФАРМАЦЕУТСКА НЕГА 
 

Верољуб Марковић, Слободан Јанковић 

 

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
 

Фармацеутска нега се може дефинисати 
као задовољавање потреба пацијената у по-
гледу лекова које користе на плански и си-
стематичан начин. Овај вид неге задовољава 
потребе пацијената на сличан начин као и ме-
дицинска нега или стоматолошка нега, једино 
што је она фокусирана на потребе везане за 
лекове. После  сагледавања потреба пацијента 
везаних за његову терапију фармацеут у са-

радњи са лекаром који је прописао терапију 
први план даљег лечења пацијента којим ће 
он најбрже доћи до излечења или побољша-
ња, уз најмање нежељених дејстава и по нај-
нижој цени. Затим фармацеут помаже паци-
јенту да тај план спроведе, кроз праћење и са-
ветовање. 

У оквиру новог начина финансирања 
здравствене заштите у Србији (систем Дијаг-
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ностички сродних група) по први пут је пред-
виђено плаћање услуга из оквира фармацеут-
ске неге, за сада само у болничким установа-
ма. Тиме је створен институционални и 
финансијски оквир за буран развој ове врсте 
неге, који би требало да уследи у наредним 
годинама. Досада је фармацеутска нега била 
само спорадична појава, мада увек са веома 
добрим резултатима, док би у будућности 
требало да постане доступна свим здравстве-
но-осигураним лицима. Ограничавајући фак-
тор би могао да буде мали број фармацеута 
запослених у здравственим установама које 
се финансирају из средстава обавезног здрав-

ственог осигурања, а налазе се у државном 
власништву. Прави излаз би био у омогућа-
вању фармацеутима запосленим у приватном 
сектору да своје услуге из области здравстве-
не неге понуде пацијентима кроз обавезно 
здравствено осигурање, на основу уговора 
које би потписали са Републичким фондом за 
здравствено осигурање.  

Фармацеутска нега је један од најважни-
јих праваца развоја фармацеутске делатности 
у свету, који ће у наредном периоду и у нашој 
земљи постати једно од важних оруђа у оства-
ривању принципа рационалне терапије. 

 

 

У-04 НАВИКЕ У ИСХРАНИ И ИНДЕКСИ ГОЈАЗНОСТИ  
         КОД СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

 

Ивана Гордић1, Марија Анђелковић2 

 

1 Здравствена Установа апотека „Lilly drogerie”, Београд 
2 Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
  Служба за лабораторијску дијагностику, Клинички центар „Крагујевац” 
 

Увод. Прекомерна ухрањеност је попри-
мила размере глобалне епидемије, јер из го-
дине у годину број предгојазних и гојазних 
особа расте, како у развијеним, тако и у зем-
љама у развоју. Сматра се да је прекомерна 
ухрањеност пети водећи ризик смрти у свету 
и да годишње проузрокује већи број смртних 
исхода него неухрањеност. Последице гоја-
зности су бројне хроничне болести: хипертен-
зија, кардиоваскуларна обољења, диабетес 
мелитус тип 2, обољења жучне кесе, абнор-
малности репродуктивног система, бројни 
малигнитети и разне психосоцијалне компли-
кације. Према до сада објављеним подацима у 
Србији више од половине (54%) одраслог 
становништва има проблем прекомерне 
ухрањености, при чему је свака трећа одрасла 
особа предгојазна, а свака пета гојазна. Пред-
гојазност код особа старости између 20-22 го-
дине је значајан показатељ да ће те особе 
бити гојазне са 35-37 година старости.  

Циљ истраживања.  Циљ истраживања 
је да утврди учесталост прекомерно ухрање-
них особа и навике у исхрани у студентској 
популацији и да испита постоји ли разлика у 
проценту прекомерно ухрањених студената и 
навика у исхрани између студената мушког и 
женског пола, као и студената Факултета ме-
дицинских наука и студената других научних 
области. 

Материјал и методологија. Истражива-
ње је обављено на 698 студената Универзи-
тета у Крагујевцу, старости између 19-25 го-
дина. Студенти су анкетирани уз помоћ упит-
ника (37 питања), који укључује питања 
везана за социо-демографске податке, питања 
о навикама у исхрани, конзумирању алкохола 
и пушењу. На основу пријављене висине и 
телесне масе израчунат је БМИ и студенти су 
распоређени по категоријама ухрањености. 
Поређења међу студентима су вршена на 
основу пола и врсте факултета. Подаци су 
обрађени употребом СПСС 19.0 статистичког 
софтвера, а значајност разлике утврђивана је 
Mann-Whitney U тестом, хи-квадрат тестом 
или Фишеровим тестом тачности вероватноће 
за 2x2 табеле (p≤0,05). 

Резултати. Већина студената (78%) је 
нормално ухрањена, више девојака (83,2%) 
него младића (67,9%). Предгојазних је 10,9% 
(26,5% младића и 2,9% девојака), а гојазних 
3% (5,2% младића и 1,8% девојака), ниједан 
са ФМН. Потхрањен је један младић и свака 
десета студенткиња ФМН и 7,2% студентки-
ња осталих факултета. Већина, скоро две тре-
ћине студената има здраве навике у исхрани. 
Од навика у исхрани регистровани су 
учесталост конзумирања воћа (чешћа код де-
војака и студената ФМН), редовност оброка 
(редовније оброке имају младићи и студенти 
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ФМН), учесталост конзумирања пржене 
хране и газираних и заслађених сокова (при-
сутнија код младића), учесталост исхране у 
објектима брзе хране (израженија код млади-
ћа и студената ФМН). Конзумирање алкохола 
и пушење нису честа појава у анкетираној 
популацији. Већина прекомерно ухрањених 
студената (69% предгојазних и сви гојазни, 
сем једног студента) је свесна свог изгледа. 

Закључак. Иако је преваленца гојазности 
у испитиваној популацији нижа од раније по-

знатих резултата за Републику Србију, и даље 
је висока у односу на оно што промовише 
здравље. Добијени резултати указују на по-
требу за даљим унапређивањем стратегије ра-
звоја здравља младих у Републици Србији, 
нарочито програма који наглашавају кон-
тролу ТМ. 

Кључне речи: гојазност, прекомерна 
ухрањеност, навике у исхрани, студенти 

 
 

ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
 

 

ПП-01 ТРОШКОВИ ЛЕЧЕЊА АЛВЕОЛИТА  
              У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ 

 

Анђела Милојевић¹, Ранко Голијанин¹, Срђан Стефановић² 
 

¹ Завод за стоматологују,  Крагујевац  
² Факултет медицинских наука, Универзитета у Крагујевацу 
 

Увод. Алвеолитис, у литератури још по-
знат под називима dry socket, алвеоларни 
остеитис, локализовани остеомијелитис, фи-
бринолитички алвеолитис, dolor post 

extracionem и др., представља најчешћу ком-
пликацију екстракције зуба. Без обзира на 
широк спектар синонима, суштина овог обо-
љења је у поремећају зарастања ране настале 
након вађења зуба, што је праћено упорним, 
интезивним болом и одсуством виталног крв-
ног угрушка. Циљ ове студије био је да утвр-
ди трошкове лечења алвеолита и њихову 
структуру у оквиру Завода за стоматологију 
Крагујевац, што би омогућило прецизнију 
процену додатног оптерећења здраственог и 
личног буџета пацијената услед развоја ове 
компликације.  

Материјал и методе. Трошкови лечења 
испитивани су и анализирани на узорку од 
455 одраслих особа, различитог пола, социо-
демографских и клиничких каректеристика, 
са потврђеном дијагнозом алвеолита. Сви 
испитаници били су прегледани и лечени на 
Одељењу оралнe хирургијe Завода за стома-
тологију у Крагујевцу, током 2012. године. 
Евидентирани и обрађени су директни тро-
шкови по пацијнту за набавку лекова и по-
трошних медицинских средстава, и пружене 

стоматолошке услуге, преузети из шифрар-
ника Републичког фонда за здравствено оси-
гурање. Сви потребни подаци прикупљени су 
увидом у медицинску документацију паци-
јента (дневника рада Одељења оралне хирур-
гије, протокола лечења болесника, здрастве-
них картона, специјалистичких извештаја и 
др.) и документацију Одељења плана и ана-
лизе, медицинске статистике и социјалне ме-
дицине са информатиком Завода за стомато-
логију у Крагујевцу. Финансијски параметри  
исказани су  у националној валути (RSD), ко-
ристећи при обрачуну званични средњи курс 
Народне банке Србије током опсервираног 
периода.  

Резултати. Од укупно 12652 извађених 
зуба на Одељењу оралне хирургије Завода за 
стоматологију у Крагујевцу током 
2012.године, код 455 пацијената, тј. 3,6%, 
дијагностикована је појава алвеолита. Износ 
укупних трошкова лечења алвеолита за 2012. 
годину износио је 590855,22 RSD, од чега 
484646,4 RSD (82,02%) чини свеукупну цену 
стоматолошке  услуге лечења алвеолита, а 
106208,82 RSD (17.98%) утрошено је за леко-
ве и потрошна медицинска средства, при 
чему је за локалне анестетике потрошено 
27669 RSD (4,68%), за PVC шприцеве и игле 
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13767,72 RSD (2,33%), за тампон газе 480,8 
RSD (0,08%), медицинске рукавице 11789,4 
RSD (1,99%), за маске 8428 RSD (1,43%), за 
Alvogyl

® денталну пасту 29714,1 RSD (5,03%), 
за рендгенско снимање 12949,3 RSD (2,19%), 
а за упoтребу физиолошког раствора 1410,5 
RSD(0,23%), што свеукупно представља еви-
дентан економски губитак за нашу земљу за-
рад само једне стоматолошке компликације. 
Укупни трошкови лечења алвеолита по па-
цијенту на годишњем нивоу на нашем узорку 
износили су 1298,58 ± 468,928 RSD, тј. за ле-
кове и медицинска средства 233,425 ± 74,54 
RSD, а за стоматолошке услуге 1065,16 RSD 
± 394,50 RSD. Анализом укупних трошкова 
екстракције зуба компликоване појавом 

алвеолита утврђено је да настанак ове ком-
пликације увећава трошкове лечења за 2,95% 
на годишњем нивоу.  

Закључак. Резултати ове студије су пока-
зали да алвеолит као једна од најучесталијих 
постекстракционих компликација зуба пред-
ставља додатни економски губитак за нашу 
земљу, што у ери економске кризе када смо 
суочени са мањком средстава за финансирање 
здравствене заштите и улагање у здравство 
намеће потребу за применом одговарајућих 
превентивних мера у циљу сузбијања ове 
компликације. 

Кључне речи: трошкови лечења, алвео-
лит; стоматолошке услуге, Alvogyl. 

 

ПП-02 ПРЕВАЛЕНЦА И СТЕПЕН РЕЗИСТЕНЦИЈЕ  

             НАЈЧЕШЋИХ УЗРОЧНИКА ИНТРАХОСПИТАЛНИХ 

             ИНФЕКЦИЈА УРИНАРНОГ ТРАКТА 
 

Радиша Павловић1, Слободан Јанковић1,2 
, Зорана Ђорђевић3 

 
1 Факутет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
2 Служба клиничке фармакологије, Клинички центар "Крагујевац" 
3 Клиника за инфективне болести, Клинички центар "Крагујевац" 
 

Увод:   Интрахоспиталне инфекције ури-
нарног тракта (ИУТ) су чест узрок прописи-
вања антибиотске терапије и чине до 50% 
свих интрахоспиталних инфекција. Избор ан-
тибиотика је ограничен обзиром на све већи 
раст стопе резистенције патогена који их иза-
зивају. Изражене разлике у врсти узрочника, 
стопи резистенције и употреби антибиотика 
сврставају ИУТ у групу обољења чији прото-
коли лечења у различитим срединама нису 
идентични и захтевају периодичну ревизију. 
Познавање дистрибуције узрочника и стопе 
њихове резистенције може бити од великог 
значаја при одабиру адекватне терапије.  

Материјал и метод: У овом истражива-
њу су испитивани  преваленца и степен рези-
стенције  узрочника инфекција уринарног 
тракта хоспитализованих пацијената који су 
лечени у Клиничком центру Крагујевац у пе-
риоду од три године (2009-2011) и могућност 
употребе добијених резултата у процесима 
адаптације локалних протокола лечења. 
Спроведена је студија пресека у болничким 
условима и то на 662 узорака урина пације-
ната са болничком инфекцијом уринарног 
тракта који су анализирани стандардном про-

цедуром. Коришћена је диск дифузиона мето-
да на Милер-Хинтон агару, а in vitro процена 
антимикробне осетљивости је извршена 
према препорукама CLSI (енгл. Clinical and 
Laboratory Standards Institute). 

Резултати: Најчешћи изоловани узро-
чник ИУТ је била Klebsiella spp. 219 (33,1%),  
затим Proteus mirabilis 107 (16,2%) и Entero-

bacter 86 (13%). Ове грам негативне бактерије 
су показале највиши степен резистенције 
(92,3% - 100%)  на пеницилине (ампицилин, 
амоксицилин, амоксицилин + клавуланска 
киселина) и цефалоспорине треће генерације 
(цефотаксим, цефтриаксон и цефтазидим) 
(88,3% - 98, 4%),  док је најнижи степен рези-
стенције ових патогена уочен на карбапенеме 
(имипенем и меропенем) и пиперацилин / та-
зобактам (14,3% - 35,5%).  

Закључак:   При избору антибиотика 
треба узети у обзир фармакокинетику и фар-
макодинамику антибиотика, очуваност функ-
ције бубрега и јетре, нежељене  реакције са 
другим лековима, као и резултате антибио-
грама. Према нашим подацима, када су изази-
вачи интрахоспиталних инфекција уринарног 
тракта Klebsiella spp, Proteus mirabilis или 
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Enterobacter, емпиријски изабрани антибио-
тици би требало да буду припадници групе 
карбапенема или пиперацилин / тазобактам. 

Кључне речи: уринарни тракт, интрахо-
спитална инфекција, Klebsiella spp., пипера-
цилин-тазобактам, карбапенеми, резистенција 

 

 

ПП-03 ИСПИТИВАЊЕ ЦИТОТОКСИЧНОГ ЕФЕКТА  
             ЕКСТРАКТА POTENTILLAЕ REPTANS L. ROSACEAE 

 

Ана Радовановић1, Снежана Цупара1, Сузана Поповић2  
Марина Томовић1, Слободан М. Јанковић3

 
 

1 Катедра за фармацеутску технологију,  
  Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
2 Катедра за микробиологију и имунологију,  
  Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
3 Катедра за фармакологију и токсикологију, 
  Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
 

Увод: Potentilla reptans L. је хемијски и 
фармаколошки најмање испитивана врста 
Potentilla рода из фамилије Rosaceae. Надзем-
ни делови P. reptans садрже флавоноиде, та-
нине и фенолне киселине, док су подаци о 
хемијском саставу подземних делова биљке 
оскудни. У традиционалној медицини лишће 
P. reptans се користи у лечењу пептичког ул-
куса и других гастроинтестиналних обољења, 
различитих запаљенских стања и кардиова-
скуларних поремећаја. Доказана је in vitro и in 

vivo антитуморска активност за неколико Po-
tentilla врста, али у доступној литератури 
нема података о цитотоксичном дејству P. 

reptans. 

Циљ: Испитивање цитотоксичног ефекта 
водених екстраката ризома и хербе P. reptans 
на ћелијској линији мишјег карцинома дојке 
(4Т1). 

Материјал и метод: Биљни материјал са-
купљен са три различита локалитета у Србији 
током 2010. године, идентификован је и заве-
ден у хербаријуму Биолошког факултета 
Универзитета у Београду. Водени екстракти 
хербе и ризома P. reptans су припремљени 
према фармакопејском упутству за израду 
инфуза. Цитотоксични ефекат екстраката, у 
концентрацијама 100 – 800 µg/ml је испити-
ван на 4Т1 ћелијској линији, применом коло-
риметријског МТТ теста. Као негативна кон-
трола коришћена је иста ћелијска линија кул-
тивисана у одговарајућем медијуму (RPMI), 
без додатка екстракта. Апсорбанца је мерена 
на 590 nm, на апарату Zenith 3100, Anthos 
Labtec Instruments GmbH, Austria. Свака кон-
центрација екстракта тестирана је у трипли-

кату, а цео експеримент поновљен седам 
пута. Цитотоксично дејство израчунато је на 
основу процентуалне заступљености вијабил-
них ћелија, при чему вијабилност представља 
процентуално изражен однос средње вредно-
сти апсорбанце третираних ћелија и негатив-
не контроле. 

Резултати: Водени екстракт ризома P. 

reptans је показао концентрацијски-зависно 
цитотоксично дејство (r = 0,87; p < 0,05) са 
вредношћу IC50 од 280,51 + 1,16 µg/ml. Воде-
ни екстракт хербе P. reptans је такође испо-
љио концентрацијски-зависан цитотоксични 
ефекат (r = 0,79; p < 0,05), при чему је вред-
ност IC50 износила 310,79 + 1,22 µg/ml. Пока-
зана је статистички високо значајна разлика у 
цитотоксичном ефекту различитих концен-
трација екстракта ризома P. reptans, од 100 
µg/ml и 800 µg/ml (p < 0,01), као и концентра-
ција од 100 µg/ml и 600 µg/ml (p < 0,01). 
Значајно се разликује и цитотоксично дејство 
екстракта хербе P. reptans  у концентрацијама 
од 100 µg/ml и 800 µg/ml (p = 0,009).  

Закључак: Резултатима ове студије први 
пут се описује цитотоксични ефекат екстрак-
та P. reptans. Водени екстракти ризома и 
хербе P. reptans показују слабу цитотоксичну 
активност на 4Т1 ћелијској линији, што је у 
корелацији са литературним подацима о ци-
тотоксичном дејству водених биљних екстра-
ката. Екстракт ризома P. reptans испољава 
нешто већу цитотоксичну активност у односу 
на екстракт хербе. Водени екстракти често 
испољавају цитотоксичност у вишим концен-
трацијама него екстракти добијени органским 
растварачима. Будућа истраживања ће укљу-
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чити тестирање цитотоксичног ефекта екс-
траката добијених органским растварачима на 
различитим канцерским ћелијским линијама. 

Кључне речи: Potentilla reptans, цитоток-
сичност, канцерске ћелијске линије. 

 

ПП-04 УЧЕСТАЛОСТ АНКСИОЗНОСТИ КОД СТУДЕНАТА 

            ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ 
 

Оливера Миловановић, Јасмина Миловановић, Слободан Јанковић 
  

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу  
 

Увод: Образовање на пољу медицинских 
наука сврстава се у групу најизазовнијих али 
и најстреснијих по младе људе. Стресогени 
фактори присутни током периода студирања 
могу утицати на настанак менталних пореме-
ћаја од којих су најчешћи настанак анксио-
зности и депресије. Развој менталних пореме-
ћаја може утицати како на когнитивне спо-
собности које значајно могу онеспособити 
студента, не само током периода студирања и 
полагања предвиђених испита, већ могу 
имати утицај на даљи професионални развој и 
квалитет живота. Правовременим дијагности-
ковањем и терапијом насталих менталних по-
ремећаја код студентске популације могу се 
превентирати последични исходи.  

Циљ: Спроведено истраживање је имало 
за циљ да открије учесталост и степен симп-
тома анксиозности код студената Факултетa 
медицинских наука у Крагујевцу и испита 
њихову повезаност са полом, студијским сме-
ром и годином, пушачким навика и конзуми-
рања алкохола у популацији студената. 

Метод: Спроведена је студија пресека у 
периоду од маја до јуна 2012. год., којом је 
обухваћено 90 студената свих студијских го-
дина са три различита смера: медицине, фар-
мације и стоматологије. Присуство и стадијум 
анксиозности је одређиван помоћу Цунгове 
скале за самопроцену анксиозности која са-
држи 20 питања у вези са анксиозном сим-
птоматологијом. Укупан скор скале је у опсе-
гу 20-80, при чему скор од 20 до 44 означава 
нормално стање, 45-59 благу до умерену анк-
сиозност, 60-74 озбиљну анксиозност, док је 
скором 75-80 означен екстреман ниво анксио-
зности.  

Резултати: Просечна старост испитаника 
била је 22,43±1,96 година, са знатно већом за-
ступљеношћу студената женског пола 
(74/82,23%). Највећи део испитаника чинили 
су студенти фармације (63 студента/70%), 
мање их је било са медицине (25/27,78%), док 
је најмање било студената стоматологије 
(2/2,22%). Просечна вредност скора анаксио-
зности у испитиваној популацији је износила 
30,68±6,37 (распон 20-54). Блага до умерена 
анксиозност је забележена само код 2 испита-
ника (2,22%), док су остали студенти имали 
скор у границама нормалних вредности. Нису 
забележене значајне разлике у степену анк-
сиозности о односу на пол студената (t=0,122; 
p=0,903), студијски смер (F=2,626; p=0,078), 
годину студија (F=0,636; p=0,640), уживање 
никотина (t=1,71; p=0,090) и конзумирање 
алкохола (t=1,66; p=0,145), као ни постојање 
значајне повезаности између укупног скора 
анксиозности и просечне оцене коју су сту-
денти остварили у досадашњем току студија 
(r=-0,001; p=0,992). 

Закључак: Постојање малог броја студе-
ната са симптомима анксиозности код студе-
ната Факултета медицинских наука, са једне 
стране може се објаснити спровођењем Бо-
лоњског процеса студирања и увођењем јед-
но-семестралних предмета уместо некада-
шњих дво-семестралних, док са друге стране 
може бити последица недовољног броја испи-
таника. Будућа испитивања на већем броју 
студената могу пружити јаснију слику о по-
стојању анксиозности у испитиваној попула-
цији и идентификовати факторе који у 
значајној мери доприносе њеном развоју. 

Кључне речи: анксиозност студената, 
Цунгова скала за самопроцену анксиозности 
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ПП-05 РАЦИОНАЛНА МЕДИКАМЕНТОЗНА ТЕРАПИЈА  
             КРВАРЕЊА ИЗ ВАРИКСА ЈЕДЊАКА 

 

Наташа Мијаиловић 

 
Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
 

Крварења из варикса једњака представ-
љају најозбиљнију компликацију портне хи-
пертензије и водећи узрок смрти код пације-
ната са цирозом јетре, код којих се јављају са 
високом учесталошћу од око 70%. Ова крва-
рења најчешће су веома обимна и драма-
тична, те захтевају хитну хоспитализацију и 
збрињавање пацијента. 

Смртност због ових крварења знатно је 
смањена у последње две деценије услед при-
мене ефикасних метода лечења и побољшања 
опште медицинске неге. Међутим, упркос 
примени најсавременијих терапијских проце-
дура, стопе морталитета и морбидитета и 
даље су знатно високе. Код једног од четири 
пацијента неће успети да се успостави кон-
трола крварења или ће пак убрзо доћи до по-
новног крварења. Ризик од рекрварења нај-
виши је у току првих 5 дана, када се јавља чак 
40% свих случајева ове компликације. 

Поред основних потпорних и симптомат-
ских мера, ослонац у лечењу акутних варик-
сних крварења представља примена вазоак-
тивних лекова, у које се убрајају соматоста-
тин и вазопресин (најчешће у комбинацији са 
нитроглицерином) и њихови аналози - 
октреотид, односно терлипресин. Одређене 
студије показале су да употреба вазоактивних 
лекова доводи до прекида крварења у чак 
83% случајева. Значај ових лекова је у томе 
што се са њиховом применом може започети 
одмах чим се посумња на крварење вариксног 
порекла, а најбоље у току транспорта паци-
јента у болницу. Поред тога, улога ових леко-
ва посебно је велика у установама секундарне 
здравствене заштите где углавном није мо-
гуће применити ендоскопске и хируршке ме-
тоде збрињавања. 

Резултати систематског прегледа 17 ран-
домизованих контролисаних клиничких сту-
дија које су укључиле укупно 1817 пацијена-
та, показали су да нема значајне разлике у 
исходима лечења након примене горе 
поменутих вазоактивних лекова насупрот 
ургентне склеротерапије, независно од врсте 
лека. Мерени исходи обухватали су:  неуспе-

шност контроле крварења, стопу неуспешно-
сти након петодневног третмана, поновно кр-
варење, морталитет и број јединица тран-
сфундоване пуне крви. При томе, нежељени 
догађаји укључујући и оне из категорије 
озбиљних, били су знатно чешћи код пације-
ната лечених склеротерапијом. Када је реч о 
комбинацији конзервативног и хируршког 
начина лечења, одређене метаанализе и во-
дичи указују да је комбинација вазоактивних 
лекова и склеротерапије супериорнија у одно-
су на појединачну примену ових терапијских 
модалитета. Метаанализа спроведена 2012. 
године вршила је поређење ефикасности ва-
зоактивних лекова и потврдила  да нема 
значајне разлике у ефикасности и безбедно-
сти између ових лекова, што указује да би 
пресудну улогу у избору ових лекова могли 
имати трошкови који прате њихову примену. 

Терапија акутних крварења из варикса је-
дњака изузетно је сложена и захтева мулти-
дисциплинарни приступ. Врло честа неуспе-
шна контрола крварења, као и рано поновно 
крварење, чине ову терапију изузетно скупом 
када се упореди са трошковима лечења дру-
гих болести дигестивног система. У циљу ва-
лидне процене стварне користи од примене 
ових лекова у лечењу акутних вариксних 
крварења и разлика у исплативости ра-
зличитих медикаментозних третмана, неоп-
ходне су одговарајуће фармакоекономске 
евалуације, које су ,нажалост, до данас веома 
ретко рађене. Две такве студије које су про-
цењивале однос трошкова и корисности со-
матостатина, односно његовог аналога ок-
треотида наспрам терлипресина, од којих је 
једна рађена у Белгији, а друга у Великој 
Британији, указале су на знатно повољнији 
фармакоекономски профил терлипресина ус-
лед најмање потребе за додатним терапијским 
процедурама при употреби овог лека. 

Из овога се јасно намеће закључак да је 
нужно спровести одговарајуће фармакоеко-
номске евалуације на локалном нивоу, што се 
посебно односи на нашу земљу која је 
суочена са великим проблемима у финанси-
рању здравствене заштите у ери економске 
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кризе и проласка кроз социоекономску тран-
зицију. 

Кључне речи: варикси једњака, крваре-
ње, соматостатин, октреотид, терлипресин 

 

ПП-06 КОРЕЛАЦИЈА ПОТРОШЊЕ ЛЕКОВА И БРОЈА  
             ПРИЈАВЉЕНИХ  СЛУЧАЈЕВА НЕЖЕЉЕНИХ РЕАКЦИЈА  
             НА ЛЕКОВЕ У АТЦ ГРУПИ Ц У 2012. ГОДИНИ  
             У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

Марко Ерић, Јована  Симановић, Весела Радоњић 
 

Агенција за лекове и медицинска средства Србије 
 

Увод: Агенција за лекове и медицинска 
средства Србије  (АЛИМС) као надлежна 
институција врши прикупљање и обраду по-
датака о промету и потрошњи лекова у Ср-
бији и података о пријављеним случајевима 
нежељених реакција на лек (НРЛ). Потрошња 
лекова изражена као број ДДД/1000 станов-
ника на дан (ДИД) указује на обим изложено-
сти популације том леку, односно омогућава 
увид у то колики је број становника (од њих 
1000) користио посматрани лек и био изло-
жен његовом деловању током једног дана. 
Обим изложености пацијената леку у корела-
цији је са бројем пријављених случајева НРЛ 
у постмаркетиншком праћењу лека. 

Циљ и метод: Циљ анализе је утрврђи-
вање корелације између обима потрошње ле-
кова и броја пријављених случајева НРЛ. По-
даци о потрошњи су обрађени према препо-
рученој АТЦ/ДДД методологији, а лекови под 
сумњом у пријављеним случајевима НРЛ кла-
сификовани су према АТЦ класификацији, 
што омогућава поређење степена изложено-
сти леку (потрошња) са бројем пријављених 
случајева НРЛ за одређени интернационални 
незаштићени назив лека (ИНН). 

Резултати: У 2012. години укупна по-
трошња лекова износи 1241,65 ДИД, где нај-
веће учешће у потрошњи (42,44%) припада 
лековима који се користе у лечењу болести 
кардиоваскуларног система (АТЦ група Ц). 

Међу ИНН који су имали већу потрошњу од 
10 ДИД у укупној потрошњи лекова, налази 
се 12 ИНН који припадају АТЦ групи Ц. Нај-
веће учешће у потрошњи, у групи Ц, имају 
рамиприл (73,12 ДИД), амлодипин (67,02 
ДИД) и еналаприл (62,94 ДИД). Од укупно 
1032 случаја НРЛ, 184 налази се у групи Ц 
(18%). Највећи број случајева НРЛ се односи 
на рамиприл 18 (73,12 ДИД),  фелодипин 17 
(2,5 ДИД), амлодипин 14 (67,02 ДИД), енала-
прил 11 (62,94 ДИД), симвастатин 9 (5,39 
ДИД). 

Закључак: Број пријављених случајева 
НРЛ прати обим изложености пацијената 
леку у АТЦ групи Ц. Установљено је посто-
јање одступања у одређеним случајевима 
(фелодипин, аторвастатин, симвастатин), где 
је потребно извршити даљу анализу узима-
јући у обзир и друге факторе који могу да 
утичу на потрошњу лека и пријављивање 
НРЛ. Праћење и процена података о промету 
и потрошњи лекова и података о забележеним 
случајевима НРЛ, значајно доприноси сагле-
давању терапијске примене лекова и могу да 
укажу на потребу за даљом детањнијом ана-
лизом и упуте на предузимање одређених 
мера у циљу унапређења рационалне терапиј-
ске примене лекова на националном нивоу. 

Кључне речи: потрошња лекова, неже-
љене реакције на лек, АТЦ група Ц 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 КЊИГА САЖЕТАКА  
 
 

 

69 

ПП-07 МОГУЋЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ ЛЕКОВА И  
            ДИЈЕТЕТСКИХ СУПЛЕМЕНАТА 

 

Марија Поповић-Миленковић 
 

Апотека "Крагујевац" 
 

Дијететски суплементи су намирнице које 
допуњују нормалну исхрану и представљају 
концентроване изворе витамина, минерала и 
других супстанци, а у промету се налазе у до-
зираним фармацеутским облицима (капсуле, 
таблете, капи). Дијететски суплементи се 
врло успешно рекламирају где се истиче њи-
хово природно порекло. Ово је често разлог 
да пацијенти (шира јавност па чак и многи 
медицински радници) сматрају да су дијетет-
ски суплементи потпуно безбедни и ефика-
сни. Многи их самоиницијативно укључују у 
посотјећу терапију а да притом не обавесте ни 
лекара ни фармацеута о насталој комбинацији 
лекова које користе. Произвођачи немају оба-
везу да на килиничким студијама доказују 
њихову безбедност и ефикасност пре него 
што се они нађу на тржишту. Још увек нема 
ни специфичних захтева везаних за упутства 
о коришћењу препарата која би требало да 
између осталог садрже познате и могуће ин-
теракције са лековима. Фармацеути морају 
бити способни да препознају или предвиде 
теоријски могуће интеракције. Интеракције 
између дијететских суплемената и лекова су 
базиране на истим фармакодинамским и фар-
макокинетским принципима као и лек-лек 
интеракције. На пример, биљке као алоа (Aloe 

vera), гуар гума (Cyamposis tetragonolobus), 
сена (Senna alexandrina)... које су често са-
ставне компоненте у биљним препаратима за 
губитак телесне тежине, имају лаксативни 
ефекат, што смањује време проласка лека 
кроз интестинални тракт а тиме се смањује и 

апсорпција лека. Цинк који се често користи 
код прехладе може да ствара хелатне ком-
плексе са флуорохинолонима и тетрацикли-
нима, што резултира смањењем антимикроб-
ног ефекта. Кантарион (Hypericum perforatum) 
индукује интестинални П-гликопротеин, што 
може да смањи апсорпцију супстрата за П-
гликопротеин, као што је дигоксин. Дијетет-
ски суплементи као и лекови могу да утичу на 
цитохром П-450. Најбољи пример је кантари-
он. Он се често користи у лечењу благе и 
умерене депресије, али се показао и као сна-
жан индуктор изоензима CYP3A4. Када се 
даје са супстратима за CYP3A4, као индина-
вир, кантарион смањује серумску концентра-
цију лека и његов полуживот. Насупрот 
овоме поједини суплементи могу да инхиби-
рају CYP изоензим. Иприфлавон, полусинтет-
ски дериват соје, инхибира CYP1A2 и 
CYP2C9. Када се даје са теофилином, суп-
стратом за CYP1A2, долази до повећавања 
серумског нивоа теофилина. Поред ових фар-
макокинетичких интеракција могу се јавити и 
фармакодинамске интеракције. Високе дозе 
витамина Е (>1000 јединица дневно) могу да 
повећају антикоагулативни ефекат варфари-
на. Два главна алкалоида која се налазе у 
ефедри су ефедрин и псеудоефедрин, могу 
имати адитивне кардиоваскуларне ефекте са 
кофеином. У високим дозама ефедра или пре-
парати који садрже кофеин могу да антагони-
зују ефекте антихипертензивних лекова.  

Кључне речи: Дијететски суплементи, 
интеракције са лековима. 

 

 

 

ПП-08 ПРОЦЕНА САДРЖАЈА ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА  
            ЗА ЛЕК НАМЕЊЕНОГ СТРУЧНОЈ ЈАВНОСТИ –  
            ИСКУСТВА АЛИМС-А 
 

Младен Богдановић, Ива Капетановић Чампар,  
Дубравка Мишковић, Весела Радоњић 
 

Агенција за лекове и медицинска средства Србије, Београд 
 

Увод: Оглашавање лека и медицинског 
средства је сваки облик давања информација 
о леку и медицинском средству општој и 

стручној јавности. Агенција за лекове и ме-
дицинска средства Србије (АЛИМС) је, сту-
пањем на снагу Закона о лековима и меди-
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цинским средствима (Сл.гл. Р.С. број 30/10), 
започела послове контроле и одобравања 
промотивних материјала за оглашавање леко-
ва и медицинских средстава, а у циљу 
спречавања  неадекватне промоције лекова, 
чиме се омогућава да стручној јавности буде 
пренета поуздана информација о леку, у пот-
пуности усклађена са одобреним СмПЦ-ом и 
референтном литературом, и на начин који је 
прописан важећом регулативом. Овде су 
представљена наша искуства у одобрењу 
промотивног материјала намењеног стручној 
јавности.  

Циљ и метод: Са циљем утврђивања 
обима и врсте неусаглашености извршена је 
анализа  промотивног материјала намењеног 
стручној јавности који је АЛИМС-у предат на 
одобрење у 2013. години. Анализиран је  само 
материјал који се односио на хумане лекове. 
У промотивном материјалу је анализирана 
појава следећих неусаглашености са одобре-
ним СмПЦ-ом, референтном литературом и 
важећим регулаторним захтевима: 1) Прена-
глашена или недокументована ефикасност; 2) 
Недокументовани компаративни наводи о су-
периорности; 3) Непоткрепљене тврдње; 4) 
Нетачни наводи или они који доводе у заблу-
ду, и 5) Нетачан/непотпун или изостанак 
начина примене лека. Наведени параметри су 
праћени на укупном узорку, али и у две одво-
јене подгрупе промотивног материјала: гене-
рички и оригинални лекови. Анализа је спро-
ведена коришћењем дескриптивне статистике.  

Резултати: Укупан број анализираних 
промотивних материјала је 398. Од тог броја, 
173 (43,5%) се односи на оригиналне лекове, 
а преосталих 225 (56,5%) на генеричке леко-
ве. Пренаглашена или недокументована ефи-
касност је утврђена код укупно 62 (15,6%) 
промотивних материјала. Овај проценат је 
био нешто већи у подгрупи оригиналних ле-
кова (18,5%) у односу на генеричке лекове 

(12,9%). Недокументовани компаративни на-
води о супериорности су утврђени код укупно 
23 (5,8%) промотивних материјала (8,1% ори-
гиналних и 4,0% генеричких лекова). Непот-
крепљене тврдње су утврђене код укупно 131 
(32,9%) промотивних материјала (42,2% ори-
гиналних и 25,3% генеричких лекова). Не-
тачни наводи или они који доводе у заблуду 
су утврђени код укупно 196 (49,2%) промоти-
вних материјала (52,0% оригиналних и 46,2% 
генеричких лекова). Нетачан/непотпун или 
изостанак начина примене лека је утврђен код 
укупно 144 (36,2%) промотивног материјала 
(39,3% оригиналних и 33,8% генеричких ле-
кова). Резултати спроведене анализе промо-
тивног материјала показују да се као неуса-
глашености у њима најчешће јављају нетачни 
наводи или они који доводе у заблуду. Оно 
што је такође приметно јесте већи проценат 
неусаглашеног промотивног материјала за 
оригиналне лекове и то за сваки појединачни 
анализирани параметар. Ово се може обја-
снити чињеницом да је промотивни материјал 
за оригинални лек по правилу обимнији, уз 
бројне графичке приказе и навођење великог 
броја референци, па је и могућност њиховог 
погрешног цитирања и интерпретирања већа.  

Закључак: На основу анализе узорка од 
398 промотивних материјала може се закљу-
чити да је предати промотивни материјал у 
приличној мери неусаглашен са правилима 
промоције и да би његово дистрибуисање у 
предложеној форми могло довести до тога да 
до стручне јавности  допру нетачне, непотпу-
не и непоуздане информације о лековима. У 
том смислу су активности АЛИМС-а на еви-
дентирању и отклањању свих уочених неуса-
глашености оправдане и веома значајне за 
спровођење рационалне фармакотерапије. 

Кључне речи: промотивни материјал, 
одобрење, поуздане информације 

 

ПП-09 АНТИОКСИДАНТНА И АНТИИНФЛАМАТОРНА АКТИВНОСТ  
            ВОДЕНИХ ЕКСТРАКАТА ХЕРБЕ И РИЗОМА  
            POTENTILLA REPTANS L. 

 

Марина Т. Томовић1, Марија Т. Поповић – Миленковић2
 

 

1 Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
2 Апотека "Крагујевац" 
 

Увод: У народној медицини херба P. 

reptans се користи у терапији зубобоље, кож-
них инфекција, грчева у стомаку, запаљења 
грла и алергија, док се ризом исте биљке упо-
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требљава за лечење цревних инфекција, реу-
матских тегоба и шећерне болести. У херби P. 

reptans је идентификовано осам фармаколо-
шки активних једињења за које је доказана 
анти-улцерогена и антиоксидантна активност, 
док ризом са хемијског и фармаколошког 
становишта до сада није испитиван. 

Циљ. Циљ овог рада је испитивање анти-
оксидантне и антиинфламаторне активности 
водених екстраката хербе и ризома Potentilla 

reptans L. 

Материјал и методе. Биљни материјал 
коришћен за анализу сакупљан је у периоду 
од маја до октобра 2010. године са подручја 
Шумарица (Крагујевац), села Опланић (Кнић) 
и села Доброселица (Златибор). Екстракција 
одређене количине осушене биљне дроге  је 
вршена дестилованом водом а добијени ек-
стракти су упарени до сувог остатка. DPPH 
(1,1-дифенил-2-пикрилхидразил) тест је ко-
ришћен за одређивање антиоксидантне актив-
ности оба екстракта. Антиинфламаторна 
активност екстраката је испитивана на живо-
тињском моделу. Запаљење је изазвано 
наношењем ацетонског раствора фенола на 
површину уха услед чега долази до појаве 
едема. Третираним животињама су аплико-
вани екстракти, а контролним животињама 
дестилована вода односно дексаметазон, 15 
минута пре апликације иритантног средства. 
Свим тестираним групама поменуте суп-
станце су апликоване са спољашње и уну-
трашње стране десног уха. Један сат након 
индукције запаљења мишеви су жртвовани 
предозирањем у етарској анестезији и оба уха 
су уклоњена. Едем уха је мерен један сат на-

кон апликације средства ѕа иритацију, а изра-
жен је као разлика између тежине левог и де-
сног уха.  

Резултати. Антиоксидантна активност је 
рачуната као проценат неутралисања DPPH 
радикала а изражена је помоћу IC50 вредно-
сти.  IC50 представља концентрацију екстракта 
која је потребна да неутралише 50% DPPH 
радикала. Ризом је показао већи антиокси-
дантни ефекат од хербе. IC50 вредност за ек-
стракт хербе P. reptans је 12,11 ± 0,216 µg/ml, 
док је IC50 вредност за екстракт ризома P. 

reptans била 2,57 ± 0,340 µg/ml. Екстракт 
хербе P. reptans је показао најслабију актив-
ност у поређењу са стандардима, док је ек-
стракт ризома показао већу активност од бу-
тилхидрокси толуола (BHT) и нешто слабију 
од бутилхидрокси анизола (BHA). Водени ек-
стракт ризома P. reptans у дози од 10 mg/уху 
је супримирао инфламаторни одговор у сте-
пену од 61,37% са статистичком значајношћу 
од (p < 0,05). Дексаметазон, који представља 
позитивну контролу је довео до инхибиције 
едема од 68,77%. Екстракт хербе P. reptans 

није довео до смањења едема ни у једној 
испитиваној концентрацији. 

Закључак. Оба истраживана екстракта P. 

reptans су показала да поседују антиокси-
дантну активност при чему је ризом јачи 
антиоксиданс од хербе. док је само ризом 
испољио антиинфламаторно деловање у нај-
већој испитиваној концентрацији.  

Кључне речи: Potentilla reptans; DPPH 
тест; антиинфламаторни ефекат; антиокси-
дантна активност. 

 

ПП-10 ЕЛЕКТРОЛИТНИ ПОРЕМЕЋАЈИ КАО ПРЕДИКТОРИ  
             СМРТНОГ ИСХОДА КОД БОЛЕСНИКА СА ТЕШКИМ  
             АКУТНИМ НЕКРОТИЧНИМ ПАНКРЕАТИТИСОМ 

 

Милена  Јуришевић, Срђан Стефановић, Иван Празник,  
Слободан Јанковић 

 
Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
 

Увод: Акутни некротични панкреатитис 
(АНП) је тешка мултисистемска болест са 
значајном стопом смртности упркос савреме-
ним дијагностичким и терапијским достигну-
ћима. Бројне студије су спроведене са циљем 
да се препознају фактори повезани са појавом 
компликација овог озбиљног поремећаја како 

би се одговарајућим терапијским мерама по-
бољшали исходи лечења. С тим у вези, испи-
тиван је и значај електролитних поремећаја у 
раној фази болести, од којих су неки, попут 
концентрација натријума, калијума и посебно 
калцијума у серуму, уврштени у скор системе 
за процену тежине болести и рано предви-
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ђање њеног исхода. Међутим, како се изоло-
вана употреба ниједног од постојећих крите-
ријума (скорова) у поменуте прогностичке 
сврхе није показала апсолутно поузданом, 
намеће се стална потреба за додатним истра-
живањима на овом пољу. Циљ ове студије 
био је да испита повезаност серумских нивоа 
натријума, калијума, калцијума и хлорида на 
пријему болесника у интензивну негу са нас-
танком смртног исхода због акутног некро-
тичног панкреатитиса.  

Материјал и метод:  Спроведена је ана-
литичка ретроспективна студија на попула-
цији одраслих пацијената, који су због тешког 
АНП лечени у Јединици интензивне неге 
Клиничког центра (КЦ) у Крагујевцу, у пе-
риоду од 1. јануара 2006. до 1. јануара 2011. 
године. Дијагноза болести установљена је у 
складу са критеријумима за класификацију 
акутног панкреатитиса усвојеним на 
међународној конференцији у Атланти, САД, 
1992. године (Atlanta criteria 1992), а некроза 
панкреаса и/или перипанкреатичног масног 
ткива утврђена компјутеризованом томогра-
фијом. У студију нису укључени пацијенти 
преведи из других установа у КЦ Крагујевац 
ради лечења поменутог обољења. Сви неоп-
ходни подаци, укључујући и концентрације 
натријума, калијума, калцијума коригованог 
за вредности албумина и хлорида у серуму на 
пријему болесника у интензивну негу, прику-
пљени су из историја болести лечених паци-
јената. Повезаност иницијално измерених ни-
воа електролита у серуму (на пријему у 
интензивну негу) и смртног исхода због 
тешког АНП испитивана је помоћу унивари-
јантне логистичке регересије, а резултати 
приказани вредношћу сировог односа могућ-
ности (енг. crude odds ratio (OR)) са припада-

јућим 95% интервалом поверења (95% CI). 
Статистички значајном разликом сматрана је 
вредност вероватноће нулте хипотезе мања од 
5% (р<0,05) 

Резултати: Од укупно 98 испитаника, 
који су испуњавали укључујуће критеријуме, 
и са релевантним подацима у историји боле-
сти у сврху анализе у овој студији, смртни 
исход због тешког АНП у опсервираном пе-
риоду забележен је код њих 28 (28,6%), док је 
70 (71,4%) преживело. Значајна повезаност са 
смртним исходом показана је једино за кон-
центрацију натријума у серуму на пријему 
болесника у интензивну негу (сирови OR 
1.106, 95% CI 1.013-1.208, р=0.25), која је 
била у распону нормалних вредности али 
знатно виша у групи умрлих пацијената 
(141,0 mmol/l у групи умрлих, наспрам 138,2 
mmol/l у групи преживелих; t = -2,341, p = 
0,021). Нивои осталих испитиваних електро-
лита нису се значајно разликовали између 
упоређиваних група испитаника (95% CI си-
ровог OR обухватао је вредност 1).  

Закључак: Ова студија сугерише да ни-
вои натријума у серуму у раној фази болести 
могу бити повезани са настанком смртног 
исхода код пацијената са дијагнозом акутног 
панкреатитиса и високим ризиком од развоја 
компликација. Релативно мали узорак, ретро-
спективно прикупљање података и неукљу-
чивање других фактора ризика у анализу, 
упућују да су неопходна даља истраживања 
ради утврђивања клиничког значаја резултата 
добијених у овој студији и њиховог евентуал-
ног усвајања у свакодневној пракси. 

Кључне речи: тежак некротични акутни 
панкреатитис, смртни исход, натријум у се-
руму 
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