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САЖЕТАК  
 

Присуство Klebsiella pneumoniae (K. pne-
umoniae) у пијаћим и површинским водама 
представља индикатор фекалне контамина-
ције хуманог и животињског порекла. K. pne-
umoniae има способност да стекне и пренесе 
гене резистенције. Изолати из животне сре-
дине могу представљати резервоар ових гена 
који се могу пренети и на друге бактеријске 
врсте. Циљ рада је изолација, идентификација 
и тестирање антибиотске осетљивости K. pne-
umoniae из пијаћих и површинских вода. Про-
спективна студија (спроведена од 1. октобра 
до 31. децембра 2015. године) испитала је 
1276 узорака воде. Узорци су обрађени мем-
бран-филтерском методом. За идентифика-
цију K. pneumoniae коришћени су стандардни 
биохемијски тестови. Осетљивост на анти-
биотике је тестирана диск-дифузионом мето-
дом. K. pneumoniae је пронађена у 2,98% 
(38/1276) узорака, oд којих су 42,11% (16/38) 
били узорци површинских, а 57,89% (22/38) 
узорци пијаће воде. Teстирани изолати су 
били резистентни на ампицилин, док рези-

ABSTRACT 
  

Presence of Klebsiella pneumoniae (K. pneu-
moniae) in drinking and surface water indicates 
fecal contamination of human or animal origin. K. 
pneumoniae has the ability to acquire and transfer 
resistance genes. Isolates found in the environ-
ment may represent a reservoir of these genes, 
which can be transmitted among different bacte-
rial species. The aim of the study was identifica-
tion and testing susceptibility of K. pneumoniae to 
antibiotics after isolation from drinking and sur-
face water. Prospective study (conducted from 
October the 1st 2015 to December the 31st 2015) 
included 1276 samples of drinking and surface 
water. The samples were processed by membrane-
filter technique. Standard biochemical tests were 
used for identification of K. pneumoniae. Anti-
microbial susceptibility was determined by disk-
diffusion method. K. pneumoniae was found in 
2.98% (38/1276) of samples, from both surface 
42.11% (16/38) and drinking water 57.89% 
(22/38). Tested strains were resistant to ampicil-
lin, but resistance to other antibiotics was not con-
firmed. K. pneumoniae could be found in drinking 
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стенција на друге антибиотике није забеле-
жена. K. pneumoniae се може наћи у пијаћој 
води упркос пречишћавању и хлоринацији. У 
нашем испитивању, изоловани сојеви су били 
осетљиви на уобичајено коришћене антибио-
тике, без стечених детерминанти резистен-
ције. 

Кључне речи: Klebsiella pneumoniae, 
oсетљивост на антибиотике, пијаћа вода, по-
вршинска вода. 

 

УВОД 
 

 

Микробиолошки исправна вода за пиће је 
есенцијална за здравље људи1 и њена доступ-
ност је главна брига сваке заједнице2,3. Кон-
таминација различитим патогенима указује на 
неадекватну обраду, због чега вода за пиће 
подлеже строгој микробиолошкој контроли 
хигијенске исправности4. 

Површинске воде, као што су реке, често 
садрже велики број патогених микрооргани-
зама, чије је присуство, у највећој мери, по-
следица деловања људи5. Представљајући 
природно место за отпадне продукте ра-
зличитих индустрија, болничких установа и 
фармацеутских компанија, површинске воде 
чине повољну средину за пролиферацију фе-
калних колиформних бактерија6,7. 

Налаз колиформних бактерија у води (Es-
cherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., 
Citrobacter spp., Serratia spp.) указује да по-
стоји фекална контаминација људског или 
животињског порекла8. Иако ови микроорга-
низми представљају део физиолошке флоре 
доњих партија интестиналног тракта и при-
марно нису патогени, ипак могу да изазову 
различита обољења4. 

Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) је 
фекална, колиформна бактерија из фамилије 
Enterobacteriaceae9, која се описује као једна 
од најчешћих узрочника болничких и ванбол-
ничких инфекција, јер се лако преноси кон-
тактом и путем заражене хране и воде4. Ова 
бактерија има велику способност стицања и 
преноса гена резистенције10,11. Изолати који се 
нађу у животној средини, представљају резер-
воар тих гена, који се даље могу преносити и 
на друге бактеријске врсте. Тиме се рези-
стентни сојеви могу јавити, не само у болни-
чким срединама, где су најчешћи услед се-
лективног притиска насталог нерационалном 
употребом антибиотика, већ и у општој попу-
лацији10-14. Лечење инфекција узрокованих ре-
зистентним сојевима је све већи јавно-здрав-

water despite the purification and chlorination. In 
our study strains isolated from drinking and sur-
face water were susceptible to commonly used 
antibiotics, without any markers of acquired re-
sistance.  

Key Words: Klebsiella pneumoniae, anti-
biotic susceptibility, fecal contamination, drinking 
water, surface water. 

 

INTRODUCTION 
 

Microbiologically safe drinking water is es-
sential for human health1 and its availability is a 
major concern of global community2,3. Contami-
nation by different pathogens indicates an inade-
quate treatment, which is the reason why drinking 
water undergoes through strict microbiological 
control of hygienic quality4. 

Surface waters, such as rivers, often contain 
large number of pathogenic microorganisms 
whose presence is mostly caused by human acti-
vity5. Being common place for waste products of 
industries, hospitals and pharmaceutical compa-
nies, these surface waters are favorable environ-
ment for proliferation of fecal coliform bacteria6,7. 

Detection of coliform bacteria in water 
(Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter 
spp., Citrobacter spp., Serratia spp.) indicates that 
there was fecal contamination of human or animal 
origin8. Although these microorganisms represent 
the portion of physiological flora of lower intesti-
nal tract and are primarily not considered to be 
pathogenic, they can still cause different diseases4. 

Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) is fe-
cal coliform bacteria from the family Enterobac-
teriaceae9, which is described as one of the most 
common causative agents of hospital and non-
hospital infections, because it is easily transmitted 
through personal contact and by contaminated 
food and water4. This bacterium has large poten-
tial to acquire and to transfer genes of resis-
tance10,11. Isolates that are found in the environ-
ment may represent a reservoir of these genes, 
which could further be transferred among the 
other bacterial species. Thereby these resistant 
strains can appear not only in hospital settings, 
where they are the most common due to selective 
pressure caused by irrational use of antibiotics, 
but also in community10-14. Treatment of infec-
tions caused by resistant strains is growing public 
health problem, primarily due to limited choice of 
effective antimicrobial agents and absence of 
effective therapy15. Ability of this bacterial spe-



 Осетљивост сојева Klebsiella pneumoniae изолованих из воде за пиће  
и површинских вода на aнtибиотике 

  

3 

ствени проблем, пре свега због суженог избо-
ра ефикасних антимикробних лекова па чак и 
одсуства делотворне терапије15. Способност 
ове бактеријске врсте да се брзо шири у бол-
ничкој, али и ванболничкој, као што је водена 
средина, и њена потенцијална резистенција на 
природне и синтетске антимикробне лекове 
сврстава K. pneumoniae у високо ризичне ми-
кроорганизме, посебно када се ради о осетљи-
вим групама као што су имунокомпромито-
вани пацијенти16. Циљ рада је утврдити при-
суство K. pneumoniae у узорцима повр-
шинских вода и воде за пиће, као и одређи-
вање осетљивости изолата на антимикробне 
лекове. 

 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
 

Узорковање воде 
 

 

Спроведена је проспективна студија која 
је обухватила 1276 узорака сакупљаних у пе-
риоду од три месеца (од 1. 10. 2015. до 31. 12. 
2015. године). Узорци површинских вода су 
прикупљени из неколико река, са више ра-
зличитих места која се уобичајено користе као 
пунктови за санитарна испитивања. Из 
појединих река је узет већи број узорака са 
различитих места речног корита, при чему је 
из већих река узет већи број узорака. Узорци 
пијаће воде су узети из неколико извора (цен-
тралне и локалне водоводне мреже и јавни 
водни објекти - бунари, каптиране чесме и 
отворена изворишта) како би се покрили сви 
могући начини водоснабдевања. Даље су 
узорци пијаће воде класификовани према 
начину обраде воде пре употребе. Сви узорци 
описани у раду су изабрани методом 
случајног одабира од већег броја узорака ко-
ришћених за рутинске анализе. 

Узорци су сакупљани у стерилне, затворе-
не боце користећи стандардну технику у 
складу са ISO 5667-1, ISO 5667-2 и ISO 5667-
317. Све боце су транспортоване у фрижидеру 
на температури од 4°C у року од 2 до 4 сата 
од узорковања. Испитивање је обављено на 
Одељењу за санитарну бактериологију Центра 
за хигијену Института за јавно здравље 
Војводине у Новом Саду. 

 

Изолација бактерија 
 

Као метода за доказивање укупних и фе-
калних колиформних бактерија коришћена је 
мембран-филтер техника. Апарат за филтра-
цију (Sartonius Membranfilter, Немачка) је ка-

cies to expand rapidly inside hospitals, but also in 
natural surroundings such as an aqueous environ-
ment, and its potential resistance to natural and 
synthetic antimicrobial drugs, classifies K. pneu-
moniae as highly dangerous microorganism, par-
ticularly when it comes to vulnerable groups such 
as immunocompromised patients16. The aim of 
this study was to investigate presence of K. pneu-
moniae in samples of surface and drinking water 
as well as to test sensitivity of isolates to anti-
microbial drugs. 

 

MATERIAL AND METHODS 
 

Sampling of water 
 

A prospective study that included 1276 sam-
ples collected in a period of three months (from 
01 October 2015 until 31 December 2015) was 
conducted. Samples of surface waters were col-
lected from several rivers and from several differ-
ent places established as sampling points for 
sanitary testings. In cases of some rivers several 
samples were taken from different parts of the 
same riverbed, with larger number of samples in 
cases of bigger rivers. Samples of drinking waters 
were taken from several sources (central and local 
water supplying network and public water sup-
plying objects - wells, capped faucet and open 
springs) in order to cover all possible water sup-
plying sources. Further on, drinking water sam-
ples were classified according to the treatment 
method before its use. All of the processed sam-
ples in this paper were chosen randomly from a 
larger group of samples used for routine analyses. 

The samples were collected in sterile sealed 
bottles using standard technique in accordance 
with ISO 5667-1, ISO 5667-2 and ISO 5667-317. 
All bottles were transported in a refrigerator at 
4°C within 2 to 4 hours of sampling. The testing 
was conducted in the Department for sanitary 
bacteriology of the Center for Hygiene in Institute 
of Public Health of Vojvodina, Novi Sad. 

 

Isolation of the bacteria 
 

Membrane-filter technique was used as a 
method for detection of total and fecal coliform 
bacteria. Apparatus for filtration (Sartonius Mem-
branfilter, Germany) had a capacity of 500 ml 
(Figure 1). Sterile nitrocellulose membranes of 50 
mm in diameter with pore diameters of 0.45 µm 
(Millipore, USA) were used. Before the start of 
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пацитета 500 ml (Слика 1). Коришћене су сте-
рилне мембране од нитроцелулозе, дијаметра 
50 mm са порама промера 0,45 µm (Milipore, 
САД). Пре почетка филтрације воде, сви де-
лови апарата су стерилисани. 

Запремина испитиваних узорака воде је 
била 100 ml. У циљу брже и ефикасније фил-
трације, коришћена је вакуум пумпа. По обав-
љеној филтрацији, мембрана се стерилно 
скида и поставља у Петријеву шољу на под-
логу. 

the water filtration all parts of the apparatus were 
sterilized. 

Volume of the water samples was 100 ml. In 
order to perform faster and more efficient filt-
ration vacuum pump was used. Upon completion 
of filtration the membrane was aseptically remo-
ved and placed in the Petri dish. 

 
Слика 1. Апарат за филтрацију са узорцима воде и припремљеним хранљивим подлогама 

Figure 1. An apparatus for filtration of water samples with prepared agar plates 

 

Изолација Klebsiella pneumoniae 
 

За укупне колиформне бактерије се 
користи ендо-агар који се инкубира на 
температури од 37°C у току 24 часа, а за 
фекалне колиформне бактерије МекКонки 
агар који се инкубира на 44°C у току 24 часа. 
МекКонки агар и ендо-агар су подлоге на 
којима Klebsiella pneumoniae расте у виду 
појединачних, крупних, лактоза-позитивних 
колонија, величине до 3 mm. Колоније су 
конвексне у М форми.  

 

Биохемијска идентификација  

Klebsiella pneumoniae 
 

Биохемијски тестови коришћени за иден-
тификацију K.pneumoniae су подразумевали: 
тест ферментације декстрозе и лактозе, спо-
собност коришћења цитрата, тест разлагања 
урее, реакцију метил-црвено, тест стварања 
водоник-сулфида, тест покретљивости и тест 
стварања индола из триптофана.  

 

Тестирање антибиотске осетљивости 
 

За сваки идентификовани сој израђен је 
антибиограм. Kоришћена je бактеријска су-

Isolation of Klebsiella pneumoniae 
 

For examination of total coliform bacteria, 
endo agar was incubated at 37° C for 24 hours, 
whereas for the fecal coliform bacteria MacCon-
key agar was incubated at 44° C for 24 hours. 
MacConkey agar and endo agar are substrates on 
which Klebsiella pneumoniae grows in single 
large lactose-positive colonies of up to 3 mm in 
diameter. The colonies are convex in M shape. 

 

Biochemical identification of  

Klebsiella pneumoniae 
 

Biochemical tests used to identify K. pneumo-
niae included: fermentation test of dextrose and 
lactose, ability to utilize citrates, test of urea de-
composition, the reaction of methyl red, test of 
hydrogen sulphide production, motility test and 
test of indole production from tryptophan. 

 

Antibiotic susceptibility testing 
 

For each identified strain an antibiogram was 
made. The bacterial suspension prepared from a 
pure culture, which was no more than 24 hours 
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спензија припремана од чисте културе, не 
старије од 24 часа (Слика 2), густине 0,5 
МeкФарланд стандарда.  

Након инокулације на површину Милер-
Хинтон агара, стерилном пинцетом су став-
љени дискови са антибиотицима (BIO-RAD, 
Француска) (Табела 1), а затим су плоче 
инкубиране у току 18-24 часа на 35-37°C. За 
испитивање антибиотске осетљивости су ко-
ришћени стандарди и препоруке Европског 
комитета за испитивање антимикробне осет-
љивости (EUCAST)18. 

old (Figure 2), with the density of 0.5 McFarland 
standard, was used. 

After inoculation on the surface of Mueller-
Hinton agar, discs with antibiotics (Bio-Rad, 
France) were placed with sterile forceps (see Ta-
ble 1) and then the plates were incubated for the 
next 18-24 hours at 35-37° C. For the testing of 
antibiotics, standards and recommendations of 
the European Committee for antimicrobial sus-
ceptibility testing (EUCAST)18 were used. 

 

 
Слика 2. Чиста култура Klebsiella pneumoniae на крвном агару (лево) и на ендо-агару (десно) 

Figure 2. Mono-cultures of Klebsiella pneumoniae on blood agar (left) and endo-agar (right) 
 

Табела 1. Приказ антибиотика коришћених за испитивање антимикробне осетљивости 
 

класа антибиотика назив антибиотика 
концентрација антибиотика по 

диску 

пеницилини ампицилин 10 µg 

пеницилини +  
инхибитори бета- лактамаза 

амоксицилин + 
клавуланска киселина 

30 µg 

пиперацилин + тазобактам 30 + 6 µg 

цефалоспорини 
цефуроксим 30 µg 
цефтриаксон 30 µg 
цефепим 30 µg 

карбапенеми 

имипенем 10 µg 
меропенем 10 µg 
ертапенем 10 µg 
дорипенем 10 µg 

аминогликозиди 
гентамицин 10 µg 
амикацин 30 µg 

флуорисани хинолони 
ципрофлоксацин 5 µg 
левофлоксацин 5 µg 

антагонисти фолата сулфаметоксазол + триметоприм 25 µg 
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Table 1. Overview of antibiotics used for antimicrobial susceptibility testing 
 

class of antibiotics used antibiotic 
concentration of antibiotic per 

disc 

penicillins ampicillin 10 µg 

penicillins +  
beta-lactamase inhibitors 

amoxicillin + 
clavulanic acid 

30 µg 

piperacillin + tazobactam 30 + 6 µg 

cephalosporins 
cefuroxime 30 µg 
ceftriaxone 30 µg 
cefepime 30 µg 

carbapenems 

imipenem 10 µg 
meropenem 10 µg 
ertapenem 10 µg 
doripenem 10 µg 

aminoglycosides 
gentamicin 10 µg 
amikacin 30 µg 

fluoroquinolones 
ciprofloxacin 5 µg 
levofloxacin 5 µg 

folate antagonists sulfamethoxazole + trimethoprim 25 µg 
 

 

 

РЕЗУЛТАТИ  
 

 

Присуство K. pneumoniae је пронађено у 
2,98% (38/1276) испитаних узорака воде. Од 
укупног броја позитивних узорака, 42,11% 
(16/38) су чиниле површинске воде, а 57,89% 
(22/38) пијаће воде. 

У укупно 16 узорака површинских вода 
које су пореклом из 6 различитих река пот-
врђена је K. pneumoniae. У табели 2 је дат 
приказ узорака позитивних на K. pneumoniae у 
зависности од реке из које је узет узорак (Та-
бела 2). 

K. pneumoniae је пронађена и у узорцима 
пијаћих вода. Пијаће воде су биле класифико-
ване у зависности од тога да ли су 
пречишћене/непречишћене и хлорисане/ не-
хлорисане. У табели 3 је дат приказ узорака 
позитивних на K. pneumoniae у зависности од 
начина обраде воде (Табела 3). 

Код свих испитаних изолата K. pneumo-
niae нађена је резистенција на ампицилин. Ре-
зистенција на остале испитиване антибиотике 
није утврђена. Изолати K. pneumoniae су били 
осетљиви на пеницилине са инхибиторима 
бета-лактамаза, цефалоспорине, карбапенеме, 
аминогликозиде, флуорисане хинолоне и 
антагонисте фолата (Табела 4). 

RESULTS 
 

Presence of K. pneumoniae was confirmed in 
2.98% (38/1276) of tested water samples. Out of 
total number of positive samples, 42.11% (16/38) 
were surface waters and 57.89% (22/38) were 
drinking waters. 

Presence of K. pneumoniae has been confir-
med in 16 samples of surface waters (originating 
from 6 different rivers). In Table 2 the samples 
positive on presence of K. pneumoniae are pre-
sented, depending on the river where the sample 
was taken (Table 2).  

K. pneumoniae was also found in the samples 
of drinking water. Drinking waters were classi-
fied depending on whether the water was puri-
fied/unpurified and chlorinated/unchlorinated. In 
the Table 3 samples positive on the presence of 
K. pneumoniae are shown with reference to the 
mode of water treatment (Table 3).  

In all tested K. pneumoniae isolates resistan-
ce to ampicillin was found. Resistance to other 
tested antibiotics was not proved. K. pneumoniae 
isolates were sensitive to penicillins with beta-
lactamase inhibitors, cephalosporins, carba-
penems, aminoglycosides, fluorinated quinolones 
and folate antagonists (Table 4). 
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Табела 2. Узорци површинских вода у којима је нађена K. pneumoniae према месту узорковања 
 

место узорковања број позитивних узорака број тестираних узорака 
проценат 

позитивних узорака 

Дунав 7 303 2,31 
Бегеј 3 76 3,95 
Нера 2 37 5,41 

Моравица 2 41 4,88 
Тиса 1 183 0,55 

Taмиш 1 96 1,04 
Σ 16 736 2,18 

 

Table 2. The samples of surface water in which K. pneumoniae was found classified by sampling points 
 

sampling point number of positive samples number of tested samples 
percent of positive 

samples 

Danube 7 303 2.31 
Begej 3 76 3.95 
Nera 2 37 5.41 

Moravica 2 41 4.88 
Tisa 1 183 0.55 

Tamiš 1 96 1.04 
Σ 16 736 2.18 

 

Табела 3. Узорци пијаћих вода у којима је нађена K. pneumoniae према начину обраде. 
 

начин третмана воде 
број позитивних 

узорака 

број тестираних 

узорака 

проценат 

позитивних 

узорака 

непречишћена и нехлорисана 16 109 14,68 
пречишћена и нехлорисана 3 72 4,17 
непречишћена и хлорисана 1 152 0,66 
пречишћена и хлорисана 2 207 0,97 

Σ 22 540 4,08 
 

Table 3. The samples of drinking water in which K. pneumoniae was found,  

               classified by water treatment method 
 

water treatment method 
number of positive 

samples 

number of tested 

samples 

percent of 

positive 

samples 

unpurified and unchlorinated 16 109 14.68 
purified and unchlorinated 3 72 4.17 
unpurified and chlorinated 1 152 0.66 

purified and chlorinated 2 207 0.97 
Σ 22 540 4.08 

 

Табела 4. Заступљеност сензитивних (С) и резистентних (Р) сојева у односу на различите антибиотике 
 

класа антибиотика назив антибиотика С(%) Р(%) 
пеницилини ампицилин 0 100 

пеницилини +  
инхибитори бета- лактамаза 

амоксицилин + 
клавуланска киселина 

100 0 

пиперацилин + тазобактам 100 0 

цефалоспорини 
цефуроксим 100 0 
цефтриаксон 100 0 
цефепим 100 0 

карбапенеми 
имипенем 100 0 
меропенем 100 0 
ертапенем 100 0 
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дорипенем 100 0 

аминогликозиди 
гентамицин 100 0 
амикацин 100 0 

флуорисани хинолони 
ципрофлоксацин 100 0 
левофлоксацин 100 0 

антагонисти фолата сулфаметоксазол + триметоприм 100 0 

 

Table 4. The presence of sensitive (S) and resistant (R) isolates to different antibiotics 
 

Antibiotic class Antibiotic S(%) R(%) 

penicillins ampicillin 0 100 

penicillins +  

beta-lactamase inhibitors 

amoxicillin + 

clavulanic acid 
100 0 

piperacillin + tazobactam 100 0 

cephalosporins 
cefuroxime 100 0 

ceftriaxone 100 0 
cefepime 100 0 

carbapenems 

imipenem 100 0 

meropenem 100 0 
ertapenem 100 0 
doripenem 100 0 

aminoglycosides 
gentamicin 100 0 

amikacin 100 0 

fluoroquinolones 
ciprofloxacin 100 0 

levofloxacin 100 0 
folate antagonists sulfamethoxazole + trimethoprim 100 0 

 

ДИСКУСИЈА 
 

 

Налаз K. pneumoniae у води представља 
индикатор фекалног загађења. Уколико се 
изолује из узорака пијаће воде указује на 
лошу обраду те воде у смислу пречишћавања 
и хлоринације. Одређени сојеви показују 
значајну резистенцију на хлоринацију посред-
ством бројних механизама, као што је измена 
мембранских липида бактеријске ћелије, због 
чега се доводи у питање погодност хлорина-
ције као методе за третман пијаћих вода16. Као 
што је било и очекивано, највећи број пози-
тивних узорака пијаће воде припадао је групи 
непречишћених, нехлорисаних вода. Ипак, у 
нашем испитивању, 2 узорка у којима је по-
тврђена K. pneumoniae су биле пречишћене, 
хлорисане, а 1 узорак непречишћена, хлори-
сана вода, што потврђује сумњу у ефикасност 
ове методе. Најновији приступ ефикасној 
инактивацији перзистирајућих патогена у 
води јесте оксидација титанијум-диокси-
дом16,19.  

Много година је водена средина била не-
препозната као потенцијални извор гена рези-

DISSCUSION 
 

Detection of K. pneumoniae in the water is an 
indicator of fecal contamination. If it is isolated 
from a sample of drinking water, it can indicate 
poor treatment of water in terms of purification 
and chlorination. Certain strains show significant 
resistances to chlorination which is mediated 
through a number of mechanisms, such as change 
of bacterial cell lipid membrane which can 
consequently bring into question the adequacy of 
chlorination as a method for treatment of drinking 
water16. As it was expected, the highest number of 
positive drinking water samples belonged to the 
group of unpurified and unchlorinated waters. 
However, in our examination, 2 of the drinking 
water samples, that were positive on K. pneumo-
niae, were previously purified and chlorinated and 
1 sample was from unpurified and chlorinated 
water, which raises doubts about the effectiveness 
of this method. The newest approach to effective 
inactivation of persistent pathogens in water is 
oxidation with titanium dioxide16,19. 
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стенције који се могу пренети на клинички 
значајне бактерије. Гени могу да се преносе, 
не само унутар исте, већ и на различите бак-
теријске врсте. Стога клинички значајни 
сојеви, ако се нађу у таквој средини, могу 
стећи резистенцију на антибиотике са којима 
никада нису интераговали12,14,20. Посебну 
пажњу привлачи чињеница да су бројне бета-
лактамазе (цефалоспориназе, карбапенемазе), 
као и други ензими одговорни за резистен-
цију, који се уобичајено не налазе код K. pneu-
moniae, идентификовани код ове бактеријске 
врсте много пре у односу на остале припадни-
ке ентеробактерија. Овај процес је двосмеран- 
у бактеријама као што су Escherichia coli, 
Pseudomonas spp. и Acinetobacter spp.се често 
налазе гени резистенције за које је молеку-
ларним методама утврђено да су пореклом из 
Klebisella spp.10. 

Гени резистенције су убиквитарни и по-
тичу из древних времена14. Бактерије које на-
стањују водену средину и датирају милиони-
ма година пре антибиотске ере носе у себи 
гене који су одговорни за настанак резистен-
ције на неке од есенцијалних антибиотка за 
данашњу медицину21,22. Неколико студија је 
показало да поједине бактерије, које се при-
родно налазе у води, могу продуковати анти-
биотске супстанце као секундарне метаболите 
који перзистирају у воденој средини и ступају 
у контакт са бактеријама присутним у том 
екосистему. На те метаболите бактерије могу 
стећи резистенцију која може бити укрштена 
са неком значајном групом антибиотика ко-
ришћених у савременој терапији инфек-
ција12,23. У многим студијама је потврђено 
присуство резистентних изолата K. pneumo-
niae, посебно у одводним цевима болница. На 
основу епидемиолошких студија се сумња да 
те клебсијеле потичу из спољашње средине, а 
да одатле носе и резистенцију10,24. 

 Утицај човека на развој резистенције 
непобитно је огроман. Још од периода инду-
стријализације па све до данас, у спољашњу 
средину су испуштене милијарде тона анти-
биотика, што омогућава бактеријама у таквој 
средини да развијају механизме борбе против 
њих14. Хоспитализовани пацијенти су често 
колонизовани резистентним бактеријским 
сојевима, који у реке могу доспети преко 
отпадних болничких вода. Испуштање отпад-
них продуката из болничких установа, по-
себно је интересантно и са аспекта фармако-
кинетике одређених антибиотика, који се 
излучују из организма непромењени те испу-
штањем отпадних вода, испуштамо и анти-

For many years aquatic environment remained 
unrecognized as a potential source of resistance 
genes that can be transfered to clinically relevant 
bacteria. Genes can be transmitted not only within 
the same species, but also between different bacte-
rial species. Therefore, clinically relevant strains, 
when found in suitable environment, can acquire 
resistance to antibiotics with whom they have ne-
ver previously interacted12,14,20. It is especially 
interesting that numerous beta-lactamases (cep-
halosporinases, carbapenemases), as well as other 
enzymes which are responsible for the resistance 
and which are usually not found in K. pneumo-
niae, can be identified in these bacterial strains 
more frequently than in other species of entero-
bacteria. This is a two-way process: in bacteria 
such as Escherichia coli, Pseudomonas spp. and 
Acinetobacter spp. resistance genes originating 
from Klebisella spp. can often be found (identified 
by molecular methods)10. 

Resistance genes are ubiquitous and they date 
from ancient times14. The bacteria that inhabit the 
aquatic environment and are dating millions of 
years before the antibiotic era, carry certain genes 
which are responsible for development of resi-
stance towards some of the antibiotics essential 
for modern therapy21,22. Several studies showed 
that some bacteria, which are naturally found in 
water, can produce antibiotic substances as 
secondary metabolites which may persist in 
aquatic environment and come into contact with 
the bacteria present in that specific ecosystem. 
Bacteria can acquire resistance to these metaboli-
tes and this can be an opportunity for cross-resi-
stance with important groups of antibiotics used in 
modern medicine12,23. Many studies have confir-
med presence of resistant isolates of K. pneumo-
niae, especially in hospital drainage pipes. Based 
on epidemiological studies it is believed that these 
Klebsiella spp. are originating from the external 
environment, from where they also received these 
resistance genes10,24. 

Human impact on the development of resi-
stance is clearly enormous. Since the period of 
industrialization and until today, billions of tons 
of antibiotics were released into the environment, 
allowing the bacteria to develop mechanisms to 
struggle against them14. Hospitalized patients are 
often colonized with resistant bacterial strains, 
which could enter into rivers through hospital 
waste water. Therefore the disposal of waste pro-
ducts from hospitals is particularly interesting 
from the aspect of the pharmacokinetics of certain 
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биотике11,14. Берглунд и сарадници25 су испи-
тујући реку Стонгон у Шведској квантифико-
вали ципрофлоксацин, кларитромицин и 
клиндамицин на горњим границама дозвоље-
ним за третиране отпадне воде, а значајно 
преко дозвољене границе потврђено је прису-
ство триметоприма у концентрацији од 24 
ng/L. У току 2013. године на северу Пакиста-
на у 6 различитих река квантификовано је 8 
врста антибиотика у концентрацијама и до 
49000 ng/L26.  

 Употреба антибиотика у индустрији 
меса постала је једна од главних мета за борбу 
против резистенције због огромних количина 
утрошених из године у годину. У Данској је у 
току 2010. године 71% свих антибиотика ко-
ришћено за животињску примену. Конзума-
цијом оваквог меса непотребно се уносе вели-
ке количине антибиотика које, осим што на-
рушавају физиолошки састав интестиналне 
микрофлоре, путем фекалних отпадних вода 
доспевају у спољашњу средину14. 

У овој студији нису пронађени рези-
стентни сојеви у испитиваним узорцима из 
различитих река (Дунав, Тиса, Бегеј, Нера, 
Тамиш, Моравица) и извора пијаће воде. Ут-
врђена је једино резистенција на ампицилин. 
Ова резистенција је интринзичка и посредо-
вана хромозомским бета-лактамазама10. По-
стоје индиције да би резултати били дру-
гачији ако би се испитивање поновило у не-
ком другом периоду године, јер је састав 
површинских вода веома варијабилан и зави-
си од бројних фактора као што су динамика 
испуштања отпадних вода, количина пада-
вина, поплаве, температура и слично5. Само 
присуство K. pneumoniae у води отвара мо-
гућност да ти сојеви стекну одређени ген ре-
зистенције7,27-31. Скаријачан и сарадници7 су 
испитујући бактериолошку исправност реке 
Кавери у Индији утврдили да је 93,51% сојева 
мултирезистентно, а испитиване клебсијеле су 
показале резистенцију на чак 26 различитих 
антибиотика. Клебсијеле из реке Дамбовите у 
Румунији показале су отпорност на 16 анти-
биотика, а 60% сојева је било мултирези-
стентно27. У Турској, у реци Сеихан, изолова-
не клебсијеле су показале резистенцију на 
ампицилин, стрептомицин, цефазолин и ко-
тримоксазол28. У реци Мхлатхузе у Јужно-
афричкој Републици нађене су клебсијеле које 
су резистентне на 10 различитих антиби-
отика29. Компарацију са студијама у нашој 
земљи није могуће направити услед не-
достатка података о бактериолошком саставу 

antibiotics. These antibiotics are excreted from the 
body in unchanged form and disposal of waste 
waters also consequently expose the environment 
to these antibiotics11,14. Berglund and coworkers25 
have examined Stångån river in Sweden and 
quantified ciprofloxacin, clarithromycin and 
clindamycin on the upper limits allowed for trea-
ted waste water and confirmed the presence of 
trimethoprim in levels significantly above the li-
mit, precisely in a concentration of 24 ng/L. In 
2013, in the North of Pakistan in 6 different ri-
vers, 8 antibiotics were quantified in concentrati-
ons up to 49000 ng/L26. 

Use of antibiotics in the meat industry has be-
come one of the main targets for combat against 
antibiotic resistance due to the enormous quantity 
of drugs used on a yearly basis. In Denmark du-
ring 2010, 71% of all antibiotics were used for 
treatment of animals. Consumption of such meat 
can unnecessarily expose an indivudal to large 
amount of antibiotics. Besides the fact that they 
impair physiological intestinal microflora, they 
can be transferred to local environment through 
fecal waste water14. 

In our study, resistant strains were not found 
in the tested samples gained from different rivers 
(Danube, Tisa, Begej, Nera, Tamiš, Moravica) or 
in the samples of drinking water and only resi-
stance to ampicillin was determined with statisti-
cal significance. This resistance is intrinsic and 
mediated via chromosomal beta-lactamases10. 
There are indications that the results would be dif-
ferent if the study was repeated at some other time 
of the year because the composition of the surface 
waters is very variable and depends on the nu-
merous factors such as the dynamics of disposal, 
rainfall, flooding, temperature and others5. The 
mere presence of K. pneumoniae in water creates 
opportunity for these strains to acquire a certain 
genes of resistance7,27-31. Skariyachan and 
coworkers7 examined bacteriological quality of 
the river Kaveri in India and found that 93.51% of 
strains were multiresistant and Klebsiella spp. 
strains, which were examined in this study, 
showed resistance to as many as 26 different anti-
biotics. Strains from Dambovita River in Romania 
have shown resistance to 16 antibiotics and 60% 
of them were multiresistant27. In Turkey, in the ri-
ver Seihan, isolated strains showed resistance to 
ampicillin, streptomycin, cefazolin and co-
trimoxazole28. In river Mhlathuze in South Africa, 
the detected strains were resistant to 10 different 
antibiotics29. Comparison with studies in our 
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површинских вода у доступној литератури. 

Конзумирање хигијенски неисправне воде 
или контакт са контаминираним површин-
ским водама могу довести до колонизације 
интестиналног тракта патогеним, резистент-
ним бактеријским сојевима код потпуно здра-
вих људи, који никада нису боравили у бол-
ници, нити узимали антибиотике14. Инфекције 
резистентним сојевима постају све већи тера-
пијски проблем, што води до повећања мор-
бидитета, морталитета, и повећања трошкова 
лечења30. 

Бактеријски геном је велики и хиперва-
ријабилан и то нам отежава да дефинишемо 
где и када је тачно дошло до стварања и пре-
носа гена резистенције. Важно је разумети 
значај водене средине у настанку и еволуцији 
гена резистенције. Потребно је смањити упо-
требу антибиотика у хуманој и ветеринарској 
медицини. Међутим, само смањење селектив-
ног притиска антибиотика неће довести до 
смањења резистенције уколико се резистент-
ни сојеву буду константно појављивали из ра-
зличитих извора. Због тога је неопходна стал-
на контрола и микробиолошко испитивање 
узорака управо из водене средине. Важно је 
схватити да еволуција резистенције није ло-
кални, већ међународни проблем. У томе гла-
вну улогу имају путовања и глобална тргови-
на храном14. Свеопшти надзор је кључ борбе 
са овим проблемом, због чега је Светска 
здравствена организација 7. априла 2011. го-
дине у Женеви донела одлуку о покретању 
пројекта "No action today - No cure tomorrow". 
Ова иницијатива има за циљ смањење употре-
бе антибиотика у болничким и ванболничким 
условима, као и у месној индустрији14,31. 

Овим радом указујемо на значај монито-
ринга резистенције у воденој средини. Тај мо-
ниторинг мора бити континуиран и захтева 
велике напоре бројних грана науке и инду-
стрије, али једино синергистичким деловањем 
различитих сектора може се доћи до примет-
них промена на овом пољу. 

 Наша студија је указала на присуство 
K. pneumoniae и у водама за пиће и у по-
вршинским водама. Овај условно патогени 
микроорганизам је доказан упркос примени 
адекватних мера за његову елиминацију. 
Овим се указује на значај константне микро-
биолошке контроле, али и поставља питање 
адекватности примењених санитарних мера. 
Упркос чињеници да су изолати били 
очекиване осетљивости и без стечене рези-
стенције, идеални резултати би показали 

country is not possible due to lack of data of the 
bacteriological composition of surface waters in 
the available literature. 

Consumption of hygienically inadequate 
water or contact with contaminated surface waters 
can lead to colonization of intestinal tract with 
pathogenic, resistant bacterial strains in 
completely healthy individuals who have never 
been hospitalized or taken antibiotics14. Infections 
with resistant strains are becoming an increasing 
therapeutic problem, which can lead to increased 
morbidity, mortality and costs of treatment30. 

Bacterial genome is large and hypervariable, 
so it is difficult to define exact place and time of 
the creation and transfer of resistance genes. It is 
necessary to understand the importance of the 
aquatic environment in the development and evo-
lution of resistance genes. Moreover it is 
mandatory to reduce usage of antibiotics in human 
and veterinary medicine. However, reducing only 
the selective pressure of antibiotics will not lead 
to reduction of resistance if the resistant strains 
are constantly appearing from different sources. 
That is why constant control and microbiological 
testing of samples from the water environment 
must be performed. It is important to understand 
that resistance evolution is not local, but interna-
tional problem, in which the main focus is on tra-
velling and global food market14. Overzealous 
control is the key to overcome this problem. The-
refore the World Health Organization on April the 
7th, 2011 in Geneva decided to launch the project 
"No action today - No cure tomorrow". This ini-
tiative aims to reduce the use of antibiotics in ho-
spitals, community and in the meat industy14,31. 

This paper highlights the importance of mo-
nitoring the bacteria resistance in aqueous media. 
This monitoring should be continuous and it 
requires great effort by many branches of science 
and industry. However, it is clear that only 
synergistic efforts of different sectors can bring 
notable changes in this field. 

Our study pointed to the presence of K. pneu-
moniae both in drinking and surface waters. This 
opportunistic pathogen is detected despite the im-
plementation of appropriate measures for its eli-
mination. This indicates the importance of con-
stant microbiological control, but also raises the 
question of the appropriateness of sanitary 
measures. Despite the fact that the isolates were of 
expected sensitivity and without acquired resi-
stance, ideal results would show absolute absence 
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апсолутно одсуство сојева K. pneumoniae у 
пијаћим и површинским водама. Само прису-
ство овог микроорганизма у води отвара мо-
гућност да она у сваком моменту стекне гене 
резистенције различитим механизмима, као и 
да исте пренесе другим бактеријским врстама. 

of strains of K. pneumoniae from drinking and 
surface waters. The mere presence of this micro-
organism in the water creates an opportunity of 
acquiring resistance genes at any moment by dif-
ferent mechanisms and further transfer of the ge-
nes to other bacterial species. 
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САЖЕТАК 
 

Увод: Оболели од псоријазе показују фи-
зичку нелагодност, стигматизацију, губитак 
продуктивности, ниско самопоштовање, као и 
ограниченост у свакодневним активностима, 
социјалном контакту и послу. 

Циљ рада: Циљ овог рада је био да се 
квалитативним истраживачким приступом 
оболелима од псоријазе утврде фактори који 
утичу наквалитет живота. 

Метод: У овом истраживању је коришћен 
метод утемељене теорије, који подразумева 
спровођење интервјуа и опсервационо прику-
пљање података. Испитаници су били па-
цијенти који су оболели од псоријазе. 

Резултати: У процесу формирања теорије 
најпре су интервјуисани испитаници и напра-
вљени аудио записи интервјуа. Након израде 
транскрипта сваког интервјуа, исти су детаљ-
но анализирани, при чему су издвојене семан-
тичке јединице, на основу којих је формирано 
7 категоријa. Представљање савршене коже 
путем медија, друштвени идеали, незнање и 
неразумевање од стране других и неприхва-
тање болести су главни фактора који значајно 
утичу на смањење квалитета живота оболелих 
од псоријазе.  

Закључак: Индивидуални приступ сва-
ком пацијенту је неопходан како би пацијенти 

добили адекватну терапију и имали реална 
очекивања лечења на основу степена болести. 
Мала промена животних навика и ставова 
може значајно утицати на побољшање квали-
тета живота оболелих од псоријазе. 
 

Кључне речи: псоријаза, квалитет живо-
та, фактори 

 

ABSTRACT 
 

Background: Patients with psoriasis show 
physical discomfort, stigma, loss of productivity, 
low self-esteem, and are often limited in 
everyday activities, social contacts and at work. 

Objective: The aim of this study was to re-
veal factors which may influencequality of lifein 
patients with psoriasis, using qualitative research 
methodology.  

Methods:This study used grounded theory 
approach, which consist mainly of conducting 
interviews and collecting observational data. The 
subjects were patients who suffer from psoriasis. 

Results:After making interviews which were 
audio taped, they were transcribed and analysed 
in detail,revealing semantic units and combining 
them in seven categories and themes. Adverti-
zing perfect skin through media, promoting it as 
a social ideal, ignorance and lack of understan-
ding by others and unacceptance of own 
condition are main factors that significantly 
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affect quality of life in patients suffering from 
psoriasis. 

Conclusion: Individual approach to every 
patient is necessary prerequisite for adequate tre-
atment and building realistic expectation sac cor-
ding to severity of the disease. Relatively small 
changes in lifestyle and attitude towards the di-
sease may significantly improve quality of life. 

 

Key Words: psoriasis, quality of life, factors 
 

УВОД 
 

 

Хронична обољењакоже могу имати нега-
тиван утицај на квалитет животапацијента, тј. 
на његовофизичко, функционално и емотивно 
стање. Оболели од псоријазе могу показати-
физичку нелагодност, стигматизацију, губи-
так продуктивности, ниско самопоштовање, 
као и ограниченост у свакодневним активно-
стима, социјалном контакту и на послу1. 

Псоријаза је еритемосквамозна дерматоза 
од које болује око 1-2% опште популације. 
Обољење је мултифакторијално и сматра се 
хроничним. Постоји генетска условљеност 
(аутозомално-доминантни начин наслеђива-
ња), а као окидачи окривљују се стрес, гнојне 
инфекције, различити запаљенски фактори 
(пнеумоније, бронхитиси..), трауме, климат-
ски фактори, као и лекови (нестероидни 
антиинфламаторни лекови, β блокатори, соли 
литијума). Карактеристичне промене на кожи 
су еритемо-сквамозна адхерентна плоча и 
беличаста, сјајно-седефаста сквама2. 

Савремена испитивања указују да је псо-
ријаза Т-ћелијски посредована хронична 
инфламаторна дерматоза. Претходно спрове-
дене студије су показале да Тh1 и Тh17 ћелије 
учествују у патогенези псоријазе. Повећани 
нивои циркулишућих Тh22 ћелија у крви и 
интерлеукина 22(IL-22) у серуму су такође 
пронађени код оболелих од псоријазе. Тh22 
ћелије су једна од подврста CD4+ лимфоцита 
које производе IL-22, али не излучују IL-17 
или интерфероне. Умножавање Тh22 ћелија 
регулишеарил угљоводонични рецептор 
(AHR). Активација AHR-а такође повећава 
ниво IL-22,кога секретују CD4+ ћелије. Тh22 
ћелије надаље стимулишу прекомерну деобу 
кератиноцита, што је једна од основних ка-
рактеристика псоријазе3. 

Светска здравствена организација дефи-
нише квалитет живота као „перцепцију поло-
жаја појединца у контексту културе и система 
вредности у коме живи и у односу на његове 
циљеве, очекивања, стандарде и бриге“4. Псо-

ријаза можесмањити квалитет животакако па-
цијената, тако и њихових породица, у шта се 
најбољи увид добија квалитативним истра-
живачким методама5. 

Могућност побољшања квалитета живота 
се разликује од пацијента до пацијента. Ве-
лики позитиван утицајимајуповерење које је 
пацијент има у лекара, однос са партнером, 
активности у циљу побољшања социјалних и 
друштвених односа иразличити типови еду-
кације како пацијената, тако и лекара у сми-
слу пружања психолошке помоћи кроз одго-
варајући приступ и разговор6- 10.  

До сада је спроведен већи број студија 
које се баве факторима повезаним са  смање-
њем квалитета живота код псоријазе. Опи-
сано је да болест коже може имати негативни 
утицај на сексуални живот оболелог, што је 
ефекат је психолошког, социјалног и физио-
лошког карактера. Постоји корелација између 
осећаја атрактивности и сексуалног функцио-
нисања и „могућности“ ступања у везу са 
партнером. Пацијенти често осећају страхда 
ће их партнер одбацити, и имају искривљену 
слику о себи и својој вредности7. Они могу 
имати утисак да лекари тривијализују тегобе 
и потцењују утицај болести, што даље по-
горшава њихово психолошко стање6. Најзад, 
велики утицај на психу ових пацијената имају 
особе које само краткотрајно долазе у  дирек-
тан контакт са њима (случајни пролазници,  
особље у продавницама,..), јер честоне крију 
одвратност коју осећају према видљивим 
променама, што изазива депресију и ирита-
билност пацијената5,9. 

Циљ овог рада је да се квалитативним 
истраживачким приступом оболелима од псо-
ријазе утврде фактори који утичу на квалитет 
живота. 

 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД 
 

Дизајн студије 
 

Истраживање је спроведено применом 
метода утемељене теорије. Метода утемељене 
теорије (Grounded theory) је истраживачка ме-
тода коју су развили амерички социолози 
(Glaserи Strauss) средином 60-их година про-
шлог века. Овај квалилтативни метод подра-
зумева процес стварања теорије кроз итерати-
вни процес прикупљања и анализе података. 
У основи методе је хипотетичко-индуктивни 
модел, односно модел „здравог разума“. 
Кључни елементи утемељене теорије су тео-
ретско узорковање, стално поређење до-



 Живети са псоријазом:  
увид у факторе који утичу на квалитет живота 

 

17 

бијених података (компаративнаметода) и ко-
дирање. 

У раној фази се прикупљају и бележе сви 
доступни подаци, да би у следећој фази смер 
за прикупљање нових података био облико-
ван и вођен континуираним процесом анали-
зе. Критеријум за процену када треба стати са 
узорковањем и прикупљањем података је за-
сићеност или сатурација теорије. Засићеност 
настајекада се из нових података више не 
може развити ниједна нова категорија, одно-
сно када је теорија стабилна у односу на нове 
податке11.  
 

Карактеристике интервјуа 
 

Седам полу-структуисаних интервјуа је 
спроведено током марта и априла 2016. годи-
не. Сви интервјуи су трајали од 11 до 27 ми-
нута. После претраге и анализе доступне ли-
тературе направљен је план како ће тећи ра-
зговори и ко ће бити испитаници. Питања су 
прилагођавана сваком испитанику посебно на 
основу претходних одговора. Испитаници су  
претходно обавештени о теми и циљу истра-
живања, о томе да ће разговор бити снимљен 
у виду аудио записа, као и да је испитивање 
анонимно. Првобитно је било планирано де-
сет интервјуа, али како је након седмог инте-
рвјуа већ било могуће извођење закључка и 
формирање теорије, студија је тада преки-
нута. Свих седам интервјуа је спроведено у 
приватним просторијама истраживача или у 
посебној просторији у којој је омогућена при-
ватност пацијенту. 
 

 

Испитаници 
 

Испитаници су били пацијенти оболели 
од псоријазе, који су долазили на лечење или 
контролу на Клинику за кожне и венеричне 
болести у Клиничком Центру Крагујевац.  

 

Анализа интервјуа 
 

После сваког интервјуа вршена је тран-
скрипција аудио записа. Транскрипти су за-
тим очишћени од „поштапалица“ и иреле-
вантних коментара који нису доносили нове 
информације или указивали на јачину исказа-
них тврдњи. Трећи корак је подразумевао 
рашчлањавање текста интервјуа на семан-
тичке целине, а затим груписање истих у ка-
тегорије које су указивале на одређене ло-
гичке целине. Након издвајања категорија, 
њихова повезаност и условљеност су прика-
зани графички, што је помогло у уоблича-
вању дефинитивне теорије о факторима који 
утичу на квалитет живота оболелих од псо-
ријазе. 

 

РЕЗУЛТАТИ 
 

Приликом истраживања интервјуисано је 
7 пацијената оболелих од псоријазе који су се 
лечили на Клиници за кожне и венеричне бо-
лести у Клиничком Центру у Крагујевцу. 
Просечна старост испитаника је била 38,7 ± 
14,8 година. Карактеристике ових пацијената 
су приказане у Табели 1. 

 

 
 

 

Табела 1. Карактеристике испитаника 
 

 
Иницијали испи-

таника 
Пол Старост (године) 

Дужина трајања 

псоријазе 

И01 М.С. Мушки 34 28 година 
И02 Ј.К. Женски 39 20 година 
И03 А.Б. Женски 28 13 година 
И04 Љ.В. Женски 52 5 година 
И05 М.Д. Мушки 65 45 година 
И06 К.Б. Женски 29 3 године 
И07 С.Х. Мушки 24 17 година 

 
Табела 2. Семантичке јединице и категорије 
 

Семантичке јединице Категорије 

- Погоршање 
- Побољшање 
- Прихватање 
- Промене квалитета живота 
- Одузимање времена 
- Утицај на свакодневицу 
- Утицај других пацијената 

Утицај на свакодневни живот 
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- Ниско самопоуздање 
- Смањена сексуалост и осећај привлачности 

Осећај ниже вредности 

- Подршка партнера 
- Подршка породице 

Подршка блиских особа 

- Негативан утицај лекара опште праксе 
- Утицај специјалисте 

Однос са здравственим радником 

- Пролазници ме загледају 
- Фрустрације 
- Непријатна искуства из детињства 
- Недостатак разумевања и знања од стране других 

Негативан утицај псоријазе на психу 

- Потреба за алтернативним лечењем 
- Потреба за излечењем 

Неприхватање 

-Трудноћа и постпорођајни период и псоријаза 
- Контакт 
- Утицај детета 

Утицај псоријазе на квалитет живота у трудноћи и 
лактацији 

 
Утицај на свакодневни живот 
 

Оболели после извесног времена упознају 
своју болест и сазнају шта је погоршава, а 
шта не. Већина испитаника је навела сладеће 
штетне утицајена ток болести: хладно време, 
слојевито облачење које имплицира трење 
између коже и тканине, дувански дим незави-
сно од тога да ли је пацијент активан или па-
сиван пушач и узимање алкохола.  

„Сваког пута када се разболим, свако 
нервирање, стресна ситуација мањег или ве-
ћег интензитета... Сваки менструални ци-
клус, драстичније промене времена.. приме-
тила сам да ми је и у току трудноће дошло 
до погоршања. У току хладнијих дана нпр. 
свака посекотина или механичко оштећење 
коже, доводи до тога да се касније ту 
јављају промене.“ 

Сви испитаницису се сложили да се про-
мене повлаче у летњем периоду под утицајем 
сунчеве светлости и слане (морске) воде, када 
су оболели задовољнији собом и психички 
стабилнији. 

У највећој мери, на побољшање квалитета 
живота је утицало прихватање болести као 
такве, као и утицај других пацијената са псо-
ријазом. Посебно је повољно утицало сазнање 
да многе младе особе имају псоријазу која је 
у неким случајевима и више изражена него 
код испитаника, као и сазнање да постоје 
много теже болести а које могу бити фаталне. 

„Када схватите да је она (псоријаза) 
доживотна, то уме да буде оптерећујуће, 
али далеко од тога да се ситуација не може 
контролисати. Мислим, људи живе и са 
много већим проблемима и болестима и то 
врло успешно и задовољно. Исто тако, По-
требно је само научити које ситуације су за 
избегавање, а које пуно помажу у сузбијању, 
да кажем начина на који се псоријаза испо-

љава. Када схватите да је ситуација под 
контролом и да имате подршку, много је лак-
ше и све изгледа много боље. Мислим да је то 
најбитније за побољшање квалитета жи-
вота.“ 

Терапија псоријазе захтева доста времена 
које треба редовно издвајати. Сваки од испи-
таника је покушао да дочара своје виђење те 
чињенице. „Псоријаза сама по себи захтева 
доста времена, „као мало дете које хоће да 
буде у центру пажње“, захтева доста рада, 
доста посвећивања.“ 
 

Осећај ниже вредности 
 

Ниско самопоуздање и смањен осећај да 
су пожељни су доста утицали на испитанике. 
Испитаници који нису били у емотивној вези 
у тренутку постављања дијагнозе псоријазе су 
теже ступали у нове везе, тешко им је било да 
се опусте и отворе за нека нова познанства у 
смислу љубавне или пријатељске везе. Осе-
ћали су страх од одбацивања од стране друге 
особе. С друге стране, испитаници који су већ 
били у емотивној вези у тренутку постављања 
дијагнозе псоријазе су се плашили да ће их 
партнер оставити и да их више неће посма-
трати на исти начин. 

Посебно млађи испитаници су се осећали 
мање допадљивим супротном полу,  што је од 
великог значаја када особе још увек трагају за 
собом, када траже подршку од друштва, по-
родице, пријатеља или партнера. Испитаници 
су ову категорију описали на следећи начин: 

„Чињеница је да се осећам мање при-
влачном, мање пријатном за „гледање“, ако 
могу тако да се изразим. Срамота ме је по-
некад да се свучем испред њега (партнера) 
иако смо годинама у браку. Плашим се да 
није тако замишљао наш живот. Плашим се 
да се не разочара. Не бринем да ће ме оста-
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вити и то, обзиром да смо већ бака и дека, 
али не желим да помисли некада да је грешка 
цео наш заједнички живот и да му смета 
ово. Из тог разлога, мислим да се понекад по-
влачим.“ 

„Било је прилично напето што се тиче 
мог самопоуздања. Оно је било прилично по-
љуљано. Било ме је јако срамота да се ски-
нем, чак и мајицу, у периоду када ми је псо-
ријаза излазила по кожи. Да не помињем 
остале ствари. Посебно у периодима када 
псоријаза буја, имам осећај нелагодности 
када треба да се свучем. Мислим, свако жели 
да буде допадљив свом парнеру, на најбољи 
могући начин. Некада је то јако комплико-
вано, обзиром на ситуацију у којој се нала-
зите. И уме да буде врло тешко наћи и испо-
љити своју сексуалност, ако сте при томе 
психички оптерећени.“ 
 

Подршка блиских особа 
 

Подршка блиских особа – партнера и по-
родице, је играла кључну улогу у прихватању 
живота са псоријазом код многих испитаника. 
Подршка породице је јако утицала у трену-
цима постављања дијагнозе,лечења и одласка 
код лекара. Они су често били ти који су под-
сећали на прегледе, информисали се о са-
мојболести и о томе како треба да се лечи, све 
док је сам испитаник не прихвати као такву. 
Породица је представљала ослонац и пружала 
утеху испитаницима у тешким тренуцима 
када је псоријаза имала негативан утицај на-
расположење испитаника. Један од испита-
ника описује то овако: 

„Када знате да је имате (псоријазу) и да 
товар који уме да вас притиска није само 
ваш, однодно да имате људе на које можете 
да се ослоните, све вам изгледа лакше и дру-
гачије. Наравно, централно место је у томе 
имала породица. Раније, у школи и на факул-
тету, породица је изнела највећи део тога са 
подршком и заштитом, почев од облачења, 
исхране код куће, па све до данас када сам, да 
кажем одрастао човек.“ – И01 

Подршка партнера је била различита, јер 
су неки испитаници имали максималну по-
дршку партнера, док је други испитаници 
нису осећали. Партнер је особа која је ту у 
сваком тренутку, којој треба да будете до-
падљиви, која треба да вас види као при-
влачну особу, неко коме се окрећете у једном 
тренутку живота и са којом оснивате поро-
дицу. Један од најзначајнијих фактораза при-
хватање псоријазе, а тиме и за постизање ви-

шег квалитета живота јесте утицај партнера. 
Психолошко стање пацијента много зависи од 
тога како ће партнер реаговати, како ће по-
сматрати оболелог, какве ће осећаје клинчка 
слика псоријазе будити код њега/ње.  

„Код партнера сам приметила ... никада 
ми није пребацио, никада ми није рекао да му 
смета моја псоријаза, нити било шта од 
тога...али... али сам видела да ме понекад за-
гледа, ако могу да кажем „испитује“ моје 
промене, пита ме – због чега опет, да ли сам 
се нервирала..имам утисак да када смо у 
друштву и када ме неко пита шта ми је то 
изашло, да зна да му буде непријатно. Нисам 
се никада осетила мање вредном или мање 
привлачном поред њега, али нисам ни осећала 
неку посебну подршку.“ 

„Наишла сам на разумевање свог парт-
нера, на подршку. Пошто се мени псоријаза 
јављала на леђима и испод косе, партнер је 
био тај који ми је помагао да своју терапију 
адекватно намажем и опомињао ме је да 
сваког пута на време узмем своју терапију. 
Заиста, максималну подршку сам имала од 
стране партнера.“ 
 

Однос са здравственим радником 
 

Често је одлазак код лекара деловао фру-
стрирајуће на пацијенте.То је посебно било 
изражено у моменту постављања дијагнозе. 
Неприхватање дијагнозе, сумња у знање ле-
кара и недовољно посвећивање пажње су 
значајно утицали на свест испитаника и жељу 
за лечењем. Ово се посебно дешавало прили-
ком контаката са лекарима опште праксе, 
којинису доживљавали псоријазу и генерално 
кожне болести, као болести од значаја. Овак-
вим ставом су испитаници већином били не-
задовољни и тражили су упут код лекара спе-
цијалисте који, често, нису добијали. Ме-
ђутим, после одласка код специјалисте, 
ситуација се значајно мењала. Специјалисти 
дерматовенерологије су често кретали од 
почетка, објашњавајући шта је псоријаза, када 
и како се погоршава, каква је прогноза и сл. 
Пажљив и систематичан приступ специјали-
сте је повољно утицао на психичо стање па-
цијената, тако да су онда лакше прихватали 
своју болест и више се придржавали пропи-
сане терапије. 

„Они (лекари опште праксе)су логично, 
макар је мени логично, да се оградим на 
време, најмање упознати са природом псо-
ријазе и начинима лечења, приступу проблему 
и слично. Проблем је када псоријази приђу 
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олако и покушавају да лече са разним крема-
ма и не дају вам упут за специјалисту. Имам 
утисак да се не посвећују довољно и да немају 
довољно разумевања према овим па-
цијентима.“ 

„Када сам дошла до лекара специјалисте 
који ради у Клиничком Центру, ствар је била 
другачија. Испричала сам му све што се 
претходно догађало и он ми је приступио на 
скроз другачији начин, и утицао на моје 
стање разговором – на психичком нивоу, и 
касније ми је много помогло то што сам 
имала и више поверења у њега, и што ми је 
терапија била сада адекватна. Већ након не-
колико дана сам приметила побољшање.“ 
 

Негативан утицај псоријазе на психу 
 

Пролазници који „буље“, незнање и недо-
статак разумевања других у великој мери 
утичу на психичко стање ових пацијената. 
Пацијенти се често након доживљавања неке 
непријатне ситуације повлаче, ређе излазе из 
куће или када изађу носе дуге ногавице, дуге 
рукаве, кошуље са високим оковратником и 
сл. Највећу непријатност им ствара сажаље-
ње, које се често може видети у погледима 
других особа, или закључити из разговора 
или понашања.  

„Људи који вас не знају, пролазници и 
слично, умеју да вас гледају на чудан, па не-
кад, што је и најгоре, на сажаљив начин, па 
то оставља мучан утисак.“ 

Непријатна искуства из детињства се 
односе на оне испитанике којима је рано 
дијагностикована псоријаза. Деца у школи их 
задиркују, њихови родитељи мисле да је обо-
љење заразно и да ће прећи на њихову децу. 
Друштво вршњака почиње да избегава овакву 
децу  и они се повлаче, постају депресивни и 
са јако ниским самопоуздањем.  
 

Неприхватање своје болести 
 

Неприхватање дијагнозе псоријазе јако 
лоше утиче на психу и на лечење испитаника. 
Контрадикторне информације са интернета, 
рекламе разних „травара“ и биљака које лече 
све болести каои препоруке комшиница и 
рођака само исцрпљују пацијенте. Одбијају да 
прихвате да имају неизлечиву болест која за-
хтева доста времена и пажње, а уз то пред-
ставља и естетски проблем.  

„Када имате псоријазу, покушавате на 
сваки начин да је се решите, да је излечи-
те...и то покушавате на све могуће начине. 

Знате, има пуно оних који нуде инстант ре-
шења, чајеве, кремице и слично. Ако се препу-
стите томе, можете у недоглед јурити за 
решењем и да нема помака. Једино будете 
пуно исцрпљени.“ 
 

Утицај псоријазе на квалитет живота у 

трудноћи и лактацији 
 

Псоријаза је болест која има утицаја на 
све аспекте живота испитаника. Тај утицај је 
посебно изражен у физиолошким стањима 
која додатно оптерећују пацијента, као што су 
трудноћа и лактација. Труднице и дојиље са 
псоријазом су подложније депресивним реак-
цијама. Један од додатних проблема који се 
јављају током трудноће и лактацијекод па-
цијенткиња са псоријазом је немогућност 
примене кортикостероида, ретиноида и 
ПУВА терапије (Псорален +UVA зраци). 
Испитаница описује ову категорију на 
следећи начин: 

„Па промене су биле израженије пред по-
рођај. У трећем триместру. Након порођаја, 
дошло је до благог повлачења промена и кроз 
неки период ситуација се стабилизовала. 
Имала сам промене на дојкама, што је оте-
жавало дојење детета. Ја сам имала јако ве-
лике болове, а због бебе нисам смела да ма-
жем стандардну терапију по грудима. Јако 
је било незгодно.“ 

Псоријаза такође отежава успостављање 
блиског контакта између детета и мајке.  

„Псоријаза захвата кожу, то је један од 
органа који је битан због много ствари са 
стране физиологије, али је јако битан због 
додира, због тактилности, због моћи само 
једног додира и миловања бебине главе или 
хвата за другу руку и пружање подршке 
истом. Није исти осећај, ни мени ни другој 
особи. Није иста мекоћа, топлота, неж-
ност..“. 

 

ДИСКУСИЈА 
 

Псоријаза представља болест која у мно-
гоме утиче на психичко стање пацијента, по-
ред тога што представља естетски проблем. 
Постоје многи фактори који доприносе ло-
шем утицају псоријазе на квалитет живота. 
Тек после упознавања тих фактора и прихва-
тања своје болести, уз подршку блиских 
особа и уз адекватан однос са лекаром опште 
праксе и дерматологом можемо очекивати да 
ће доћи до побољшања квалитета живота. 
Ово истраживање је указало на значајан ути-
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цај следећих фактора: подршка блиских 
особа, неприхватање своје болести, осећај 
ниже вредности, однос са здравственим рад-
ником, теже подношење трудноће и лакта-

ције, негативан утицај псоријазе на психу и 
ометање свакодневних активности. 

 

 
 

 

Слика 1. Везе између категорија издвојених током истраживања 
 

Резултати нашег испитивања се у мно-
гоме поклапају са студијом5 која је заснована 
на утемељеној теорији а која је испитивала 
утицаје псоријазе код хоспитализованих па-
цијената. Пацијенти имају осећај ниже вред-
ности, искривљену слику о себи, осећај да су 
обележени и изоловани од других. Здрав-
ствени радници понекада забораве да осим 
соматске болести треба лечити и њене после-
дице на психу5.  

Сличне резултате нашима добила је сту-
дија12 која је испитивала пацијенте са хро-
ничним екцемом руку. Неопходно је да па-
цијент добије конкретне, циљане информа-

ције и довољну подршку (како од стране 
лекара, тако и од блиских особа) да би могао 
да разлучи шта је значајно, а шта не. Такође, 
варијабилност клиничког тока екцема и псо-
ријазе захтева од оболелог прихватање свог 
стања као променљивог и навикавање на не-
извесност. Када пацијент познаје своју  бо-
лест и прихвати да је неопходно да стрпљиво 
и упорно спроводи превентивне мере, она 
може бити више контролисана и мање за-
хтевна12.  

Неповољан утицај псоријазе на сексуални 
живот је описан и у другим студијама осим 
наше7. Псоријаза доводи до избегавања емо-
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тивних веза и сексуалних активности, јер 
угрожаваслику о себи самом као пожељној 
особи, и ствара осећај ниже вредности. 

Истраживањапоказују да знања и вештине 
дерматолога у великој мери могу позитивно 
утицати како на комплијансу пацијената, тако 
и на њихово психичко стање. Неопходно је да 
лекарпажљиво саслуша своје пацијенте и има 
разумевања за њих и њихову болест6. Паци-
јенти су у нашој студији више веровали лека-
рима специјалистима јер су они боље разуме-
ли природу болести, и посвећивали су па-
цијентима довољно пажње. Прихватање паци-
јента као равноправног, разговор и детаљно 
објашњење о томе шта је псоријаза и каква је 
њена природа могу у великој мери побољ-
шати сарадњу пацијента, а тиме и поправити 
квалитет живота. 

Мит о савршеној кожикоји се пропагира у 
медијима утичемного на свест људи о томе 
како треба да изгледа здрава и лепа кожа13. 
Већина сматра да је једино нормално да кожа 
буде беспрекорна, без икаквих патолошких 
промена, и онда озбиљно пати када се испо-
стави да то није тако са њиховом кожом. Са 
таквим ставом је веома тешко прихватити 
псоријазу као хроничну и неизлечиву болести. 

Недостатак ове студије јесте што је спро-
веден на малом броју испитаника па се резул-
тати не могу генерализовати на све оболеле 
од псоријазе, док је предност што помоћу ме-
тоде утемељене теоријестичемо увид у до 
сада непозната осећања и доживљаје ових па-
цијената. 

Негативан утицај медија који стварају мит 
о „савршеној кожи“, недовољно систематичан 
и целовит приступ лекара пацијентима, нера-
зумевање околине и неприхватање сопствене 
болести су најзначајнији фактори који сма-
њују квалитет живота пацијента са псо-
ријазом. Најважније мере које могу довести 
до побољшања квалитета живота ових па-
цијената су веће ангажовање лекара опште 
праксе, боља едукација о природи и току бо-
лести, веће разумевање околине и настојање 
пацијената да прихвате живот са псоријазом. 

 

ДИСКУСИЈА 
 

Захваљујем се проф. др Слободану Јанко-
вићу на помоћи око утврђивања теме идизајна 
ове студије. Затим, захваљујем се проф. др 
Небојши Крстићу који ми је саветима и 
сугестијама помогао да водим интервјуе на 
адекватан начин.Најзад, захваљујем се свим 

испитаницима који су издвојили времена и 
помогли у реализацији овог рада. 
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САЖЕТАК 
 

Увод: После завршетка факултета меди-
цинске струке, лекаре и фармацеуте почет-
нике је потребно припремити за самостални 
рад. На почетку стажа, њихов рад усмеравају 
ментори како би се смањила подложност 
грешкама.  

Циљ рада: Открити факторе који имају 
утицај на настанак грешака приликом стажи-
рања. 

Материјал и методе: Ова студија је ква-
литативног карактера, спроведена помоћу ме-
тоде утемељене теорије. Интервјуисано је 
шест стажера лекара и шест стажера фарма-
цеута. Сви интервјуи су снимљени, транскри-
бовани, пречишћени од „јаловине“ и поде-
љени на семантичке јединице, коje су групи-
сане у категорије, а категорије у факторе.   

Резултати: Најважнији узроци грешака 
које праве лекари и фармацеути на стажу су: 
недовољно знање, неповољно окружење, ве-
лико радно оптерећење, недовољан број ле-
кара и фармацеута, нечитак рукопис на ре-
цептима и налазима, недовољна заинтересо-
ваност ментора да раде са лекарима на стажу 
у болницама и замор при раду.  

Закључак: Ово истраживање је омогући-
ло да се уоче најважнији узроци грешака које 

праве фармацути и лекари на стажу. Примена 
одговарајућих корективних мера би могла да 
отклони већину наведених узрока и доведе до 
значајног смањења броја грешака, а тиме по-
већа безбедност пацијената. 

 

Кључне речи: грешке при прописивању 
лекова, грешке при издавању лекова, стручна 
пракса. 

 

ABSTRACT 
 

Background: After completion of formal 
education, physicians and pharmacists have to be 
trained to become independent practitioners. Du-
ring the internship they are mentored by 
experienced practitioners.  

The aim: To discover factors associated 
with prescribing and dispensing errors during 
internship.  

Materials and methods: This study was of 
qualitative design, using grounded theory met-
hod. Six physicians and six pharmacists were 
interviewed during their internship. The 
interviews were recorded, transcribed, filtered 
and divided to semantic units which were than 
grouped into categories and themes.  

Results: The most important factors asso-
ciated with prescribing or dispensing errors made 
by physicians and pharmacists during their in-
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ternship were: insufficient knowledge, large 
workload, insufficient staffing, illegible hand-
writing, unwillingness of mentors in hospitals to 
teach interns and exhaustion during working 
hours. 

Conclusions: This study revealed the most 
important factors associated with prescribing and 
dispensing errors during internship. Adequate 
corrective measures could eliminate majority of 
listed factors and significantly decrease fre-
quency of errors, increasing safety of the patients 
in the same time. 

 

Key Words: prescribing errors, dispensing 
errors, internship. 

 

УВОД  
 

Према закону Републике Србије, након 
завршетка Факултета из поља медицинских 
наука, потребно је да се здравствени радници 
припреме за самосталaн рад кроз приправ-
нички стаж. Приправнички стаж је заправо 
практични рад под надзором овлашћеног 
здравственог радника (ментора), којим се 
приправник оспособљава за рад у струци1. 
Приликом стажирања већина приправника – 
фармацеута се по први пут сусреће са паци-
јентима и издавањем лекова. Суочени са 
чињеницом да се теорија и пракса понекада 
не слажу, код њих се често поткрадају грешке 
при издавању лекова, што може имати лоше 
последице по пацијенте. Што се тиче стажера 
лекара, и они су на почетку стажа у недоуми-
ци када су у питању избор и дозирање лекова, 
посебно ако пацијент има више коморбидитета. 

Нeки аутори тврде да се грешке приликом 
прописивања лекова  најчешће јављају у пр-
вој години приправничког стажа2. У досада-
шњим студијама указано је на утицај следе-
ћих фактора на грешке: слабо познавање до-
зирања лекова који се примењују у пракси, 
неспособност примене знања у пракси,  радно 
окружење, лоша комуникација, пацијенти 
који су на политерапији3. Аутор Coombes на-
води следеће факторе који доводе до грешака 
приликом прописивања лекова: карактери-
стике стажера, карактеристике пацијента, ко-
лектив и oколина4. Заједнички фактор који 
утиче на грешке код свих приправника лекара 
је недовољно познавање доза, облика лекова 
и дужине терапије. Од других фактора наводе 
се умор, збуњеност и незнање. Карактери-
стике пацијента које су повезане са појавом 
грешака су старост и тежина обољења. Гре-
шке које настају услед утицаја поменутих 

фактора су неприкладно дозирање (10,45%) и 
пропуст да се провере интеракције између ле-
кова (5,23%) ако је пацијент на политера-
пији5. Стаж ипак побољшава компетенције 
здравствених радника: на почетку стажа је 
проценат фармацеута који могу да открију 
грешку у рецептима 77%, да би се на крају 
стажа повећао на 85%. То јасно говори о бла-
готворном утицају практичног рада на ве-
штине које су приправницима потребне при-
ликом издавања лекова6.  

Циљ ове квалитативне студије јесте да 
открије факторе повезане са настанком гре-
шака приликом прописивања лекова које 
праве лекари и фармацеути на приправ-
ничком стажу. 
 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
 

Студија је имала квалитативни карактер. 
Укупно је интервјуисано дванаест приправ-
ника (6 лекара и 6 фармацеута) током марта и 
априла 2016. године. Пре почетка интервјуа, 
формирана је листа иницијалних питања која 
су служила за отпочињање и одржавање ра-
зговора. Испитаници су на почетку интервјуа 
били обавештавани о циљевима студије, о 
начинима заштите личних података испита-
ника, и о томе да ће током интервјуа разговор 
бити сниман. Нови испитаници су укључива-
ни у студију све до тренутка сатурације тео-
рије, тј. до момента када испитаници више 
нису желели да говоре о својим грешкама, већ 
су почињали да анализирају рад својих мен-
тора. Разговор са испитаницима-фармацеути-
ма је био фокусиран на процес издавања ле-
кова, док је код приправника-лекара нагласак 
био на прописивању лекова и прегледу па-
цијената. Истраживач је такође бележио не-
вербалну комуникацију испитаника приликом 
интервјуа. После сваког разговора снимци су 
преслушани и разговор записан дословце. На-
стали транскрипт је затим чишћен од 
„јаловине“ и подељен на семантичке једини-
це, коje су груписане у категорије, и уколико 
су постојале повезаности између категорија, 
сврстане су у факторе.  

Ограничење ове струдије је њена уницен-
тричност (студија је рађена само у Крагујев-
цу) те се закључци не могу генерализовати. 
Мали је број спроведених студија на ову и 
сличну тему у литератури, а већина прона-
ђених се бавила фармацеутима на стажу, и то 
у Великој Британији. Етички одбор Дома 
Здравља у Крагујевцу одобрио је ову студију 
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у складу са поднетим протоколом број: 01-
2489/3. 
 

РЕЗУЛТАТИ 
 

За почетни интервју је изабран стажер - 
фармацеут, који је завршио стаж у јавној апо-
теци. При интервјуисању приправника лекара 
изабрана је особа која је била при крају стажа. 
Овакав иницијални избор је направљен због 
њиховог већег искуства везаног за приправ-
нички стаж. 

На основу ова два интервјуа издвојене су 
oдређене категорије, а затим су се у наредним 
интервјуима постављала питања усмерена на 
употпуњавање теорије. Приправници лекари 

су бирани тако да се разликују одељења на 
којима стажирају, како би се обезбедила већа 
разноликост искустава и олакшало формира-
ње теорије. Сатурација теорије је постигнута 
код обе групе испитаника након шестог ин-
тервјуа. 

Интервјуи су обављени у времену које је 
одговарало испитаницима. Због заштите 
личних података испитаника, свако од њих је 
наведен под одређеним кодом, у зависности 
од тога да ли се ради о стажеру фармацеуту 
(ИСФ) или стажеру лекару (ИСЛ). Табела 
број 1 показује основне податке о испитани-
цима. 

 

Табела 1. Карактеристике испитаника 
 

испитаник 
датум  

интервјуа 

трајање 
интервјуа 

стаж пол 

ИСФ 1   транскрипт  број 1 05.03.2016. 20:39 болничка апотека женски 
ИСФ 2  транскрипт  број 5 02.04.2016. 10:15 јавна апотека женски 
ИСФ 3  транскрипт  број 9 30.03.2016. 17:06 болничка апотека мушки 
ИСФ 4 транскрипт  број 10 26.03.2016. 12:23 завршила стаж женски 
ИСФ 5 транскрипт  број 11 08.04.2016. 28:56 болничка апотека мушки 
ИСФ 6  транскрипт  број 12 26.03.2016 10:26 болничка апотека женски 
ИСЛ 1 транскрипт број 2 12.03.2016. 38:51 гастроинтестинално женски 
ИСЛ 2 транскрипт број 3 20.03.2016. 18:50 хирургија мушки 
ИСЛ 3 транскрипт број 4 01.04.2016. 17:01 хитна помоћ мушки 
ИСЛ 4 транскрипт број 6 30.03.2016. 06:19 амбуланта женски 
ИСЛ 5 транскрипт број 7 08.04.2016. 10:26 ендокринологија женски 
ИСЛ 6 транскрипт број 8 30.03.2016. 16:29 амбуланта женски 

 

Фармацеути 
 

  Анализом неколико првих интервјуа из-
двојиле су се следеће категорије приликом 
интервјуисања стажера фармацеута: 

 

Писани или штампани рецепти 
 

Веома је значајно да ли је рецепт писан 
руком или је штампан. Већина рецепата који 
стиже у апотеке је писана руком, па стажери 
наводе да је један од главних проблема 
нечитак рукопис, који самими тим може да 
доведе до грешке. Прво са чиме се стажери 
сусрећу јесте нечитак рецепт; међутим, како 
време пролази, у апотеку стижу рецепти ве-
ћином од истих лекара, писани за исте паци-
јенте. То омогућава стажерима да се постепе-
но навикну на рукописе локалних лекара и да 
могу да их растумаче.  

 

Продаја лекова  

који се издају на рецепт 
 

У сажетку карактеристика лека је наведен 
начин на који се он издаје. На основу сажетка 

је јасно да се антибиотици и седативи издају 
само на рецепт. Међутим, како неки од 
стажера наводе, у неким апотекама су 
изложени притиску да продају ове лекове 
иако пацијент нема уредан рецепт. Како је 
рекао један од њих: „Генерално средина је 
таква, да у једној апотеци се продају ови 
лекови (антибиотици, седативи) и сада ако 
ми не бисмо продали ове лекове, они би 
отишли у другу апотеку да купе.“ 

 

Грешке приликом  

издавања или продаје лекова 
 

Различити фактори могу утицати на на-
станак грешака приликом издавања лекова. 
Најчешће грешке које су поменули учесници 
студије су издавање 3% хидрогена без 
објашњења примене или издавање једне ку-
тије уместо 2 кутије лека. Под утицајем умора 
и великог броја пацијената дешава се да ста-
жери не прочитају пажљиво рецепт, па по-
греше облик лека који је потребно издати. 
Поред погрешног облика лека, стажери греше 
и по питању броја кутија: „Ја сам прекуцао 
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тај рецепт као да сам јој дао два, нисам 
обраћао пажњу и онда сам касније схватио 
да сам јој дао кутију“.  

 

Корисници лекова и фармацеути 
 

Иако је провера интеракција од великог 
значаја, фармацеути то ретко раде. Делом су 
и пацијенти узрок таквом понашању, јер 
често негде журе и не желе да слушају савете. 
Понекада су пацијенти агресивни и нервозни, 
невољни да приме било какву информацију 
од фармацеута: „Има пацијената који не 
обраћају пажњу да ли ти тренутно радиш, 
свако би што пре да заврши.“. 

 

Гужва и бука доводе до умора, 

 а самим тим и до грешке   
 

Најчешћи корисници апотека јесу пен-
зионери, који обично долазе да узму лекове 
истовремено, у великим групама, када стигну 
пензије. У таквим данима се стварају велике 
гужве и бука: „Некад се деси да погрешим, 
рецимо када су пензије и када има доста ре-
цепата.“ Бука ремети концентрацију стаже-
ра, и то највише у ситуацијама када је при-
сутно пуно пацијената у апотеци. Стажери се 
осаћају уморно и деконцентрисано: „Умор 
утиче негативно,  не можеш да се сконцен-
тришеш на то што радиш, па се деси да ра-
диш по аутоматизму.“ 

 

Мотивисаност,  недостатак времена и 

интеракције доводе до грешке 
 

Као  и сваки почетник у послу, стажер је 
мотивисан за рад, па и када је гужва, он има 
жељу да постигне све и тада може доћи до 
грешке: „Ти у жељи да постигнеш што више 
послова, једноставно си нов, дешавале су ми 
се грешке.“ Недостатак времена им не дозво-
љава да проверавају да ли постоје интерак-
ције код лекова: „ Нема се времена да се по 
регистру проверава интеракција за целу те-
рапију“. 

 

Грешке на рецепту 
 

 

Већина стажери наводи да грешке настају 
у дози или по питању броја кутија. Међутим, 
најчешћа грешка које се прави на рецепту је 
погрешна шифра лека. Дешава се да се без 
консултације са лекаром издају 2 кутије лека, 
а да на рецепту то није назначено на одгова-
рајући начин. У неким ситуацијам се дешава 
да се шифра и назив лека не поклапају, а  да 
се лек поред тога  изда пацијенту: „Дешавало 

се да се шифра лека не поклапа са називом 
који је написан, тада се провери са па-
цијентом који је лек. Ако је у питању хро-
нична терапија који лек се користи.“ 

У току стажирања стажери без присуства 
ментора не могу да издају лекове, и имају 
обавезу да се консултују са ментором, када су 
у недоумици. Међутим, дешава се понекад да 
их ментори погрешно упућују: „Ја сам се 
консултовала са мојом менторком, она каже 
у реду, ако је грешка у шифри, значи да 
исправим и издам пацијенту.“  

 

Грешке приликом складиштења лекова 
 

Већина стажера наводи да погреши дозу 
лека приликом издавања лекова због сличне 
амбалаже. Међутим само један стажер од њих 
шесторо наводи да је до грешке дошло када је 
паковао лекове. На почетку стажа стажери не 
раде за пултом и не издају лекове. Доста вре-
мена тада проводе примајући лекове који су 
стигли и складиште их. Овом стажеру се де-
сила ситуација да није знао да се неки лекови 
налазе у већем броју доза, а да је амбалажа 
потпуно иста: „Први мој радни задатак у апо-
теци је био да сложим лекове у магацину и 
онда сам тотално не обраћајући пажњу на 
различите дозе, све сложио на једну гомилу, 
јер су паковања црвено бела, идентична.“ 

Након анализе првог круга интервјуа, где 
су интервјуисана 3 стажера, формулисане су 
претходне категорије, а затим су изабрани 
нови испитаници како би се оформила будућа 
теорија. 

 

Слична амбалажа 
 

Интервјуисани стажери се слажу да 
слична амбалажа може да доведе до грешке. 
Један од стажера каже да се ово не дешава 
њима као почетницима, већ и људима који 
имају веће радно искуство. Стажери наводе 
да се кутије разликују само по броју који се 
односи на јачину лека, а да су по дизајну 
идентичне: „Неколико пута ми се десило код 
алпразолам-а (KSALOL®) од 0,25 mg и 0,5mg, 
кутије су идентичне, само што је оно црве-
ним словима на једном написана доза , црним 
на другим.“ 
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Веће психолошко оптерећење доводи до 

грешке 
 

Већи психолошки притисак може створи-
ти несигурност, јер су стажери почетници 
који тек уче. Сви интервјуисани стажери на-
воде да повећани психолошки притисак на-
стаје када се у апотеци појави пацијент на 
хроничној терапији, са већим бројем рецепата 
или је узрок већи број пацијената, који гала-
ме: „Рад под већим притиском повећава гре-
шку, када има много рецепата, притисак је 
већи. Рецимо дође човек пензионер и донесе 
продужење терапије за себе и за своју жену, 
он више мање има око 30 рецепата. Онда 
једна каса, једно то радно место остаје зау-
зето 30 минута, док нађеш све лекове, док се 
сви лекови укуцају, док потпише, значи траје 
процедура 20-30 минута, aко ниси довољно 
пажљив, може да се деси.  

 

Стажери лекари 
 

  Анализом првих неколико интервјуа 
издвојиле су се следеће категорије приликом 
интервјуисања лекара на стажу: 

 

Лек и доза лека 
 

Често се дешава да се стажери двоуме 
који лек треба прописати за одређену болест, 
посебно код комплексних болести. Поред 
проблема са избором лека, стажери наводе да 
су у недоумици која је одговарајућа доза 
лека: „Увек постоји недоумица коју дозу лека 
треба да пропишем.“ Један од стажера наво-
ди да је главни разлог недоумице приликом 
дозирања лекова и то што током студирања 
није памтио дозе, јер је сматрао да се оне уче 
кроз праксу: „ Дозе су ми  највећи проблем, 
зато што током студирања и док сам учио 
фармакологију нисам се ни трудио да за-
памптим.“ 

 

Стаж 
 

Стаж у амбуланти и болници се разли-
кују. У болници им ментори често не посве-
ћују довољно пажње: „Ми у суштини немамо 
класичног ментора. Питаш ко се нађе ту, 
кога пратиш, али немамо конкретно менто-
ра који ће да буде ту за тебе. На стажу у 
болници се деси да доктор не погледа от-
пуст, ти га откуцаш, он потпише и оде.“ 
Ситуација је другачија што се тиче стажа у 
амбуланти, већина стажера се сложила да 
више науче у амбуланти, него у Клиничком 
центру: „У општој пракси имаш лекара са 

којима радиш и ништа без њиховог надзора 
не смеш да напишеш. Једно слово напишеш 
погрешно, када пишеш у картон, он одмах 
примети, избрише и исправи те, ништа није 
проблем, то се дешава.“ 

 

Хигијена пацијената 
 

Одржавање хигијене пацијената је битан 
аспект приликом прегледа, дешава се да лоша 
хигијена онемогућава да се правилно уради 
преглед, а самим тим се повећава могућност 
грешке. Само једна стажерка се категорично 
изјаснила да неодржавање хигијене може да 
доведе до грешке, остали наводе да су у недо-
умици да ли да опомену пацијента због лоше 
хигијене. Један од стажера наводи да му хи-
гијена није проблем, јер у свакој простори по-
стоје пешкир, лавабо и сапун: „Спутава ме 
неодржавање хигијене пацијената да правил-
но урадим преглед, често се дешава, наро-
чито када је преглед гастроинтестиналног 
тракта, просто ти није пријатно да рукама 
пипаш.“ 

 

Оптерећење послом 
 

Стажери наводе да најчешће грешке на-
стају приликом узимања анамнезе или писања 
отпуста када је оптерећење послом велико: 
„То је опет била моја грешка, што нисам по-
гледао целу анамнезу, јер у том тренутку, 
када ти донесу 10 отпуста, не прочиташ.“     

 

Рукопис лекара 
 

Већина извештаја или отпуста која стиже 
лекарима опште праксе писана је руком, али 
често нечитко. Један од стажера наводи да је 
највећи проблем приликом писања отпуста 
тај што не постоји директна комуникација, 
већ само напишу шта они мисле да је потреб-
но написати на отпусту. Стажери наводе да 
имају проблема приликом читања извештаја 
лекара специјалиста. До грешке долази  при-
ликом прописивања лекова, јер стажери нису 
упознати са анамнезом  пацијента, већ им се 
донесе само шта треба да напишу, а стажери 
тај рукопис не могу да прочитају: „Направила 
сам тако грешку и уместо урсодеоксихолне 
киселине (URSOFALК)® написала сам месала-
зин (SALOFALK®). То је механичка грешка, јер 
ти не лечиш тог пацијента, они ти само до-
несу отпуст, као имамо отпуст за тог и тог 
пацијента, који је био у дневној болници.“ 
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Грешке приликом узимања анамнезе 
 

Анамнеза је од огромног значаја за поста-
вљање правилне дијагнозе, али се често не 
узима детаљно и пажљиво. Услед великог 
броја пацијената и лоше концентрације до-
лази до следеће ситуације: „Ретко ми се деси 
да не питам да ли пацијент болује од неке 
друге болести, али када има пуно пацијената, 
када су навалетни, када сам уморан, када ми 
је лоша концентрација може да дође до тога 
да заборавим да питам.“ Посебно често се 
пропусти да се пита за алергије: „Нешто што 
се најчешће заборавља приликом анамнезе 
јесу алергије, да ли  је алергичан на лекове, 
храну, затим опет конзумирање алкохола, ду-
вана, наркотика.“ 

 

Грешке специфичне  

за здравствену установу 
 

На хируршким одељењима грешке на-
стају због сложености процедура које треба 
спровести, па се често заборави на неке кора-
ке: „Што се тиче грешака на хирургији, 
обично то буде проблем у хронологији. На-
прави се грешка да се нешто уради пре, не-
што се заборави, па се вратим на то прили-
ком обрада рана.“ 

У Хитној помоћи главни разлог за анста-
нак грешака је велики број пацијената, од 
којих многи нису ургентни, тако да када 
наиђе пацијент коме је потребна хитна помоћ, 
он не буде третиран на одговарајући начин: 
„Стара бакица којој сам требао да дам 
ампулу диазепама(BENSEDIN®-а) и да је 
оставим дуже на опсервацији. То је искуство 
које имам из Хитне ме тера да сваком па-
цијенту посветим максималну пажњу.“ 

 

Грешке приликом прописивања лекова 
 

Узрок грешака које настају при прописи-
вању лекова је недовољно познавање фарма-
кологије и правила писања рецепата: „Док 
сам био у амбуланти, углавном сам грешио 
имена лека, конкретно што се тиче слова, 
некада са два л, с, р или y.“ или „Заборавим 
да напишем на латинском потребно је, када 
пишем више од једне кутије лека на ре-
цепту.“ 
 

Теорија и пракса 

Сви испитани стажери су се сложили да у 
општој пракси приликом прописивања лекова 
не воде рачуна о интеракцијама међу леко-
вима, као и о рационалној примени антибио-

тика: „Искрено, ја немам навику да провера-
вам интеракције приликом прописивања више 
радим.“ Стажерка каже да је била у чуду кад 
је докторка прописала антибиотик, а пацијент 
није имао знаке инфекције и није урађен 
брис: „Десило се да  је дошао пацијен са 
фарингитисом, имао је хиперемично грло, 
нема кијавицу, нема температуру и благи 
кашаљ, онда га је докторка прегледала и 
прописала му комбинацију амоксицилина и 
клавуланске киселине. Мени је било јако чудно 
и питала сам је зар не радите брис? Она је 
рекла да је то јако скупo и када би сваком 
радили брис и чекали, шта aко он за 3-4 дана 
добије температуру, њему се погорша ста-
ње, овако за сваки случај.  

 

Лоша концентрација 
 

У тренутку деконцентрације стажер не 
прегледа правилно пацијента, изостави да 
пита нешто приликом узимања анамнезе или 
погреши име лека у картону: „Jа у тренутку 
деконцентрације, то не напишем и онда 
одштампам анамнезу, где уопште нема тај 
део.“ Стажери наводе да њихову концентра-
цију ремети, поред галаме особља и пацијена-
та и интерфон: „Тако да сматрам да је то 
једна од мана, та комуникација преко ин-
терфона. Јављање пацијената било је на 
интерфону, чуло се у ходнику, врата су била 
отворена између моје ординације и њих, тако 
да је утицало на лошу концентрацију.“ 

После првог круга интервјуа, избор нових 
стажера за интервју вршен је на основу радне 
верзије будуће теорије. Испитаници из другог 
круга су стажирали на другим местима у од-
носу на испитанике из првог круга интервјуа.  

 

Временско ограничење, недостатак 

људских ресурса и администрација 
 

Главни разлог који доводи до грешака је 
мали број запослених на велики број пације-
ната, и кратко време које је на располагању за 
сваког пацијента. Велики број пацијената су 
старе особе, са више хроничних болести и 
много прописаних лекова: „Много је кратко 
време за које можеш да обавиш преглед и ми-
слим да то мало време  може да узрокује 
већи број грешака.“ 

Административне процедуре су веома 
обимне, па се више времена потроши на 
вођење документације, него на преглед паци-
јента: „Сада мени 7 дана треба да уђем у 
штос, где се пишу шифре, где се пишу дозна-
ке, нека папирологија коју ми нисмо радили 
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током студирања, на то се највише односи 
времена, и то је највећи проблем због чега се 
греши. Фокусирамо се на папирологију, да од-
радимо њу како треба, да нас не би враћали, 
због неких печата и можда у неким тренуци-
ма превидимо неку ситуацију, па можемо да 
погрешимо код неког пацијента“. 

 

ТЕОРИЈE 
 

Теорија 1: Зашто фармацеути на стажу 

праве грешке? 
 

Посебно значајан фактор који се издвојио 
код фармацеута на стажу је „Продаја лекова 
који се издају на рецепт.“ Како је све више 
приватних апотека и како постоји велика 
конкуренција, дешава се да се антибиотици и 
седативи могу купити без рецепта и изве-
штаја. Стажерима се дозвољава да продају 
антибиотике или седативе, иако закон налаже 
супротно. Раније наведене категорије „Па-
цијент и фармацеут“, „Мотивисаност, недо-
статак времена и непроверавање  интеракција 
лекова“, „Гужва и бука“ и „Већи притисак“ 
могу се сврстати у један фактор „Околина“ 
који има велики утицај на настанак грешака у 
раду стажера. Велики утицај на то да ли ће 
доћи до грешке или не, имају   пацијенти, не 
само због свог понашања, већ и због број-
ности. Већину пацијената апотека чине 
пензионери, који обично долазе истовремено, 
у већим групама, у данима када примају пен-
зију. Дешава се да један пацијент узима вели-
ки број лекова за себе и супружника и самим 
тим због заузетости рецептуре ствара гужву, а 
пацијенти који чекају галаме, стварајући пси-
холошки притисак на стажере. У журби да се 
све стигне долази до пада концентрације, па 
се дешава да се погреши у избору лека или 
дозе. Сличност амбалажа различитих лекова 
или различитих јачина истог лека повећава 
вероватноћу да се направи грешка. Тако на-
пети и оптерећени послом, стажери не стижу 
да провере интеракције између лекова које 
пацијент узима, што може имати негативне 
последице. Велики утицај на настанак грешке 
има фактор „Врсте рецепта“ тачније, да ли су 
рецепти писани руком или су штампани. Сви 

стажери се слажу да је главни проблем, тај 
што је већина рецепата писана руком и да не 
само они већ и њихови ментори, не могу увек 
да протумаче рукопис. Услед ове ситуације, 
приликом тумачења рецепата може се десити 
да почетник који ради сам не прочита тачно 
назив лека и погрешно изда лек, посебно када 
стигне рецепт са леком који се купује.  

 

Теорија 2: Зашто лекари на стажу праве 

грешке? 
 

Већина интервјуисаних стажера наводи да 
је главни фактор који доводи до грешке 
нечитак рукопис лекара специјалисте. Ста-
жери су сагласни да се дешава не само да не 
могу да препознају слова, већ не могу да пре-
познају ни бројеве под којима се наводи 
дијагноза. 

Други значајан фактор је велико радно 
оптерећење тј. велики број пацијената по ле-
кару, тако да стажери тешко одржавају кон-
центрацију и имају исувише мало времена за 
сваког пацијента понаособ. Приликом посете 
пацијента више се времена потроши на попу-
њавање картона и писање упута, него што се 
посвети самом прегледу пацијента и узимању 
анамнезе. Пацијенти са лошом личном хи-
гијеном стварају одбојност код лекара на 
стажу, што може довести до настанка греша-
ка при прописивању терапије. Током стажа у 
болници лекари су углавном препуштени 
сами себи, јер им њихово ментори често не 
посвећују довољно пажње, за разлику од мен-
тора у примарној здравственој заштити који 
су знатно посвећенији едукацији лекара на 
стажу. Од ментора у болници лекари на стажу 
понекад добијају задатак да напишу отпусну 
листу за пацијента без довољно инструкција 
како то да ураде, и то на основу нечитких за-
писа у историји болести. Тада стажисти не 
могу да прочитају рукопис специјалисте, па 
не знају коју терапију да наведу на отпусној 
листи или изоставе битно упутство за па-
цијента и његовог изабраног лекара. Бука и 
хаотично стање због недовољно особља на 
одељењима додатно одвлаче пажњу лекара на 
стажу и доприносе настанку грешака. 
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Дијаграм 1. Фармацеути на приправничком стажу - међусобна повезаност категорија 
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Дијаграм 2. Лекари на приправничком стажу - међусобна повезаност категорија 

 

ДИСКУСИЈА 
 

Програм стажирања у Републици Србији 
за лекаре се састоји од 3 месеца боравка у 
Дому здравља и још толико времена у болни-
ци. У ови установама лекари на стажу углав-
ном имају пасивну улогу посматрача или оба-
вљају административне послове као што је 

писање отпусне листе или ппуњавање упута. 
Само један стажер је навео да је приликом 
стажа радио самостално у Хитној помоћи, али 
је баш тада направио грешку.  Стажери у 
Лондону имају могућност да за лек који је 
прописао лекар-ментор одређују дозу, облик 
и дужину узимања4. Лекари на стажу у 
Србији углавном нису упознати са препору-
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ченим дозама лекова, а и тешко се сналазе на 
почетку око тумачења њиховиих заштићених 
назива. Приметно је да им није указано на 
изворе информација о лековима које треба да 
користе у свакодневном раду. Због неупуће-
ности, они ретко проверавају могућност на-
станка интеракција између лекова које пропи-
сују, што се у другим срединама, нпр. у Вели-
кој Британији, не дешава. Лекари на стажу у 
Лондону рутински узимају у обзир и интера-
кције лекова приликом прописивања4.  

У студији Lewis-а и сарадника грешке ле-
кара на стажу су подељене у две велике кате-
горије: грешке због слабог познавања прак-
тичних аспеката прописивања и грешке због 
неодговарајуће примене знања, услед по-
грешне навике или наредбе3. Слична је Ризо-
нова категоризација медицинских грешака, на 
„mistakes“ – грешке настале услед незнања и  
„slips“ – грешке настале услед непажње. Си-
стематизација медицинских грешака омогу-
ћава тумачење механизма њиховог настанка, 
али и планирање корака ка смањењу греша-
ка.7 У већини случајева „mistakes“ настају као 
последица непознавања доза прописаног лека 
или недовољно информација о пацијенту, 
слично као и у нашем истраживању4,8. Што се 
тиче „slips“ врсте грешака, обично настају 
због преоптерећености послом,  али и услед 
умора, глади, жеђи или лошег  расположења, 
што су све навели интервјуисани лекари у 
нашој студији4,8,9. Студија која је користила 
Ризонову категоризацију грешака је показала 
да лекари на стажу најчешће праве грешке 
типа „slips“ 10. 

Студија која је пратила стажере у Лондо-
ну наводи да различити фактори утичу на то 
да ли ће настати нека грешка први пут или ће 
се поновити. Главни фактори који доводе до 
понављања грешке су неповољно окружење и 
дужина стажа, док индивидуални фактори и 
фактори везани за пацијенте доводе до на-
станка грешке по први пут4. Студија 
Coombes-а и сарадника наводи да су од 21 
грешке коју су направили стажери, бар две 
настале због нејасних смерница лекара-
ментора4. Квалитативна студија која је пра-
тила факторе који доводе до настанка грешке 
лекара на стажу у Нигерији, је показала да је 
већина грешака последица пада концентра-
ције5. Фактори који доводе до пада концен-
трације, а самим тим и до грешке код стажера 
у нашој студији су: превелики број пацијена-
та, лоша лична хигијена пацијената, времен-
ско ограничење за посету, недостатак људ-
ских ресурса и преобимна администрација. 

Лекови код којих се најчешће грешило 
приликом прописивања у нашој студији су 
антибиотици и антихипертензиви, док стаже-
ри у Лондону наводе да најчешће греше при-
ликом прописивања антиагрегационих леко-
ва4. Половина грешака које су настале у Ни-
геријској болници односила се на антибио-
тике, аналгетике и лекове за кардио – васку-
ларни систем5. 

 Стаж у Дому здравља и болници се ра-
зликује, и сви интервјуисани стажери су са-
гласни око тога. У амбуланти ментори далеко 
више времена посвећују сваком стажеру, што 
их донекле спречава да направе грешку. Си-
туација у болницама је доста другачија, ста-
жер напише отпуст без консултације са мен-
тором, дежурни лекар потпише отпуст често 
не проверавајући га, тако да је већа вероват-
ноћа да дође до грешке. Студија Adetutu-а и 
сарадника наводи да стажери немају довољан 
надзор у болницама, па су самим тим чешће 
праве грешке5. 

Квантитативно истраживање спроведено 
на одељењима хирургије и гинекологије по-
казало је да највећа стопа грешака настаје 
приликом рада лекара на стажу.2 На одеље-
њима хитне службе педијатрије, баш као и на 
одељењима офталмологије, главни узрок на-
станка грешака јесу баш стажери11,12. У свим 
студијама је показано да су лекари на стажу 
свесни својих грешака које су настале као по-
следица једног или више фактора13. Најчешћи 
разлози за настанак грешака који се наводе у 
тим студијама су неповољно радно окружење 
и незнање. Ове наводе потврдила је и студија 
где су лекари на стажу били интервјуисани у 
оквиру фокус групе14,15,16. 

Већина квалитативних студија која се ба-
вила овом тематиком рађена на је на европ-
ском тлу, тачније у Великој Британији (ВБ). 
Студија из Манчестера (ВБ) открива да су се 
стажери током интервјуа осећали кривим и 
разочараним, насупрот нашим испитаницима 
који су врло ретко говорили о својим осећа-
њима након настанка грешака17. У Аустра-
лијској студији  се као један од фактора који 
који доводи до грешака издвојила лоша ко-
муникација. Стажери не добијају релеватне 
информације о пацијенту пре прописивања 
лека, што је последица заузетости старијих 
лекара, баш као и у нашем истраживању. 
Како стажери наводе „пацијенти иду као на 
покретној траци“ 18. 

Најзад, студија која је рађена у Грчкој је 
показала да је медицинска грешка један од 
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најважнијих узрока стреса код лекара19. Ово 
истраживање је навело научнике да испитају 
све могуће узроке стреса код стажера. Као 
извор стреса наведени су жалбе пацијената, 
али и лош медијски публицитет лекара, што 
за последицу има страх од грешке. Такође, 
лекари на стажу наводе се понекад дешава да 
постају лака мета коју је могуће окривити за 
грешку, јер не знају где почиње, а где се за-
вршава њихова одговорност20.  

Иако фармацеуте на стажу, како они сами 
наводе, софтвер за издавање лекова спречава 
да направе грешке, они их и даље праве. Као 
главни фактори за настанак грешке наводе се 
мањак концентрације, велики број пацијената, 
слична амбалажа, али и то да ли су рецепти 
писани или штампани. Што се тиче софтвера 
за издавање лекова, сви стажери су се сложи-
ли да их он спречава да направе грешке, као 
што је нпр.  истекла важност рецепта за анти-
биотике или издавање неадекватног броја ку-
тија. Међутим, дешава се да је рецепт у реду, 
али да стажери због умора приликом издава-
ња не провере број прописаних кутија. Сту-
дија Kistner-а и сарадника наводи да је главни 
фактор који доводи до грешке обим посла21. 
Фармацеути на стажу у нашој студији и сами 
наводе да су на почетку стажа били уплашени 
када виде хрпу рецепата коју треба да издају. 
Један стажер наводи да га је сама менторка 
упозорила да када дође пацијент са десетак 
рецепата, он изда до 4 лека и након тога позо-
ве њу да настави. Умор је такође веома 
значајан узрок грешака при издавању лекова. 
Већина стажера се слаже да пред крај смене 
настаје већи број грешака, па како каже једна 
од интервјуисаних фармацеуткиња, „после 
посла, на путу до куће размишљам да нисам 
направила неку грешку, само ми се шифре 
лекова врте по глави“. Студија спроведена у 
Великој Британији је такође показала да су 
фактори „умор“ и „прекид фармацеута у току 
издавања лекова“ веома значајни узроци гре-
шака при издавању лекова22. 

Ово истраживање је омогућило да се уоче 
најважнији узроци грешака које праве фарма-
цути и лекари на стажу: недовољно знање, 
неповољно окружење, велико радно оптере-
ћење, недовољан број лекара и фармацеута, 
нечитак рукопис на рецептима и налазима, 
недовољна заинтересованост ментора да раде 
са лекарима на стажу у болницама и замор 
при раду. Примена одговарајућих коректив-
них мера би могла да отклони већину наведе-
них узрока и доведе до значајног смањења 

броја грешака, а тиме повећа безбедност па-
цијената. 
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САЖЕТАК 
 

Увод: Шећерна болест представља веома 
озбиљан здравствени проблем са превален-
цијом од 9%у популацији старијој од 18. го-
дина.Светска здравствена организација даје 
податак да морталитет изазван дијабетесом  у 
2012. години на глобалном нивоу износи 
2,7%, док за Србију тај податак износи 
3,4%.Већина пацијената оболелих од шећерне 
болести се неадекватно или пак уопште не 
придржава дијете.Досадашњим истражива-
њем утврђен је веома значајан утицај дијете 
на превенцију компликација кардиоваскулар-
них болести и дијабетеса код опште попула-
ције. 

Циљ: Циљ истраживања је да се утврде 
разлози због којих се пацијенти оболели од 
дијабетеса у Србији не придржавају дијете, 
као и фактори који утичу на то. 

Материјал и метод: Истраживање је ква-
литативног типа, јер је коришћена метода 
утемељене теорије. Спроведени су неструк-
турирани интервјуи са испитаницима, ради 
утврђивања теорије која би објаснила непри-
државање правила здраве исхране код 
дијабетичара.Интервјуи су снимани уз при-
станак испитаника.  

Резултати: После анализе тринаест 
интервјуа издвојилосе 13 категорија, које су 

потом повезанеу теорију о непридржавању 
дијабетичара правилима здраве исхране: 
„свест пацијената о својој болести и други 
психолошки фактори“, „стрес“, „посао и оба-
везе“, „економски аспект“, „социјални аспе-
кт“, „карактерне особине пацијената“, „осећај 
глади и немогућност суздржавањаод хране“, 
„незнање“, „старост пацијента“, „недостатак 
мотивације“, „утицај коморбидитета“, „недо-
ступност производа за дијабетичаре“ и „кул-
туролошко-верски утицај и стечене навике“.  

Закључак: На основу прикупљених по-
датака и извршене анализе оформљена је тео-
рија о непридржавању пацијената са шећер-
ном болешћу правилној исхрани и увиделосе 
да мноштво фактора доприноси томе. 
Међутим, највише доминирају недостатак 
свести о озбиљности болести и од стране па-
цијената и од стране друштва, као и културно 
наслеђе.  

Кључне речи: дијабетес, пацијенти, 
дијета, утемељена теорија. 
 

ABSTRACT 
 

Introduction: Diabetes mellitus is serious 
health problem with a prevalence of 9% in the 
population older than 18 years. The World He-
alth Organization provided information that glo-
bal mortality rate caused by diabetes in 2012 was 
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2.7%, while in Serbia this figure was 3.4%. Most 
patients with diabetescomplyinadequately or not 
at all with the prescribeddiet. Previous studies 
found significant impact of the diet itself on pre-
vention of complications of cardiovascular disea-
ses and diabetes in general population. 

Objective: The aim of this study was to es-
tablish the theory, which will allow us to under-
stand why patients with diabetes in Serbia do not 
comply with prescribeddiet, and what are the 
factors affecting this non-compliance. 

Materials and Methods: The study was of a 
qualitative type, using grounded theory method. 
Unstructured interviews with the study partici-
pants were carried out and audio-recorded with 
their consent.  

Results: After analyzing thirteen transcripts 
the following categories were formulated: "the 
awareness of patients about their illness and ot-
her psychological factors", "stress", "business 
and obligations" "economic aspect", "social as-
pect", "character traits of the patients", "feeling 
hunger and the inability to fast", "ignorance," 
"age of the patient", "lack of motivation", "im-
pact of comorbidity," "unavailability of a pro-
ducts for diabetics"and"cultural-religious influ-
ences and adopted habits." 

Conclusion:Based on the collected data and 
the analysis, the theory was formed and a multi-
tude of factors was shown to affect non-com-
pliance with the prescribed diet.However,the 
most important factors were  lack of awareness 
about seriousness of the disease by both patients 
and the society, and cultural heritage. 

Key words: diabetes, patients, diet, groun-
ded theory. 

 

УВОД  
 

Шећерна болест као хронично метабо-
личко обољење представља веома озбиљан 
здравствени проблем са преваленцијом од 9% 
код популације старије од 18. година1,2. Свет-
ска здравствена организација даје податак да 
морталитет изазван дијабетесом  у 2012. го-
дини на глобалном нивоу износи 2,7%, док је 
за Србију та цифра3,4%3. Тренутно дијабетес 
заузима осмо место између водећих узрока 
смртности у свету, али се очекује да у 2030. 
години буде на седмом месту4. Предвиђа се да 
ће2035. године доћи  до пораста особа оболе-
лих од дијабетеса за 55%5. Да би се спречиле 
компликације дијабетеса и сам смртни исход, 
потребно је открити болест на време, приме-
нити адекватну терапију, придржавати се 

специјалне исхране (дијете)  и физичке акти-
вности1,2. Најчешће компликације дијабетеса 
су исхемијска болест срца, нефропатија, неу-
ропатија, ретинопатија, мождани удар и то 
код трећине новодијагностикованих дијабети-
чара у Републици Србији6. 

Пацијент својим понашањем утиче на сам 
исход болести, па самим тим адекватна еду-
кација оболелих од дијабетеса игра веома 
битну улогу у спречавању компликација бо-
лести. Досадашњим истраживањем утврђен је 
веома значајан утицај дијете на превенцију 
компликација кардиоваскуларних болести и 
дијабетеса код опште популације7. Vanstone8 
са сарадницима је спровео студију која је ука-
зала да правилна исхрана има веома велики 
утицај на здравствено стање пацијента, али и 
да пацијенти не знају или нису свесни тог 
утицаја8. Дошло се до резултата да многи фак-
тори утичу на исхрану пацијента, али највише 
су то самодисциплина, знање о правилној 
исхрани, свакодневни стрес, недостатак по-
дршке од стране породице, социокултуроло-
шки утицај на исхрану као и верски утицај8-12. 
Постоји велика потреба за спровођењем адек-
ватне едукације пацијената о правилном по-
нашању, које укључује испецијалну исхрану. 
Веома је битан индивидуалан приступ паци-
јенту, где би се на основу присутних навика 
кориговала већ постојећа исхрана. Већина па-
цијената оболелих од шећерне болести, 
нађено је досадашњим истраживањем, се неа-
декватно или пак уопште не придржава 
дијете10,11. Помоћу методологије утемељене 
теорије, може се направити увид у разлоге 
непридржавања пацијената правила здраве 
исхране8-11. Студије које су се бавиле овом 
проблематиком нису укључиле и популације 
са простора Балкана. Од битног је значаја 
спровести квалитативно истраживање које ће 
дати објашњење разлога непридржавања пра-
вила здраве исхране пацијената оболелих од 
шећерне болести. 

Циљ овог истраживања је да се утврде ра-
злози због којих се пацијенти оболели од 
дијабетесау Србији не придржавају дијете, 
као и фактори који утичу на то. 

 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД 
 

Студијска популација 
 

Студијску популацију у овом истражива-
њу чине особе оболеле од дијабетеса, које се 
не придржавају или делимично придржавају 
правилне исхране, медицински техничари ен-



 Зашто се пацијенти оболели од шећерне болести  
не придржавају прописане дијете?  

 

37 

докринолошке амбуланте Клиничког центра 
Крагујевац и ендокринолог Клиничког центра 
Крагујевац. Спровођење истраживања је одо-
брено од стране Етичког комитета Клиничког 
центра Крагујевац под бројем 01-10136, 
10.8.2016. године. 

 

Дизајн студије 
 

Истраживање је било квалитативног типа, 
уз коришћење методе утемељене теорије. 
Спроведени су неструктурирани интервјуи са 
испитаницима, који су снимљени уз њихов 
пристанак. Питања коришћена ради спрово-
ђења интервјуа су састављена после претраге 
литературе и релевантних студија у базама 
података PubMed®, KoBSоN® и Google Scho-
lar®. Постављана су питања, која су била гру-
писана у две целине. Прва група питања се 
односила на демографске податке испитани-
ка, док се друга група односила на могуће 
факторе, који би директно или индиректно 
утицали на непридржавање дијете пацијената 
оболелих од дијабетеса. Питања из друге 
групе су обухватала:  

• Социо-културолошки аспект;  

• Економски аспект;  

• Психолошки аспект;  

• Едукативни аспект;   
 

 

 

 

 

 

 

 

Поступак прикупљања и анализе података  
 

Саговорници током првих неколико 
интервјуа су били пацијенти оболели од 
дијабетеса, који се делимично или уопште не 
придржавају правилне исхране. Интервјуи 
који су спровођени са испитаницима су у 
просеку трајали око петнаест минута. Након 
тога је вршена транскрипција интервјуа од 
речи до речи. Транскрипт је потом „очишћен 
од јаловине“, тј. избачени су делови тран-
скрипта који су били без значаја за истражи-
вање. Тако очишћен транскрипт је подвргнут 
анализи, при којој су издвојене и кодиране 
семантичке јединице. Издвојене семантичке 
јединице су груписане у појединачне катего-
рије, који се односе на разлоге непридржа-
вања правилној исхрани. Након сваког интер-
вјуа и анализе његовог транскрипта, вршени 
су интервјуи са следећим пацијентима оболе-
лим од дијабетеса за које је сматрано да могу 
да допринесу развоју теорије. Касније за са-
говорнике су бирани и здравствени радници, 
да би се потврдили већ пронађени фактори и 
истражили нови из њиховог угла гледања на 
понашање пацијената према исхрани. Када је 
дошло до засићења теорије, тј. када више 
нису добијане нове информације које би 
употпуниле теорију, прекинуто је спровођење 
нових интервјуа. Све издвојене категорије и 
њихова повезаност су допринеле развоју тео-
рије о непридржавању правилној исхрани па-
цијената оболелих од шећерне болести.  

 
Табела 1.  Демографске карактеристике испитаника 
 

Ознака 

испитаника 

Датум 

интервјуа 
Старост Пол 

Тип 

дијабетеса 
Занимање 

И01 6.3.2016. 48 мушки тип 2 Послодавац 
И02 6.3.2016. 59 мушки тип 2 Земљорадник 
И03 7.3.2016. 66 женски тип 1 Пензионерка 
И04 15.3.2016. 23 женски тип 1 Студент 

И05 19.3.2016. 42 мушки тип 1 
Физиотерапеут 
у пензији 

И06 19.3.2016. 55 мушки тип 2 Геометар 
И07 27.3.2016. 51 мушки тип 2 Пензионер 
И08 27.3.2016. 61 мушки тип 2 Професор 
И09 29.3.2016. 34 мушки тип 1 Столар 
И10 29.3.2016 20 женски тип 1 Студент 
И11 4.4.2016. 43 женски / Ендокринолог 

И12 4.4.2016. 34 женски / 
Медицинска 
сестра 

И13 4.4.2016. 56 женски / 
Медицинска 
сестра 
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Категорије  
 

Након анализе свих тринаест транскрипа-
та издвојено је 13 категорија, које су потом 
повезане у теорију о непридржавању дија-
бетичара правилној исхрани, а то су биле: 
„свест пацијената о својој болести и други 
психолошки фактори“, „стрес“, „посао и оба-
везе“, „економски аспект“, „социјални ас-
пект“, „карактер пацијента“, „осећај глади и 
немогућност суздржавањаод хране“, „незна-
ње“, „старост пацијента“, „недостатак моти-
вације“, „утицај коморбидитета“, „едоступ-
ност производа за дијабетичаре“ и „културно-
верски утицај и стечене навике“. У наставку 
овог текста биће детаљније објашњене из-
двојене категорије.  

 

- Свест пацијената о својој болести  

   и други психолошки фактори  
 

Ова категорија је била присутна у скоро 
свим извршеним интервјуима, што показује 
њен велики удео у формирању теорије. Па-
цијентима оболелим од дијабетеса је било 
веома тешко да схвате да је ова болест веома 
озбиљна и да још озбиљније компликације 
носи са собом. Испитаници су углавном на-
водили да нису свесни своје болести, да не 
осећају симптоме и да је то један од главних 
разлога непридржавања, што се може и виде-
ти у приложеним цитатима.  

И09: „Па вероватно пошто до сад добро 
подносим, за тих дванаест година су ми океј 
резултати да кажем и то мишљење „ма неће 
то мени да се деси“.“  

И11: „Прво мислим да наша популација 
пацијената нема свест о томе колико је 
озбиљна болест коју имају, колико је под-
мукла, колико су компликације опасне, како 
настају условно релативно брзо и колико 
могу да буду драматичне.“ 

Поред недостатка свести о озбиљности 
дијабетеса уочљиви су и други психолошки 
фактори, као што су страх од могуће хипо-
гликемије или пак страх од глади, који 
најбоље описују приложени цитати.  

И03: „Ма нећу да умрем гладан, па нека 
се деси шта год!“   

И05: „Можда и мало због страха да не 
дође до хипогликемије, па онда узмем и 
поједем нешто слатко и тако.“   

Такође постоје и пацијенти који су свесни 
последица дијабетеса али кажу да постоји 
„психички моменат“ због кога не могу да се 

придржавају дијете. Неки пацијенти пак су 
рекли да имају осећај да оптерећују своју по-
родицу спремањем адекватне хране, па да не 
би оптерећивали укућане они се не придржа-
вају адекватне исхране. Неки пацијенти су 
навели да су разочарани због напредовања 
болести, па да због тога губе интересовање за 
даље придржавање.  

 

- Стрес 
 

Стрес као неизоставни сегмент сваког 
живота доста утиче како на настанак саме бо-
лести тако и на непридржавање пацијената 
адекватној исхрани. У сваком анализираном 
транскрипту интервјуа је био присутан утицај 
стреса на пацијенте оболелих од дијабетеса. 
Наводили су да у стресним ситуацијама реа-
гују тако што уносе доста слаткиша или друге 
неадекватне хране и то некад у неограни-
ченим количинама. Цитати пацијента и ендо-
кринолога поткрепљују ову категорију и при-
ложени су у наставку.  

И06: „Сама та нервоза ми доводи до тога 
да више једем... Па у стресним ситуацијама 
имам утисак да много више једем када сам 
нервозан. Значи када сам љут, када ме неко 
изнервира онда сам гладан. Свестан сам да је 
то последица стреса и нервирања, па понекад 
се суздржим али понекад Бога ми не могу.“  

И11: „Темпо живота већином пацијената 
је такав да су под стресом, хроничним стре-
сом и врло често пацијенти оправдавају тај 
неадекватан унос хране са „ја сам под стре-
сом, нервозан сам па зато сам више јео“.  

 

- Посао и обавезе 
 

У зависности од природе посла, свако-
дневних обавеза и начина усклађивања са 
свим тим долази до тога да се пацијенти не 
придржавају дијете. И ова категорија је била 
присутна у високој мери приликом анализе 
интервјуа. Студенткиње које су дијабетичари 
због обавеза на факултету не могу да спре-
мају адекватну храну, већ је купују. Пацијен-
ти коју су у радном односу веома често пре-
скачу оброке због саме природе посла или пак 
забораве да требају да унесу храну, коју ка-
сније надокнађују у много већој мери. По-
стоје чак и ситуације где пацијенти без обзи-
ра на болест немају разумевања од стране по-
слодавца, па морају да се прилагођавају 
правилима фирме у којој раде. У наставку су 
издвојени цитати који приказују утицај посла 
и обавеза на саму исхрану пацијента.    
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И06: „На терену се некад често задржим 
и до касно увече, па да те оброке прескочим. 
Е онда када дођем ја то надокнадим, па опет 
одем у канцеларију да радим.“  

И11: „Онда имате популацију радноак-
тивног становништва, четрдесет-педесет го-
дина, који у јурњави за послом, за условно 
речено новцем, за егзистенцијом својој некој 
динамици заборављају и минимизирају да 
уопште имају било какве тегобе.“ 

И04: „Када сам на факултету ја не могу 
да понесем нешто што је скувано. Тако да 
морам да купим нешто да бих тамо јела, јер 
дешавало се да у време када морам да имам 
оброк ја сам на факултету и имам обавезе па 
не могу да једем баш што је потребно.“  

 

- Економски аспект  
 

Приликом анализе се увидело да постоје 
пацијенти који могу себи да приуште све што 
је потребно за здраву исхрану, али да има и 
оних који то не могу. Међутим сви су се сло-
жили да су здравије намирнице на нашем 
тржишту доста скупе, тако да се то одражава 
на начин исхране.  

И04: „Једноставно да би се правилно хра-
нила потребна је храна која је много скупа. И 
немам новца искрено да све то изфинанси-
рам.“  

И05: „Код мене није тај економски фак-
тор пресудан, али верујем да код многих 
људи јесте. Да постоје многи људи у нашој 
држави који би се радо придржавали начина 
исхране за дијабетичаре тог режима, али 
једноставно ситуација у којој се налазе тако 
нешто им не дозвољава.“ 
 

- Социјални аспект  
 

Друштво има великог утицаја на однос 
пацијената према својој болести. Приликом 
анализе се увидело да средина која окружује 
пацијента може да делује позитивно али и не-
гативно на придржавање правилној исхрани. 
Пацијенти су наводили да им породица доста 
помаже у том погледу. Тако пацијенткиња, 
која је отишла из родног краја да би студира-
ла, је рекла да јој је веома тешко пало да се 
придржава дијете јер сада није окружена 
члановим своје породице који су јој доста 
помагали и пружали подршку. Из угла здрав-
ствених радника се видело да се породица 
више укључује у спровођење хигијенско-
дијететског режима код дијабетичара типа 1. 
Код дијабетичара тип 2 чланови породице се 

углавном активирају тек када се код пације-
ната јаве компликације, јер ни породица не 
схвата озбиљност болести због одсуства 
симптома. Пацијенти су углавном наводили 
да се приликом неког друштвеног скупа, као 
што су весеља или друге забаве, нису придр-
жавали своје дијете. Такође су наводили да 
уколико би се нашли у неком друштву које 
није давало значаја њиховој болести, то би 
утицало на њихда се не придржавају дијете. 
Пацијенти се некада осећају одбаченим од 
друштва, што додатно отежева њихово при-
државање хигијенско-дијететском режиму. 
Пацијент је дао пример да када је у друштву 
других дијабетичара, који се придржавају 
правилне исхране, понаша се у складу са 
њима али такође се то односи и на друштво 
које чине неодговорни дијабетичари.    

И04:„Друштво је било такво, иако су 
знали да ја имам шећер, они нису знали шта 
то значи и некад су ми се исмејавали зашто 
једем јабуку, зашто не узмем смоки, чипс или 
тако нешто.“ 

И09: „Па када сам у таквом окружењу, 
било у болничком или овако када сам у дру-
штву дијабетичара који пазе и ја онда пазим. 
А када су они који не пазе, онда опустим се, 
али опет водим рачуна када се налазе те 
особе.“ 

И10:„Е кад сам се вратила у своју среди-
ну, међу људима који немају дијабетес, међу 
људе који све једу, пију, проводе се. Тада ми 
је на самом том почетку било јако тешко...“ 

 

-  Карактерне особине пацијената 
  

Веома великог утицаја имају особине па-
цијената, као што су: лењост, тврдоглавост, 
јак или слаб карактер особе, самодисциплина, 
неповерљивост, раздражљивост, на однос 
према својој болести, па и придржавање хи-
гијенско-дијететском режиму. Показало се да 
неки пацијенти не поседују самодисциплину 
и веома су немарни, па самим тим не могу да 
се придржавају смерница које су им предло-
жене ради одржавања свог здравственог 
стања под контролом. Након анализе се уви-
дело да одређени број пацијената просто не 
жели да сарађује у држању дијете и код 
њихсу се посебно издвојиле карактерне осо-
бине тврдоглавост и немарност. Интер-
вјуисани здравствени радници су се сложили 
око мишљења да постоје пацијенти који нису 
увек приступачни за сарадњу. Такви пацијен-
ти сматрају да је искључиво „њихова ствар“ 
да ли ће држати дијету или не. У прилогу је 
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цитат пацијента, који најбоље показује како 
ова категорија има удела у непридржавању 
одговарајуће дијете.    

И07: „Могу да се држим али такав сам 
човек, тврдоглав и готово. Кад хоћу, хоћу. 
Кад нећу, нећу. Просто ко пасуљ. Ето сада 
хоћу па видећемо колико ће да траје. И онда е 
само још сад, ајде седнемо у кафану, ајде сад. 
И онда то тако буде е добро ништа ми није 
било, па хајде онда на ручак нека супица, 
неки роштиљ. И онда се опустиш. Придржа-
вам се неко време, придржавам па ми опадне 
критеријум придржавања и онда долази до не 
придржавања. Ето.“ 

 

- Осећај глади и немогућност  

   суздржавања од хране  
 

Осећај глади је физиолошки показатељ за 
потребом додатног уноса намирница ради 
превођења у енергију, која се користи за нор-
малан рад организма. Осећај глади је веома 
често присутан код пацијената који болују од 
шећерне болести, јер је енергетски унос код 
ових пацијената смањен. Пацијенти се због 
стечених навика у исхрани тешко прила-
гођавају, а због сталног присутног осећаја 
глади се не придржавају дијете, коју им је 
ендокринолог прописао. Пацијенти су такође 
рекли да некада не могу да се суздрже од 
прекомерног уноса хране, као и да некада 
узимају храну иако не осећају потребу за 
њом. Најчешће су наводили да не могу да 
одоле слаткишима и грицкалицама. У прило-
женом цитату може се увидети да се преко-
мерна исхрана јавља када пацијент нема ни-
какву обавезу или посао. Међутим, други па-
цијент (И06) је изјавио да „стално грицка“ 
док ради, што указује да у зависности од осо-
бености пацијената зависи у којим ситуа-
цијама ће прекомерно уносити храну.  

И09: „Па често се дешава када ми опадне 
шећер да немам границу да станем, него 
једноставно једем као усисивач. Највише се 
дешава да једем када сам докон. Када немам 
неких обавеза, онда мислим преко викенда, 
када је слободно време и то. Онда ми се де-
шава да баш се неограничим на храну малте-
не, више једем, грицкам.“ 

 

- Незнање и необавештеност пацијената  
  

Анализом  интервјуа дошло се до открића 
да поједини пацијенти не разумеју значај хи-
гијенско-дијететског режима, или пак не знају 
како и на који начин да га спроводе. Сви па-

цијенти и здравствени радници који су интер-
вјуисани, су се сложили да је потреба за до-
датном едукацијом од великог значаја. Уви-
дело се да пацијенти знају основне и опште 
препоруке о начину спровођења правилне 
исхране. Такође дошло се до открића да па-
цијенти, који као терапију примају инсулин, 
сматрају да могу више да уносе храну од пре-
порученог јер већом дозом инсулина могу да 
коригују висок ниво шећера у крви. У даљем 
тексту је приложен цитат као пример који 
описује ову категорију, која је кључни део за 
развој теорије.   

И04: „Па мислим да је потребно мало 
више  да се људима објасни шта тачно сме, у 
којим количинама, како да се храна припре-
ма. Можда у виду неког предавања у оквиру 
удружења или тако нешто.“ 

И05: „Па добро, мислим да у принципу 
знам да требам да имам пет оброка, шест 
дневно. Све ми је јасно, да се једе чешће а 
мање, али свакако едукација уопште је по-
требна. Јер из дана у дан је све више 
дијабетичара и чини ми се да нисмо добро 
обавештени баш. Нисмо добро едуковани да 
би дијабетес, држали на колико толиком нор-
малном нивоу.“ 

 

- Старост пацијента 
  

Пацијенти који су старији се више при-
државају дијете него млађи пацијенти. При-
мећено је и да пацијенти који имају дијабетес 
тип један више пазе на исхрану када су под 
утицајем породице. Дијабетичари који спа-
дају у радно-способно становништво, сред-
њих година, се мање придржавају дијете због 
природе посла. Пацијенти с годинама постају 
више свесни о своје болести, па се вишепо-
штују правила исхране. У наставку су приме-
ри који поткрепљују ову категорију.  

И04: „Мислим да је теже млађима да се 
прилагоде, мени искрено је било јако тешко.“ 

И06: „Мислим да више пазим како ста-
рим.“ 

И11: „Има доста старих особа који су до-
ста јако мотивисани и дисциплиновани. То 
што кажем пацијенти старог кова, да буду 
заиста усмерени на своју болест, да се баве 
собом, својом дијетом, физичком активношћу 
и исхраном. С друге стране имате младе људе 
који су, на пример шећерна болест типа један 
ту постоји психолошки проблем са тим па-
цијентима. Зато што су млади, зато што мла-
дост са собом носи другачији ритам живота и 
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јако је тешко придржавати се тог ритма који 
се захтева од пацијената који имају шећерну 
болест.“ 
 

- Недостатак мотивације  
  

Мотивације има веома битну улогу у 
спровођењу хигијенско-дијететског режима. 
Пацијенти, који су поред шећерне болести 
имали  и друга обољења или пак нису након 
дужег периода увидели резултате придржа-
вања дијете, су изгубили мотивацију и преки-
нули са правилном исхраном. Пацијенти су 
углавном износили да их мотивише породица 
и појава компликација као последица шећер-
не болести и код себе и код других па-
цијената. Обесхрабљени пацијенти због на-
предовања болести такође нису имали моти-
вацију али ни жељу за спровођењем дијете. 

 

- Утицај коморбидитета 
  

Као што је већ  напоменуто, коморбиди-
тет може да доведо до недостатка мотивације 
за придржавање дијети. Гојазност код једног 
пацијента је имала веома велики утицај на 
понашање у погледу исхране, као и присутни 
страх од могућих компликација хипоглике-
мије. Други пацијент који је постао инвалид 
се разочарао и изгубио жељу да се придржава 
здраве исхране. 

И07: „... а задњих годину и по дана како 
сам у пензији инвалидској једноставно сам се 
препустио.“ 

И10: „Ето прошле године сам сломила 
ногу, те сам више лежала у гипсу, више јела, 
давала инсулин. Имала сам трауматичне хи-
погликемије где сам морала константно да 
једем. Е пошто сам само лежала и пошто сам 
константно осећала глад, ту су можда шећери 
ишли горе доле. Нисам могла да се вратим на 
тренинге и док сам проходала после гипса, 
нисам смела одмах да почнем са тренирањем. 
Тако да ми је било тешко да ускладим исхра-
ну без тренинга...“ 

 

- Слаба доступност производа  

   за дијабетичаре 
 

Прехрамбени производи посебно пра-
вљени за дијабетичаре у данашњем времену 
доста олакшавају исхрану пацијентима и 
доступни су у већим, развијеним срединама. 
Међутим пацијенти из мањих средина 
користе у већем проценту производе који 
нису адекватни за њих, због физичке и 
финансијске недоступности. Такође, пацијен-

ти су рекли да некада производи за дијабе-
тичаре нису посебно издвојени од остале 
робе, па да им и то задаје потешкоће у прона-
лажењу одговарајућих намирница. Наравно и 
овде је примећен велики утицај цене, јер су се 
сви сложили да је ова врста производа веома 
скупа у односу на остале намирнице. 

И04:„Раније у једном маркету овде је 
постојала једна полица само за дијебетичаре, 
али сада је више нема. Увек је то међу оста-
лом робом тако да мораш баш да се потрудиш 
да би нашао оно што ти је потребно.“ 

И01: „Па јесте у већим маркетима, али не 
може свако да иде по 30, 50 километара до 
града да би купио чоколаду за дијабетичаре.“ 

 

- Културолошко-верски утицај и  

   стечене навике    
 

Пацијентима је било постављено и пита-
ње да ли се придржавају православног поста 
и каквог утицаја то има на исхрану. Веома 
мали број пацијената пости,а ни здравствени 
радници им не препоручују пост, јер тада до-
лази до слабије регулације гликемије. 
Поједини пацијенти, који су постили или и 
даље посте, сматрају да то има позитиван 
утицај на њих у смислу да могу након поста 
боље да се придржавају дијете која им је про-
писана. Такође мали проценат пацијената се 
изјаснио да то нема неког ефекта, јер се при-
државају поста искључиво из верских разло-
га. Опште је познато да су људи у овдашњим 
крајевима присталице гурманске исхране, па 
је пацијентима који су имали такве навике у 
исхрани веома тешко коригују своје пона-
шање. Многи су се изјаснили да им је веома 
тешко да коригују стечене навике, које годи-
нама нису мењали и да је то један од веома 
утицајних фактора на начин исхране. Иако су 
пацијенти свесни да неки производи нису 
одговарајући за њихову исхрану, они их се не 
одричу.  

И02: „То је и ствар навике, човек навикао 
тако да живи. И сада одједном сазнао да је 
дијабетичар и треба одједном да се промени. 
Е то је веома тешко.“ 

И12: „Ако је гурманска породица углав-
ном пацијенти се не придржавају дијете, него 
једу као и остали чланови породице.“ 

И11: „Генерално боље да пацијенти пове-
ду рачуна о томе и просто имају неку дисци-

плину и мотивацију, што би рекли и у глави и 
са неких виших дистанци тако да мислим да 
на то може повољно да реагује. Мислим да 
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боље утиче када се неко придржава тог поста, 
значи да може да спроводи хигијенско-
дијететски режим и да се суздржава од алко-
хола, јер има и тих ситуација.“ 

И05: „Међутим нешто ја нисам толика 
присталица те врсте исхране, више волим да, 
као и сви Срби, мало да буде то прошарано 
него да буде монотоно. Само што ја нисам 
пост држао одавно, има једно десет година 
када сам се задњи пут причестио. Култура 
исхране код човека мора да постоји и тај пост 
је како кажу популарно „календарска дијета“ 
и није лоше.“ 
 

Теорија  
 

Пацијенти оболели од шећерне болести у 
великом проценту нису свесни свог здрав-
ственог стања, као ни свих компликација које 
доноси дијабетес. Недостатак симптома на 
почетку болести доводи до стварања искрив-
љене слике о значају одговарајуће исхране, 
која значајно помаже у успоравању напредо-
вања болести. Директан утицај на свест па-
цијената има средина у којој пацијент живи и 
културно наслеђе. Средина може да има по-
зитивни утицај на придржавање правилној 
исхрани тако што даје моралну подршку па-
цијенту, поготову породица која се придржа-
ва истог режима исхране или се у оквиру ње 
припрема одговарајућа хране за пацијента. 
Међутим, утицај може бити и негативан, ако 
особе из околине не схватају озбиљност те 
болести и аргументима „није ти ништа“, „ма 
неће то теби да се деси“ доводе до тога да сам 
пацијент губи свест о својој болести и не 
придржава се одговарајуће исхране. 

Како пацијенти старе, тако постају све-
снији своје болести и благотворног утицаја 
специјалне исхране. Старији пацијенти се 
више придржавају дијете у односу на млађе 
дијабетичаре, што је резултат појаве компли-
кација и самим тим веће мотивације. 
Међутим код одређеног броја пацијената изо-
стаје мотивација за спровођењем здраве 
исхране због „невидљивих“ резултата и на-
предовања болести. Културно-верски утицај 
има веома великог утицаја на пацијенте, јер је 
на овим просторима заступљена гурманска 
исхрана, које се пацијенти тешко одричу. По-
казало се да пацијенти који посте имају већу 
самодисциплину, али се пост не препоручује 
дијабетичарима због немогућности регула-
ције гликемије. 

Постоје и одређене ситуације када па-
цијент није у могућности да се придржава 
правилне исхране, а то су најчешће друштве-
на окупљања, време у току посла или обав-
љања обавеза, као и недостатак економских 
средстава. Пословне обавезе и стрес који до-
носе, имају један од највећих утицаја на не-
правилну исхрану поред ниске свести паци-
јента о свом здравственом стању, и слабог 
знања о својој болести. И финансијска ситуа-
ција пацијената је од великог значаја, јер су 
трошкови здраве исхране прилично високи. 
Постоје пацијенти који себи могу да приуште 
ову врсте исхране, али и они сугеришу да су 
цене ових производа знатно више и да то 
прилично утиче на пацијенте да их не купују. 

Такође, постоје пацијенти који се због 
својих навика тешко прилагођавају или пак не 
желе да коригују своју исхрану. Увидело се 
да се пацијенти због одређених ставова, осо-
бина или пак страха од хипогликемије и ње-
них компликација не придржавају специјалне 
дијете.Пацијенти се тешко прилагођавају но-
вом начину исхране због сталног присутног 
осећаја глади, јер је организам био навикнут 
на високи енергетски унос. Током дијете 
енергетски унос је смањен, па пацијенти не 
могу да се контролишу што доводи до преко-
мерног уноса намирница. Помоћу дијаграма 
бр. 1 је илустрована повезаност пронађених 
категорија у теорију која објашњава због чега 
се пацијенти не придржавају специјалне 
исхране. 
 

РЕЗУЛТАТИ   
 

Студијска популација 
 

У истраживању је учествовало укупно 13 
испитаника, од којих су 77% пацијенти обо-
лели од шећерне болести, а 23% здравствени 
радници на Клиници за  ендокринологију 
Клиничког центра Крагујевац.Од укупног 
броја испитаника мушког пола је било 53,8%, 
а женског 46,2%. Од интервјуисаних пације-
ната 5 је имало дијабетес тип 1, а 5 дијабетес 
тип 2. Просечна старост испитаника је изно-
сила 45,5 ± 14,4 година, што се може видети у 
табели бр.1. Сваком испитанику је додељена 
ознака, која је приказана у табели бр.1, докје 
име изостављено због етичких разлога и 
спречавања злоупотребе поверљивих инфор-
мација испитаника. 
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Дијаграм 1. Међусобна повезаност категорија 
 

ДИСКУСИЈА 
 

Спровођење студије је имало за циљ да се 
истражи због чега се пацијенти оболели од 
дијабетеса не придржавају дијете иако је ко-
рист од исте јасна.Након анализе свих интер-
вјуа дошло је до издвајања тринаест катего-
рија.   

Најчешће пацијенти негирају своју болест 
и могуће компликације јер нису свесни да су 
болесни због изостанка симптома на самом 
почетку. Студија Castro-Sаnchez-а13 и осталих 
сарадника је дошла до сличних резултата, где 
пацијенти на почетку дијагностике не могу да 
прихвате да су оболели од дијабетеса, па са-
мим тим одлажу поштовање прописане 
дијете. Такође је показано да када пацијенти 
почну да се придржавају дијете, после неког 
времена се осећају лоше и обично је преки-
ну13. Wermeling14 и остали аутори су дошли 
до резултата да пацијенти због одсуства бола 
и других знакова несхватају да су заиста бо-
лесни и да морају правилније да се хране14. 
Од великог значаја је упућеност пацијента у 
своју болест, што често недостаје или се па-
цијент информише из непоузданих извора. 
Студија спроведена у Белгији је показала да 

пацијенти немају адекватно знање о својој 
болести, али да желе да добију одговарајуће 
информације15. Пацијенти у овом истражи-
вању нису имали комплетно знање о намир-
ницама које могу да користе и на који начин 
треба да коригују исхрану. До сличних резул-
тата дошли су и други истраживачи9-11, 16. У 
студијама у којима су дијабетичари мигри-
рали у друге земље, имали су тешкоће да ра-
зумеју добијене информације од здравствених 
радника због оскудног знања језика, што се 
касније одразило на њихову исхрану9,11,16.  

Стални осећај глади и лош укус хране су 
значајни фактори који доводе до неправилне 
исхране8,16. Студија која је рађена на па-
цијентима азијског порекла је дошла до ре-
зултата да они због додатног физичког опте-
рећења и краткотрајног осећаја ситости нису 
кориговали своју исхрану на одговарајући 
начин17. 

Пацијентима је веома тешко било да при-
хвате своју болест, али још теже им је било да 
унесу промене у свој начин исхране због већ 
стечених навика, као и културних карактери-
стика средине. У студији Lawton16-асу уче-
сници били мигранти из Пакистана и Индије, 
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који се нису правилно хранили због своје 
културе у исхрани као и стечених навика у 
припреми хране. Иако су се преселили у 
Велику Британију, пацијенти нису одустали 
од свог претходногначина исхране и након 
сазнања да болују од дијабетеса. Кориговали 
су само порције и избацили намирнице које 
садрже доста шећера, није било довољно16. 
До сличних резултата су дошли у студијама 
које су спроведене на пацијентима кинеског 
порекла, чија култура налаже исхрану на бази 
белог пиринча. Код таквих пацијената треба 
да се узму у обзир културнеспецифичности, и 
исхрана коригује у највећој могућој мери17,18. 

Радно способним пацијентима су посао и 
обавезе отежавали спровођење адекватне 
исхране, па би често прескакали оброке и на-
докнађивали их касније у много већој мери. 
Жене Иранског порекла су изјавиле да немају 
довољно вемена за припрему здраве хране, 
иако им је она неопходна због дијабетеса19. 
Gutschall20 је у свом истраживању изнела да 
недостатак рутине у планирању припреме 
хране доприноси неправилној исхрани и да би 
увођење реда у планирање значајно олакшало 
спровођење дијете.Такође је истакла да стрес 
утиче наизбегавање правилне дијате, што се 
увидело и у овом истраживању20. 

Веома често се пацијенти са дијабетесом 
не придржавају прописане дијете јер немају 
новца да купе потребне намирнице. Ово су 
увидели и аутори студија спроведених у Ка-
лифорнији и Ирану, где су испитаници 
изјавили да немају довољно новца да би себи 
приуштили увек адекватне намирнице већ да 
користе оне које су им приступачније19,21. То-
ком овог истраживања увидело се и да па-
цијентима из малих средина нису физички 
доступни производи за дијабетичаре, већ да 
морају да оду до већих градова да би их себи 
обезбедили. 

Током истраживања видео се велики ути-
цај средине на понашање пацијената у по-
гледу исхране, с тим да је утицај ишао и у по-
зитивном, и у негативном смеру. У позитив-
ном смислу је највише утицала породица, која 
је подржавала пацијента и додатно га мотиви-
сала да настави са адекватном исхраном. У 
негативном смислу су утицали други 
дијабетичари, који се не придржавају пропи-
сане дијете или особе које негирају озбиљ-
ност шећерне болести. Многе студије су по-
казале значај друштвеног утицаја на однос 
пацијената према исхрани, као и на недоста-
так мотивације16-21. 

И карактер пацијената јако утиче на то да 
ли ће пацијент више да истраје у спровођењу 
дијете, или пак да поклекне под утицајем 
окружења или већ стечених старих навика. 
Велики утицај самодисциплине се увидео и у 
овом истраживању, као и у другим студијама 
које су давале одговор на слично истражи-
вачко питање18,19. Постоје пацијенти који због 
своје немарности, тврдоглавости и лењости 
не уводе промене у својој исхрани, што се по-
казало и у другим спроведеним сту-
дијама17,18,19,22,23. Најзад, старији пацијенти се 
због већег искуства више придржавају пра-
вила здраве исхране од млађих24. 

На крају, може се закључити да иако ве-
лики број фактора утиче на однос 
дијабетичара према исхрани и појаву непра-
вилне исхране, највећи значај имају недоста-
так свести о озбиљности болести код па-
цијената и код особа из околине, као и кул-
турно наслеђе које негује лоше навике у 
исхрани. Потребно је много више урадити на 
едукацији пацијената и подршци околине 
како би пацијенти лакше усвојили обрасце 
правилне исхране. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: Combined homicide is a 
combination of two or more different modes of 
killing. These homicides occur when multiple 
perpetrators have different mode of killing, to 
hide the true manner of death, or when an 
initially unsuccessful attack with one weapon is 
abandoned and changed by another mode which 
is more successful, or due to availability of 
weapons at the scene of homicide, or unexpected 
appearance of possible eyewitness, orelse. 

Case report:This case report is about 65-year 
old woman who was found in her residence on 
the floor next to the bed lying on her back with 
two kitchen knives in her neck. Autopsy revealed 
an abrasion on the frontal part of the neck and a 
bruise of the soft tissues of the neck with a dou-
ble fracture of both greater horns of the hyoid 
bone and a fracture of both superior horns of the 
thyroid cartilage. The cause of death was 
exsanguination into right half of the thoracic 
cavity from the left subclavian artery which was 
cut, on the spot of stab wound in the neck.  

Conclusion: Hemorrhage in the soft tissue 
near broken hyoid bone and thyroid cartilage in-
dicate that the victim was first strangulated and 
then stabbed with kitchen knives. Combined ho-
micides are caused by one or more killers in 

order to accelerate the killing, or to be sure to 
provide the fatal outcome. This case is also inte-
resting because the killer left weapon in the vic-
tim’s neck.  

 

Key Words: Homicide, asphyxia, wounds, 
stab. 

 

САЖЕТАК 
 

Увод: Комбиновано убиство представља 
комбинацију два или више начина убијања. 
Оваква убиства се дешавају у следећим 
случајевима: више нападача од којих свако 

има свој начин убијања, скривање правог ра-
злога убиства, када се првобитно неуспели 

напад са једним оружјем напусти и замени са 
другим начином убијања који је успешнији, 
због приступачности оружја на лицу места 
или због изненадног појављивања потенци-
јалних сведока и много других разлога. 

Приказ случаја: У раду је приказан 

случај 65-годишње жене која је нађена у свом 

стану како лежи на леђима поред кревета са 
два забодена кухињска ножа у врату. Обдук-
цијом су констатоване повреде у виду: огу-
љотине на предњој страни врата, крвних по-
длива меког ткива врата и двоструких прело-
ма оба велика рога подјезичне кости и oба 
горња наставка штитасте хрскавице. Узрок 
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смрти је искрварење у десну половину груд-
ног коша из пресечене леве поткључне арте-
рије, на месту убода у врат. 

Закључак: Крвни подливи меког ткива 
врата око преломљене подјезичне кости и 
штитасте хрскавице указују на првобитно за-
гушење, а након тога до забадања два кухињ-
ска ножа. Комбиновано убиство извршава 
један или више убица да би се убрзало 

убијање или да би се осигурао смртни исход. 
Овај случај је такође интересантан зато што је 
убица оставио оружје у врат у жртве.  

 

Кључне речи: убиство, удушење, ране, 
убодина. 

 

INTRODUCTION 
 

Homicide is a conscious and intentional 
destroying of someone else’s life1. The World 
Health Organization defines homicide as any de-
ath as a result of the injuries inflicted by another 
person with intent2. 

Most of homicides occurred with single 
mode and combined homicides are uncommon. 
Combined homicide is a combination of two or 
more different modes of killing3. These homici-
des occur when multiple perpetrators have a dif-
ferent modes of killing, to hide the true manner 
of death, or when an initially unsuccessful attack 
with one weapon is abandoned and changed by 
another mode which was more successful, or due 
to availability of weapons at the scene of homi-
cide, or unexpected appearance of possible 
eyewitness,or else3,4. It was found that use of 
multiple modes of killing is likely the result of 
premeditated homicide, unlike what is happe-
ningwith passion homicide3,5,6. For example, pre-
meditated murderers tend to use multiple modes 
of killing such as a combination of stabbing and 
strangulation to make sure that their victim is 
dead. 

This present case report is about homicide of 
65-year old woman by combination of manual 
strangulation and stabbing.  
 

CASE REPORT 
 

Case History  

A 65-year old woman was found in her resi-
dence on the floor next to the bed lying on her 
back.  

Postmortem Findings 

There were two knives stabbed in frontal part 
of the neck, in its upper left quadrant. There were 

four wounds with smooth edges and sides pre-
sent in this part of the neck.  

The left thumb nail was broken in the ulnar 
half, with uneven edges. 

An abrasion of 5 mm in diameter was pre-
sent on the frontal part of the neck, in its middle 
part; there was also bruising of 7 mm in diame-
ter, with irregular shape and uneven intensity, in 
the immediate vicinity of the abrasion, encom-
passing left side under the chin and under the 
mandible on the left side. Inthe last third ofthe 
right side of mandible there was bruise 10 mm in 
diameter.   

In an external third of the right side of fore-
head, next to the external end of the right 
eyebrow, there was a stripped abrasion of 28x7 
mmin diameter; there was also a stripped abra-
sion of 20x8 mm in diameter in the right frontal 
protuberances. Dotted abrasions were found in 
the central part of the left backhand.  

Internally, in the left half of the occipital area 
there were two superficial bruises of the scalp 
tissue, 12 mm and 20 mm in diameter. On the 
left side of the vault of the lower lip, there was 
contusion of muscles and soft tissue, 12 mm in 
diameter. In the back scope of occipital aperture 
encompassing the middle third of the shell of the 
occipital bone, there was bone defect that was 
covered with connective tissue. 

A bruise of the soft tissues of the neck with a 
double fracture of both greater horns of the hyoid 
bone and a fracture of both superior horns of the 
thyroid cartilage was found. We also found brui-
sing at mucous membranes around root of the 
tongue and dotted bruising of mucous membra-
nes above the epiglottis. 

After removal of the first knife, we observed 
the following: back scope of the left internal ju-
gular vein was cut in length of 18 mm. Common 
carotid artery was intact. Soft tissue and liga-
ments of the left transverse processes of the third 
and fourth cervical vertebra were cut, then com-
plete separation of the third and fourth cervical 
vertebra was present and this was the end of this 
channel. Channel of the first wound measured 45 
mm in length. The channel was directed from 
forward to backward, from left to right side and 
transversal. After removal of the second knife, 
we observed the following: the upper half of the 
left lobe of the thyroid gland was cut; back scope 
of the esophagus on the border with the pharynx 
was cut; the front edge of articular continuation 
of the first rib on the right side was cut, and in 
that area the left subclavian artery was 
completely cut; then pleura in the right side of 
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thoracic cavity was cut and top of the upper lobe 
of the right lung on the back side was cut 10 mm 
deep,making the end of the second channel. The 
second channel was directed from forward to 
backward, from left to right side and downwards. 
The third wound was 3 mmbehind the first 
wound with channel in subcutaneous soft tissue, 
connecting with the channel of the first wound. 
The fourth wound was 6 mm behind the first 
wound with channel which entered into the 

channels of the first and the third wound. In the 
right half of the thoracic cavity, there was about 
1.5 l of blood. Weight of the right lung was 0.3 
kg and that of the left lung 0.22 kg. All organs 
were pale. Toxicological tests were negative.  

The cause of death was exsanguination into 
the right half of the thoracic cavity.  

Autopsy findings of the case suggest that the 
manner of death was homicide. 

 

 
 

Figure 1. Fracture of both greater horns of the hyoid bone 
 

 
 

Figure 2. The left subclavian artery was completely cut 
 

DISCUSSION 
 

Majority of the homicides happen after a 
quarrel on public places such as parks, streets, 
restaurants and nightclubs. In majority of these 
homicides at public places the victims were 
men7. Men are also more frequently victims of 
homicide perhaps due to the nature of their work, 
as they mostly work outdoors8. By contrast, the 
majority of the female homicide victims were 

killed in their residences or close to their resi-
dences, and they were often victims of domestic 
homicides because of their inability to resist vio-
lence7,8. Living alone, living in inner city, social 
isolation, family dissolution, being divorced are 
risk factors for homicide for both men and 
woman9. The top age range for homicide victims 
is 20-39 years. This is because this age group is 
the most exposed to violence due to their way of 
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life7,8. Victims were infrequently found to be 
over 60 or under 10 years old7. Elderly people 
(more than 65 years old) are disposed to assault 
because of their loneliness, weakness or 
morbidity10,11. Different studies on homicide of 
elderly have described two main opposing cate-
gories – intra-familial homicides by family 
members and homicides committed by strangers, 
mostly secondary to burglary or robbery. Also, in 
some studies it was noted that elderly people 
were more often killed by strangers than younger 
population10. Luis at al found that the most pro-
bable motive for homicide of elderly people was 
robbery, and they usually were perpetrated by a 
stranger. They also found that homicides usually 
happened at the victim’s house and perpetrator in 
most of the cases escaped from the scene after 
the homicide which was consistent with robbery 
as the main motive5,11. Homicides in the victim’s 
residence were mostly premeditated as the ass-
ailants were aware of the victim‘s residence and 
motive was financial dispute or murder for 
gain12. In our case we had a 65-year old woman 
who lived alone and was killed in her residence. 
We found an old scar on back side of her neck 
from operation which probably caused limited 
mobility and her weakness.  

The usual modes of homicide all over the 
world are blunt headinjury, mechanical asphyxia, 
stabbing and shooting13. Homicidal patterns are 
different from state to state and are under the 
influence of many factors such availability of 
weapons, family relationship, motive behind kil-
ling, drug culture, cultural, social influences, 
criminal activities,etc14.  

The most frequent method of asphyxiation is 
strangulation, either by ligature or manual. Clas-
sical sings like petechial hemorrhage may not be 
visible if deathensues very rapidly because of 
vaso-vagal cardiac inhibition, but with cautious 
dissection of the neck we can see internal contu-
sion of the soft tissue7. In our case abrasion in the 
middle of frontal part of the neck, bruising of the 
soft tissue of the neck and fracture of hyoid bone 
and thyroid cartilage indicatedmanual strangula-
tion. Hemorrhage of soft tissue near broken 
hyoid bone and thyroid cartilage indicated that 
the victim was at first strangulated and then stab-
bed with kitchen knives probably to accelerate or 
to ensure the fatal outcome. Classical signs of 
asphyxia including petechial hemorrhages, con-
gestion and edema, cyanosis and fluidity of 
blood were not present in our case because the 
cause of death was exsanguination1,15. On 
thecontrary, in our case all mucous surfaces were 
pale, which is a characteristic of exsanguination. 

Homicide by strangulation is usually done 
when there is disparity of strength between the 
assailant and the victim1,10. Due to the closeness 
of the victim and the assailant we often find de-
fense wounds and signs of struggle like dotted 
abrasions on the left hand and broken nail in our 
case. Defense wounds are usually found on fore-
arm and hands which also indicate homicidal 
death1,8,11. Presence of two superficial hemorrha-
gic infiltrations of scalp tissue on the left occipi-
tal region led us to the assumption that victim 
was lying on the ground, with her head on a hard 
surface probably when she was strangulated. 
Combined homicides are caused by one or more 
killers in order to accelerate the killing, or to be 
sure to provide the fatal outcome1. Since 
asphyxiation takes some time, in order to accele-
rate the fatal outcome the assailant uses another 
mode of killing which in our case was stabbing 
with two kitchen knives.  

Sharp force trauma generally includes both 
cutting and stabbing injuries2. Karlsson found 
that the homicides with 2-9 stab wounds were 
caused mainly by men and usually perpetrator 
and victim were strangers or acquaintances16. In 
our case, the old woman had four stab wounds in 
the neck. Mode of death caused by sharp instru-
ment is frequently fatal loss of blood when vital 
organ or a major blood vessel is injured. 
Asphyxiation caused by suffocation with blood 
from stab wounds to the neck and respiratory 
tract, or air embolism when air go into venous 
circulation are much less frequent7. Average 
blood volume of an adult is 7% of body mass 
which is for a 70 kg person about 5 l. Blood vo-
lume varies with physiologic condition and 
age,so older persons have less blood17. Adult and 
healthy person can survive loss of 2/3 of blood 
but children, ill and old and skinny persons can-
not survive a loss even 1/3 of blood1. Loss of 
40% and more of intravascular blood volume can 
cause irreversible shock and fatal outcome18. In 
our case we found 1.5 lof blood in the right half 
of the thorax cavity which is approximately 1/3 
of her blood volume and she was old and skinny. 
According to the police report from the crime 
scene, on the spot where the body was lying a 
pool of blood was found. Sings of 
exsanguination are mild livor mortis, paleness of 
visceral organs, capsule of spleen is wrinkled, 
sub-endocardialhemorrhage in left cardiac ven-
tricule1,19. Our victim had mild livor mortis and 
paleness of internal organs and mucous surfaces. 

Determination of the killing mode is one of 
the important steps, which can direct the homi-
cide investigation3,20. Also,certain killing mode 
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may represent a specific murderer’s signature.  
Choice of weapon, type of homicide method and 
part of body that was injuredpoint to the motive 
of homicide and the connection between a killer 
and a victim3. Assailants who use multiple mo-
des for killing are probably more violent than as-
sailants who use single mode. These persons are 
violent in nature, exhibit asocial behaviors and 
are verbally aggressive. Use of multiple killing 
modes may also be under the influence of other 
factors like unsuccessful fatal outcome of the 
first killing mode, accessibility of weapons at the 
crime place, and many more3,4. According to 
Block and Block, usage of a single weapon is 
more prevalent in expressive homicide; on the 
contrary, multiple killing modes or weapons are 
more obvious in instrumental homicides21. Ka-
maluddin at al found that use of multiple modes 
for killing was obvious for premeditated homici-
desin order to ensure that murder was successful, 
unlike withspontaneous or passion homicides. 
They also found that vengeance was frequent 
motive when multiple modes for killing were 
used6. 

This case is also interesting because the kil-
ler left weapon at the crime scene, more 
precisely in victim’s neck. Hazelwood and Dou-
glas divide the offenders on organized nonsocial 
criminals and disorganized asocial criminals, 
along with an associated crime place dichotomy. 
They also found that the asocial type was more 
prone to use a weapon of opportunity and may 
leave it at the scene, while the non-social type 
may carry murder weapon with him and take it 
when departing the scene22. According to Ressler 
and Burgess the difference between the organi-
zed and disorganized criminals is the following: 
disorganized offenders leave weapon, body and 
other evidence at the crime scene23. Disorganized 
offenders are asocial, with inferior intelligence, 
usually unskillful workers and of humble origin, 
minimally use alcohol, lonely, live or work near 
the crime scene and have significant behavioral 
changes23. Traits of a killer in instrumental ho-
micides are similar: below-average intelligence, 
asocial, immoral and violent behavior, 
inconstancy, etc1.  

Investigation of the presented case is still 
ongoing because the killer or killers have not 
been found. The police investigation found signs 
of burglary, but no fingerprints on knives and 
epithelial cells under the victim's fingernails or 
other biological traces. Wedding ring was half 
taken down to the middle finger of the victim’s 
left hand, and could not be spontaneously remo-
ved. All of this ledus to believe that the killer 

was a stranger to the victim, that he was asocial 
with abnormal behavioral and that the main mo-
tive was robbery. 
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ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА АУТОРЕ 
 
 
 
„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 извештај, 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 онлајн 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 онлајн 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 имејл-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, 
имејлом 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 Lj. 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 8cm, 12cm или 17cm, а максимална 
дужина 20cm. 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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П-01 РАЦИОНАЛНА ПРИМЕНА ОТЦ ПРЕПАРАТА И  
           ДОДАТАКА ИСХРАНИ 

 

Слободан Јанковић 

 

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

Додаци исхрани су препарати који супри-
премљени у дозним облицима налик на леко-
ве (нпр. капсуле, таблете, прашкови, ампуле, 
и сл.), а садрже у себи витамине и/или мине-
рале и/или друге хранљиве супстанце и суп-
станце са физиолошким дејством.ОТЦ препа-
рати су названи по скраћеници енглеске син-
тагме „Over-The-Counter“, тј. могу се 
продати у апотеци без рецепта, „преко касе“. 
У нашем Закону о лековима и медицинским 
средствима они се не називају ОТЦ прапара-
ти, већ једноставно „Лекови који се издају без 
лекарског рецепта“. 

Додаци исхрани, као ни дијететски прои-
зводи, не послежу обавези испитивања ефи-
касности и безбедности на животињама или 
људима. Одређени додатак исхрани пре пу-
штања у промет најчешће није био уопште 
примењиван на животињама или људима у 
оквиру истраживања, тако да сви наводи из 
здравствене изјаве нису засновани на кон-
кретним искуствима, већ на општим знањима 
о витаминима, минералима и другим састој-
цима додатака исхрани. Здравствена изјава се 
може користити само ако је претходно одо-
брена од стране министарства надлежног за 
послове здравља. С друге стране, биљни пре-
парати који су прошли комплетна преткли-
ничка и клиничка испитивања, се називају 
биљним лековима, и њихова примена подле-
же истим принципима као и примена других, 
синтетских или полусинтетских лекова. Ако 
постоје и биљни лек и додатак исхрани са ис-
тим или сличним састојцима пореклом из 

исте биљке, предност треба увек дати биљном 
леку, јер су његова ефикасност и безбедност 
претходно испитани.  

ОТЦ препарати обично садрже минимал-
не ефективне дозе лекова, како би се избегла 
могућност предозирања због нестручне упо-
требе. Ипак, и поред тога њихова примена 
може бити ризична, уколико се претходно не 
провере све могућности интеракција са леко-
вима које пацијент већ узима. Посебно често 
настају интеракције нестероидних анти-
инфламаторних лекова са препаратима који 
имају нефротоксично дејство или тенденцију 
да оштете слузокожу желуца, као и са леко-
вима који утичу на коагулацију крви. Од пре-
судног значаја за рационалну примену ОТЦ 
препарата је пажљиво и исцрпно саветовање 
пацијената од стране фармацеута који их из-
даје у ванболничкој апотеци. 

Рационална терапија обољења подразуме-
ва пре свега примену лекова и других метода 
лечења чији су ефикасност и безбедност 
претходно доказани у методолошки исправно 
спроведеним клинчким истраживањима. Тек 
пошто пацијент добије све лекове који су му 
према најновијим водичима потребни како би 
се остварио оптималан одговор и највиши мо-
гући квалитет живота, може се размотрити 
потреба за применом додатака исхрани и 
ОТЦ препарата: они никада не могу бити за-
мена за лекове које прописују лекари. 

Кључне речи: додатак исхрани, ОТЦ 
препарат, медицина заснована на доказима 
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P-01 RATIONAL USE OF OTC DRUGS AND  
         DIETARY SUPPLEMENTS 

 

Slobodan Janković 
 

Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac 
Clinical Pharmacology Department, Clinical Center “Kragujevac” 
 

Dietary supplements are pharmaceutical pre-
parations which look like drugs (e.g. capsules, 
tablets, powder, ampoules, etc.), but their conten-
ts are vitamins, minerals or other substances with 
physiological actions. OTC drugs are named by 
English phrase „Over-The-Counter“, i.e. these 
drugs could be sold in a community pharmacy 
without the prescription. Serbian Law on drugs 
and medical devices is recognizing OTC drugs as 
“drugs issued without a prescription”. Dietary 
supplements, as well as dietary products, are not 
required to be tested for efficacy and safety prior 
to marketing authorization. Particular dietary 
supplement was not tested either in humans or 
animals before the first use in men, so statements 
from the declaration are not based on concrete 
experiences, but on general knowledge about 
vitamins, minerals and other compounds of food.  
The declaration could be used only after endor-
sement by Ministry of Health. On the other hand, 
herbal compounds that passed pre-clinical stu-
dies and clinical trials are called “herbal drugs” 
and treated in the same manner as synthetic or 
semi-synthetic drugs. If both herbal drug and 
dietary supplement are available on the market 
with the same active principle, priority should 
always be given to the herbal drug, because only 
its efficacy and safety were tested.      

OTC drugs usually contain minimal effective 
dose per pharmaceutical form, in order to avoid 
or decrease possibility of overdose due to igno-
rance or irresponsible behavior of consumers. 
However, use of OTC drugs could be risky, if 
potential interactions with concomitant therapy 
are not checked. Especially frequent interactions 
are those between non-steroid anti-inflammatory 
drugs and nephrotoxic, anticoagulant or drugs 
that could endanger continuity of gastric lining. 
Rational use of OTC drugs could be achieved 
only if community pharmacists carefully advise 
patients to whom they are selling these drugs.  

Rational treatment of a disorder or a disease 
is based on administration of drugs and other 
treatment methods that were proved to be effecti-
ve and safe in carefully designed and methodolo-
gically valid clinical trials. Only after a patient is 
treated with drugs that are recommended by 
credible guidelines in order to achieve optimal 
response and the highest possible quality of life, 
one could think about use of dietary supplements 
or OTC drugs: these preparations should never 
replace prescription drugs in the first place.  

Key Words: dietary supplement; OTC drug; 
evidence-based medicine 

 

П-02 ЕФИКАСНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ ДИЈЕТЕТСКИХ  
СУПЛЕМЕНАТА У ПРЕВЕНЦИЈИ КАРДИОВАСКУЛАРНИХ  
БОЛЕСТИ: ДОКАЗИ И ПРЕПОРУКЕ 

 

Силва Добрић 

 

Институт за научне информације, Војномедицинска академија, Београд  
Медицински факултет Војномедицинске академије, Универзитет одбране, 
Београд 
 

У протекле три деценије вршена су бројна 
истраживања о утицају начина исхране, као и 
употребе дијететских суплемената на здравље 
човека. Посебно је испитивана њихова ефика-
сност у превенцији низа болести, поготово 

оних које, попут кардиоваскуларних болести 
(КВБ), карактерише висок морбидитет и мор-
талитет. Према подацима из литературе више 
од једне трећине кардиолошких болесника 
редовно узима неки од дијететских суплеме-
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ната, по правилу заједно са ковенционалним 
лековима, најчешће без знања својих лекара, 
што отвара многа питања, пре свега она у 
вези са безбедношћу њихове употребе.  

Због тога је циљ овог рада био да се пре-
зентују релевантни подаци о ефикасности и 
безбедности употребе дијететских суплемена-
та у превенцији КВБ.  

Анализом су били обухваћени резултати 
контролисаних клиничких студија, мета-ана-
лиза и систематских прегледа о употреби 
дијететски суплемената у примарној и секун-
дарној превенцији КВБ садржани у Cochrane 
Database of Systematic Reviews, односно 
објављени у часописима индексираним у бази 
PubMed/MEDLINE u periodu јануар, 1990 - 
јануар, 2017.  

У посматраном периоду највећи број ових 
испитивања односио се на употребу 
дијететских суплемената који су садржавали 
поједине витамине (A, B, C, D, E, Q10), мине-
рале и омега-3-незасићене масне киселине.  

Анализа је показала да за сада нема до-
вољно поузданих података да се било који од 
разматраних дијететских суплемената препо-
ручи као доказано ефикасно и безбедно сред-
ство за примарну и секундарну превенцију 
КВБ. Презентовани резултати указују на по-
требу пажљивог разматрања препорука за 
њихову употребу уколико оне нису засноване 
на добро спроведеним клиничким студијама, 
односно квалитетним мета-анализама и си-
стематским прегледима тих студија. Док се не 
сакупе довољно поуздани докази најбоље је 
унос анализираних суплемената обезбеђивати 
путем хране будући да разноврсна и уравно-
тежена исхрана углавном задовољава потребе 
организма за њима. Осим тога, показано је да 
не само дефицит, већ и претеран унос 
појединих дијететских суплемената може да 
повећа ризик од појаве многих болести. 

Кључне речи: дијететски суплементи, 
кардиоваскуларне болести, превенција, вита-
мини, минерали, омега-3-незасићене масне 
киселине. 

 

P-02 EFFICACY AND SAFETY OF DIETARY SUPPLEMENTS IN  
PREVENTION OF CARDIOVASCULAR DISEASES: EVIDENCE  
AND RECOMMENDATIONS 

 

Silva Dobrić 

 

Institute for Scientific Information, Military Medical Academy, Belgrade;  
Faculty of Medicine of the Military Medical Academy, University of Defence, Belgrade 
 

Numerous investigations dealing with influ-
ence of diet as well as the use of dietary supple-
ments on health have been performed in last 
three decades. Their efficacy in prevention of va-
rious diseases, especially those which as cardio-
vascular diseases (CVDs) are characterized by 
high morbidity and mortality has been 
particularly studied. Data from the literature sug-
gest that more than 30% of cardiac patients 
regularly use some dietary supplements, usually 
together with conventional drugs, but most often 
without the knowledge of their physicians, rai-
sing several issues related primarily to the safety 
of their use. 

Accordingly, the aim of this study was to 
present relevant data on the efficacy and safety 
of dietary supplements use in the prevention of 
CVDs. 

The results of controlled clinical trials, meta-
analyses and systematic reviews on the use of 
dietary supplements in the primary and 
secondary prevention of CVDs from the Co-
chrane Database of Systematic Reviews and 
those published in journals indexed in PubMed/ 
MEDLINE database in the period January 1990 
– January 2017 were analyzed.  

In the period observed most of these investi-
gations related to the use of dietary supplements 
containing certain vitamins (A, B, C, D, E, Q10), 
minerals, аnd omega-3 unsaturated fatty acids. 
The analysis showed that for now there is not 
enough confirmed evidence that any of dietary 
supplements considered could be recommended 
as proven effective and safe options for primary 
and secondary prevention of CVDs. Presented 
results indicate the need for careful consideration 
of recommendations for the use of dietary sup-
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plements, if they are not based on well-designed 
clinical studies or their well-conducted meta-
analyses and systematic reviews. While not ge-
nerating enough reliable evidence it is best to 
provide the intake of analyzed supplements via 
food because it is known that different kinds of 
food and balanced diet mainly meet the needs for 
them. This is very important because it has been 

shown that not only the deficit, but excessive in-
take of certain dietary supplements may also in-
crease the risk of many diseases. 

Кључне речи: dietary supplements, cardio-
vascular disease, prevention, vitamins, minerals, 
omega-3 unsaturated fatty acids. 

 

П-03 ПPИMEНА ЛЕКОВА КОД СТАРИЈИХ ОСОБА СА  
ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈОМ БУБРЕГА 

 

Радмила Величковић - Радовановић 

 

Одељење за клиничку фармакологију, Клиника за нефрологију,  
Клинички центар Ниш  
Медицински факултет, Универзитет у Нишу 

 
Бубрежна инсуфицијенција може значајно 

да утиче на фармакокинетику лекова, њихову 
ефикасност, безбедност и токсичност, посеб-
но код старијих особа.  

На основу фармаколошког профила лека, 
индивидуалних карактеристика пацијената и 
постојећих фармакокинетичких и фармакоди-
намских података се врши модификовано до-
зирање лекова у бубрежној инсуфицијенцији. 
Прилагођавање дозирања лекова најчешће ба-
зира на вредностима клиренса креатинина, 
мада и други поремећаји (ацидоза, хипоалбу-
минемија, електролитски дисбаланс) могу 
имати значајaн утицај. Ударна доза лека ос-
таје иста и не захтева прилагођавање, док 
доза одржавања или дозни режим подлежу 
модификацији. Стања хиперволемије и де-
хидратације могу захтевати корекцију ударне 
дозе хидросолубилних лекова. За лекове са 
малим терапијским индексом и нелинеарном 
кинетиком препоручује се терапијски мони-
торинг ради постизања максималне ефика-
сности уз минимизацију нежељених ефеката. 
С обзиром на удруженост других болести 
(дијабетес мелитус, артеријска хипертензија, 
срчана слабост), јасна је важност правилног 
избора и режима дозирања лекова, терапијске 
ефикасности, потенцијалних интеракција и 
штетних ефеката код бубрежних болесника, 
старије животне доби. Пацијенти на програму 
хемодијализе или перитонеумске дијализе за-
хтевају модификовано дозирање лекова и 
индивидуални приступ.  

Лекови су најчешћи узрочници акутног 
или хроничног оштећења бубрега, а могу ош-
тетити бубреге путем једног или више пато-
физиолошких механизама, који укључују 
промене у бубрежној циркулацији, токсични 
ефекат на ћелије тубула, упалу, таложење 
кристала, рабдомиолизу и тромботичку ми-
кроангиопатију. Старије особе су посебно 
осетљиве на нефротоксично дејство лекова 
(аминогликозиди, АЦЕ инхибитори, несте-
роидни антиинфламаторни лекови, контрасна 
средства), јер узимају много лекова за чије је 
дозирање потребно много знања и вештине.  

Пацијенти са бубрежном инсуфицијен-
цијом су врло хетерогена група и њихов одго-
вор на терапију може варирати у високом 
степену. Дозни режими, табеле или препору-
ке за примену лекова не би требало да се 
примењују догматски, већ више као иници-
јална препорука за почетак лечења ових боле-
сника. Веома је битно добро познавање свих 
фактора и промена које се дешавају током те-
рапије, процена степена оштећења бубрежне 
функције, фармакокинетике лекова и конти-
нуирана ре-евалуација одговора на терапију. 
Старији пацијенти са бубрежном инсуфи-
цијенцијом су под великим ризиком од неа-
декватног прописивања лекова, због измење-
не физиологије, коморбидитета и политера-
пије.  

Кључне речи: старије особе, бубрежна 
инсуфицијенција, лекови, нефротоксичност. 
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P-03 DRUG TREATMENT IN ELDERLY PATIENTS  
WITH RENAL INSUFFICIENCY 

 

Radmila  Veličković - Radovanović 

 

Department of clinical pharmacology, Clinic of nephrology, Clinical Centre Nis,  
Faculty of Medicine, University of Nis, Serbia 
 

Chronic kidney disease affects renal drug 
elimination and other pharmacokinetic processes 
involved in drug disposition. Individualization of 
a drug dosage regimen for a older patient with 
reduced kidney function is based on the pharma-
codynamic/pharmacokinetic characteristics of 
the drug and the patient's degree of residual renal 
function.  

The goal of individualization is to optimize 
the efficacy of a drug, minimize its toxicity, or 
both. The drug dosing guidelines for patients 
with chronic kidney disease in many drug infor-
mation resources are highly variable and thus 
many are not optimal for clinical use.  Dosages 
of drugs cleared renally should be adjusted ac-
cording to creatinine clearance or glomerular fil-
tration rate and should be calculated using online 
or electronic calculators. The MDRD equation 
has been shown to be the best method for detec-
ting a GFR lower than 90 mL per minute per 
1.73 m2 in older patients. Recommended met-
hods for maintenance dosing adjustments are 
dose reductions, lengthening the dosing interval, 
or both. Loading doses usually do not need to be 
adjusted in patients with chronic kidney disease. 
Published guidelines suggest methods for main-
tenance dosing adjustments: dose reduction, 
lengthening the dosing interval, or both. Dose 
reduction involves reducing each dose while 
maintaining the normal dosing interval. This ap-
proach maintains more constant drug concentra-
tions, but it is associated with a higher risk of 

toxicities if the dosing interval is inadequate to 
allow for drug elimination.  

Older people are high consumers of presc-
ription drugs and are at increasing risk of 
polypharmacy and adverse reactions. Pharmaco-
kinetic and pharmacodynamic modifications due 
to age and co-morbidities are an important con-
sideration, but pharmacological background evi-
dence to guide safe and effective therapeutic ap-
proaches are often inadequate since the older po-
pulation is under-represented in clinical trials. 
Research on genes and medications has advanced 
our understanding of the genetic basis of indivi-
dual drug responses. The effect of hemodialysis 
or peritoneal dialysis on drug elimination is de-
pendent on the characteristics of the drug and the 
dialysis prescription. Inappropriate dosing in ol-
der patients with chronic kidney disease can cau-
se toxicity or ineffective therapy. In particular, 
older patients are at a higher risk of developing 
advanced disease and related adverse events cau-
sed by age-related decline in renal function and 
the use of multiple medications to treat comorbid 
conditions. Physicians should pay careful atten-
tion when considering drug therapies with active 
or toxic metabolites that can accumulate and 
contribute to exaggerated pharmacologic effects 
or adverse drug reactions in patients with chronic 
kidney disease.  

Кључне речи: kidney failure, drugs, 
nephrotoxicity, older patients. 

 

П-04 ЛЕЧЕЊЕ АНТИБИОТИЦИМА МИМО ПРОТОКОЛА 
 

Милорад Павловић 

 

Редовни профессор Медицинског факултета у Београду у пензији 
 

 

Терапијски протоколи су настали као ре-
зултат имплементације савремених медицин-
ских знања у најкорисније облике лечења за 
пацијента.  Што се тиче антибиотика најбоље 
је имати националне терапијске водиче,  који 
поред усвајања актулених терапијских препо-
рука треба да буду прилагођени локалној бак-

теријској осетљивости. Ако национални про-
тколи не постоје рационално је прихватити 
актулене светске препоруке, прилагођене ло-
калним потребама и  националном законодав-
ству.  Појам  терапије “мимо протокола” је 
везан за  мање- више “колоквијалан” термин 
и подразумева више облика лечења у којима 
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се лек користи, на пример, без националне  
дозволе.  Појам такође  обухвата  и  примену 
лека за индикације  које нису обухваћене  
процесом регистрације, као и примене доза 
лека које нису  предвиђене у процесу добија-
ња дозволе за употребу. 

  Колимицин (колистин) за парентералну 
употребу, најчешће је цитиран као такав при-
мер.  Како је овај лек у међувремену добио 
дозволу за употребу,  његову судбину су на-
следили хлормафенокол, азтреонам и фосфо-
мицин за парентералну употребу. Њихва при-
мена оправдава се  селективном осетљивошћу 
микроорганизама.. 

  Пример оваквог лечења  чини и примена 
антибиотика  изван  индикационог подручја 
прихваћеног при регистрацији, наведеног  у 
“сажетку карактеристика лека”. Добар при-
мер овакве употребе је коришћење  линезоли-
да  за лечење  менингитиса /ендокардитиса , 
иако ове индикације нису  одобрене при про-
цесу регистрације. Употребу оправдава  се-
лективна бактеријска осетљивост  (најчешће 
ентерокока), као и сазнање да се ове индика-
ције наводе у препорукама  еминентних  
стручних удружења   (Infectological Society of 
America и др).  

  Висок проценат употребе антибиотика  
мимо протокола  повезан је са драматичним 
порастом бактеријске резистенције. Тигеци-
клин,  чије поље употребе сходно добијеној 
дозволи чине  инфекције меког ткива и трбу-
шне инфекције,  појавио се као  " Ultima Ra-

tio"  за инфекције различитих других  ткива / 
органа изазваних  селективно осетљивим  ми-
кроорганизмима (респираторни / уринарни 
изазвани Acinetobacter spp) често у комбина-
цији  са другим антибиотицима   (карбапе-
неми, колистин) у присуству  полимикробне 
инфекције. (Pseudomonas  aeruginosa нај-
чешће).  

   Терапијске могућности за лечење   мул-
тирезистетних   P. aeruginosa инфекција  нај-
чешће су ограничене , па  се  често препо-
ручује као потенцијална  стратегија  лечење  
“мимо протокола”  комбинацијом антибио-
тика. У неким студијама  је показан синерги-
зам  између колистина и рифампицина, а до-
датак карбапенема овој комбинацији  може 
бити терапијска опција  за изразито резистен-
тне бактеријске  сојеве. Слични  примери  на-
воде се као терапијске препоруке  за многе 
Acinetobacter сојеве  и ESBL продукујуће 
мултирезистентне Грам негативне  бактерије 
(E. coli, K. pneumoniaе). 

   Уопштено говорећи има мало података 
у светској литератури који се односе  на  упо-
требу антибиотика мимо пртокола  у  лечењу 
болесника (обично  “прикази случајева” или 
публикација са малим бројем пацијената), па 
клиничар може да користи  овај тип терапије 
само изузетно, када нема  официјелне  тера-
пијске алтернативе.   

Кључне речи: антибиотици, протоколи 
лечења, терапија мимо протокола. 

 

 

 

 

Р-04 OFF-LABEL ANTIBIOTICS  THERAPY 
 

Milorad Pavlović 

 

Tenured Professor, Medical Faculty, University of Belgrade 

 

Therapeutic protocols represent the imple-
mentation of modern medical knowledge in the 
determination of the best therapeutic strategies.  

When it comes to antibiotics it is optimal to 
have a national guide, which in addition to 
generally accepted treatment recommendations 
should be tailored to local bacterial sensitivity. If 
national protocols do not exist, it is rational to 
accept the actual worldwide recommendations 
and adapt them to the national needs and rules of 
treatment. The concept of treatment outside of 
the protocol (or “off-label therapy”) is more or 
less a colloquial expression and includes more 

than one situation in which we use, for example,  
drugs without a national licence. This term also 
includes the application of drugs that are not co-
vered by the registration procedure, as well as 
the application of the drug doses not otherwise  
listed in indications during the process of obtai-
ning license for use.  

Colimicin (Colistin) for parenteral  use  is 
cited as a notable example. After this drug  got 
the license, its  destiny  was  shared  by chloram-
phenicol, aztreonam and fosfomycin for parente-
ral application.  Their use is justified by the se-
lective bacterial sensitivity. 
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     An example of this way of treatment is 
administering  antibiotics outside  of the indica-
tions listed in the summary of product characteri-
stics. A good example is the use of linezolid for 
the treatment of meningitis / endocarditis, altho-
ugh these indications are not provided in the re-
gistration process. The use in these indications is 
justified by  the selective sensitivity of bacteria 
(Enterococcus usually) and the fact that this kind 
of application is supported by the eminent expert 
societies (Infectological Society of America, etc.).  

      High rates of off-label use in antibiotic 
prescriptions are connected with dramatic resis-
tance increase.  Tigecycline, whose fields of ap-
plication according to our license are the soft tis-
sue and intra-abdominal infections, emerged as 
the "Ultima Ratio" for  infections of various tis-
sues and organs caused by selectively susceptible 
microorganisms  ( respiratory / urinary system 
organs infected by Acinetobacter spp) often in 
combination with other antibiotics (carbapenems, 
colistin)  in the presence of  polymicrobial infec-

tions (Pseudomonas  aeruginosa  in the first 
place).  

    Treatment   options for   multidrug-resis-
tant P. aeruginosa  infections are usually limited, 
and “off- label” combination therapy with vari-
ous  antimicrobial agents has often been sugges-
ted as a potential strategy. In particular, syner-
gism between colistin and rifampicin has been 
demonstrated in some studies and the addition of  
carbapenems to this regimen may be  the 
treatment option.   Similar examples are  therapy 
options for many Acinetobacter strains and 
ESBL producing positive and multiresistant 
Gram-negative bacteria (E. coli, K. pneumonia). 

Generally, there is  scarce data in the medical 
literature regarding the off-label use of antibio-
tics in adult healthcare facilities (usually case re-
ports or  publications with a small number of pa-
tients), and clinicians should only use unappro-
ved drugs as an exception, in cases where there 
are no effective alternatives.   

Кључне речи: antibiotics, therapeutic pro-
tocols, off-label therapy. 

 

П-05 РАЦИОНАЛНА ТЕРАПИЈА ПАРКИНСОНОВЕ БОЛЕСТИ 
 

Марина Светел 

 

Одељење за дегенеративне болести мозга и поремећаје покрета,  
Клиника за неурологију, Клинички центар Србије 
 

Паркинсонова болест погадја готово 
15.000 становника Србије. Лечење узнапредо-
вале болести, обремењене тешким симпо-
мима али и последицама компликација дугот-
рајне примене медикамената, посебно је сло-
жено. Из тог разлога, неопходан је рацио-
налан приступ у свакој фази лечења које је 
увек само симптоматско, с обзиром да не 
постоји каузално лечење, као ни начин да се 
болест заустави.  

У предавању ће бити посвећена пажња 
правовременом лечењу, контроли моторних 
симптома, али и одабиру адекватне ини-
цијалне терапије са образложењем размиш-
љања у правцу примене леводопе или допа-

минских агониста. Биће детаљно образло-
жени разлози за и против иницијације лечења 
једним или другим лековима,као и оправда-
ност одређених одлука. Говориће се, такође и 
о компликацијама примене допаминских аго-
ниста са посебним освртом на едеме ногу, по-
ремећаје контроле импулсе и халуцинације. 
Биће понуђени алгоритми за лечење најчеш-
ћих компликацја дуготрајног лечења какве су 
моторне компликације, халуцинације и 
деменција. 

Кључне речи: Паркинсонова болест, те-
рапија, леводопа, допамински агонисти. 
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P-05  RATIONAL TREATMENT OF PARKINSON’S DISEASE 
 

Marina Svetel 
 

Movement Disorders Department, Clinic of Neurology, Clinical Center of Serbia  
 

Almost 15.000 inhabitants of Serbia are af-
fected by Parkinson’s disease. Treatment of the 
advanced disease, burdened by severe symptoms 
as well as complications resulting from long-
term drug application, is specifically complex. 
Consequently, rational consideration of each tre-
atment phase which is always no more than 
symptomatic is necessary, because there is no 
causal treatment or the way to stop the disease. 
This communication will address the issue of 
proper treatment and control of motor symptoms 
as well as the selection of adequate initial 
therapy with justification of probable use of le-

vodopa or dopamine agonists. Pro and contra re-
asons for initiation of treatment using some of 
the aforesaid drugs as well as reasoning of cer-
tain decisions will be explained in details. In ad-
dition, the complications of dopamine agonist 
usage will be discussed, with special emphasis 
on leg edema, impulse control disorders and 
hallucinations. Algorithms for management of 
the most usual complications of long-term treat-
ment such as motor complications, hallucinations 
and dementia will be presented. 

Кључне речи: Parkinson’s disease, therapy, 
levodopa, dopamine agonists. 

 

П-06 РАЦИОНАЛНА ФАРМАКОТЕРАПИЈА  
БИПОЛАРНОГ ПОРЕМЕЋАЈА 

 

Славица Ђукић Дејановић 

 

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

Биполарни афективни  поремећај је  нај-
чешће доживотни поремећај (хроничан ток са 
честим понављаним епизодама болести). Из 
тог разлога потребан је и неопходан дуго-
трајан и континуирани медикаментозни трет-
ман како би се на најмању могућу меру свели 
штетни ефекти болести. Потенцијални отежа-
вајући фактори могу бити: измене у класифи-
кацијама и критеријумима за дијагностико-
вање болести; релативно честа измена тера-
пијских схема; промене у старосној структури 
лечене популације (све више старих особа 
међу пацијентима). 

Постојање два класификациона система 
(DSM-V и МКБ 10) могу отежати диферен-
цијално дијагностички приступ овом пореме-
ћају као и измене у новијим верзијама једног 
те истог класификационог система. На при-
мер укључивање пораста енергије, а не само 
расположења, у критеријум А при постав-
љању дијагнозе у DSM-V у односу на DSM-
IV или успостављање нових дијагностичких 
категорија као што су “Остали наведени би-
поларни и с њим повезани поремећаји” или 
“Депресија са мешовитим карактеристикама”.  

Пре започињања самог лечења потребно 
је успоставити добар терапијски однос са па-
цијентом. Одлуке о избору стратегије лечења 
треба да буду заједничке. Неопходно је еду-
ковати пацијента о самом поремећају и неоп-
ходности самог лечења. Током акутне фазе 
третмана потребно је обезбедити подршку 
породице како би се побљшао терапијски 
ефекат, а и касније у ремисији на време пре-
познали знакови погоршања. 

Стратегија при избору фармакотерапијске 
опције највише  зависи од тренутне  фазе и 
тежине болести. У избору третмана, акутне 
маничне и хипоманичне епизоде, треба се ру-
ководити  тренутним дозама и претходним 
искуством. При започињању лечења битан 
фактор је да ли пацијент већ узима терапију и 
коју. У већини европских водича само су Ли-
тијум, Оланзапин, Кветиапин, Рисперидон, 
Арипипразол, Асенапин и Валпроат регис-
тровани за третман акутне маничне еписоде. 
Третман депресивне еписоде прати све више 
контраверзи због употребе антидепресива. 
Док већина европских водича и даље наводи 
селективне блокаторе поновног преузимања 
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серотонина (SSRI) као линију првог избора уз 
коадминистрацију стабилизатора располо-
жења или антипсихотика (оланзапине или 
кветиапин), међу психијатрима у Сједињеним 
Америчким Државама у порасту је концензус 
да антидепресиве треба избегавати у лечењу 
биполарне депресије због могућег “switcha-a”. 
Посебне терапијске изазове представљају 
мешовите еписоде, брзоциклизирајуће епи-
зоде, као и терапија одржавања.  

Узимајући у обзир да популацију старију 
од 65 година чини више од 1 250 000 станов-
ника Србије са сталном тенденцијом да се 
увећава, ова старосна категорија заслужује 

посебну пажњу. У већини случајева због спе-
цифичности метаболизма и органских про-
мена изазваних старењем потребна је опрез-
нија титрација дозе, мониторинг терапијског 
одговора и нежељених ефеката. 

Без обзира о којој фази болест и врсти те-
рапије се ради, увек треба водити рачуна о 
профилу нежељених ефеката и профилак-
тичком потенцијалу примењених медикаме-
ната.  

Кључне речи: биполарни поремећај, ста-
билизатори расположења, антипсихотици, ан-
тидепресиви. 

 

P-06 THE RATIONAL PHARMACOTHERAPY  
OF BIPOLAR DISORDERS 

 

Slavica Đukić Dejanović 

 

Department of Pediatrics, Clinical Center Kragujevac 
Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac  
 

Usually, bipolar affective disorder is a life-
long disorder. It has a chronic clinical course 
with frequent recurrent episodes of illness. For 
this reason, it is necessary and indispensable to 
perform the lengthy and continuous drug treat-
ment in order to reduce adverse effects of the di-
sease to a minimum. Potential aggravating fac-
tors may include changes in the classification 
and criteria for diagnosing diseases, then 
relatively frequent changes of the therapeutic al-
gorithms and changes in the age structure of the 
treated population (more and more elderly 
among patients suffering from bipolar disorder). 

The existence of two classification systems 
(DSM-V and ICD-10) may make difficulties in 
the approach to the differential diagnosis of this 
disorder as well as the changes in the newer ver-
sions of the same classification system. For 
example, inclusion of an increase of energy and 
not merely mood swings, in the criteria A in the 
diagnosis in DSM-V in comparison to the DSM-
IV, or the establishment of new diagnostic cate-
gories such as "The other specified bipolar disor-
ders and related disorders" or "Depressive disor-
der with mixed features". 

Before starting the treatment it is necessary 
to establish a good therapeutic relationship with 
the patient. Decisions about the choice of treat-
ment strategy should be common. It is necessary 
to educate the patient about the disorder and the 
necessity of the treatment. During the acute 

phase of treatment is necessary to provide sup-
port to families in order to improve therapeutic 
effect, and later in remission phase with aim to 
timely recognize the signs of deterioration. 

The strategy in the selection of pharma-
cotherapy options largely depends on the current 
phase and severity of the disease. In the choice of 
the treatment, acute manic and hypomanic mood 
episodes should be guided by the current dose 
and prior experience. When initiating treatment 
an important factor is whether the patient is 
already taking medications, and which one. In 
most European guidelines only lithium, olan-
zapine, quetiapine, risperidone, aripiprazole,  
asenapine and valproate are approved for the 
treatment of acute manic episode. Treatment of 
depressive episode is accompanied by numerous 
controversies regarding the use of antidep-
ressants. While most European guidelines still 
lists selective serotonin reuptake inhibitors 
(SSRI) as the option of the first-choice with the 
co-administration of mood stabilizers or antipsy-
chotics (olanzapine or quetiapine), there is is 
increasing consensus among psychiatrists in the 
United States that antidepressants should be 
avoided in the treatment of bipolar depression 
due to a possibility of "switcha". Particular the-
rapeutic challenges are mixed episode, rapid 
cycling bipolar disorder as well as maintenance 
therapy. 
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Taking into account that the population older 
than 65 years makes more than 1 250 000 citi-
zens of Serbia with a continuity trend of increa-
sing, this age group deserves special attention. 
Due to the specificity of the metabolism and the 
physiological changes associated with ageing 
most cases require careful titration of the dose as 

well as intensive monitoring of the therapeutic 
response and side effects. 

Regardless of the disease stage and the type 
of treatment, is necessary to take into account the 
profile of adverse effects and prophylactic po-
tential of applied medications.  

Кључне речи: bipolar disorder, mood sta-
bilizers, antipsychotics, antidepressants. 

 

П-07 ФАРМАКОТЕРАПИЈСКЕ МОГУЋНОСТИ ЛЕЧЕЊА  
АЛЦХАЈЕМРОВЕ БОЛЕСТИ 

 

Горан Михајловић 
 

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
 

Алцхајмерова Болест (АБ) је најчешћи 
облик деменције. Процена експерата је да се 
код 6-10% популације после 65 године жи-
вота развија неки од облика деменције. 
Највећи део (60-70%) од свих деменција чини 
Алцхајемрова Болест. Алцхајмерова Болест је 
врста деменције која се одликује слабљењем 
когнитивне функције и губитком меморије. У 
кори великог мозга (нарочито у асо-
цијативним регијама), амигдалама, хипокам-
пусу и субкортикалним нуклеусима, нагоми-
лавају се бета-амилоид и неурофибриларне 
структуре (клубад), услед чега долази до нес-
тајања одговарајућих неурона.  

Доступна фармаколошка терапија за 
лечење АБ за сада је симптоматска. Ови ле-
кови доводе до стабилизације когнитивних и 
бихејвиоралних симптома и успоравају про-
гресију болести. Нема доказа да могу да заус-
таве прогресију болести. За лечење АБ кори-
сте се инхибитори ацетилхолинестеразе ( до-
непезил, ривастигмин и галантамин) и 
мемантин. Инхибитори ацетилхолинестеразе 
су одобрени за лечење симптома благе и уме-
рене форме АБ. Своје фармаколошко дејство 
остварују појачавајући трансмисију ацетил-
холина у преосталим холинергичким неуро-
нима коре великог мозга. Донепезил и галан-
тамин су реверзибилни инхибитори ацетил-
холинестеразе, с тим што галантамин посе-
дује и агонистички ефекат на никотинске 
рецепторе. Ривастигмин осим што блокира 
ацетилхолинестеразу, блокира и бутирилхо-
линестеразу. Донепезил се иницијално дозира 
5 мг једном дневно ујутру. После месец дана 
доза се може повећати на максимално 10 мг 
једном дневно. Нежељена дејства донепезила 
се углавном односе на дигестивни тракт 

(мучнина , повраћање, дијареја). Доступан је 
у облику таблета и ородисперзибилних 
таблета. Иницијална доза ривастигмина у 
облику капсула је 2 пута по 1,5 мг на дан у 
току оброка. Доза се постепено повећава по 
1,5 мг у интервалима од најмање две недеље 
до препоручене терапијске дозе од 6-12 мг 
дневно у две појединачне дозе. Постоји и 
формулација у облику трансдерамалног 
фластера и у облику солуције. Најчешћа 
нежељена дејства ривастигмина су : мучнина, 
повраћање и дијареја. Галантамин се узима у 
почетној дози од 8 мг која се узима са 
доручком. После 4 недеље доза се може 
повећати на 16 мг једанпут дневно. Мак-
симална доза је 24 мг на дан. Према подацима 
из добро контролисаних клиничких испити-
вања, очекује се да ће 60-70% пацијената са 
АБ имати побољшање од терапије инхибито-
рима ацетилхолинестеразе. Мемантин је 
некомпетитивни антагониста Н-метил-Д-
аспартат рецептора (НМДА). Иницијална 
доза је 5 мг. једном дневно, која се повећава 
по 5 мг. дневно у недељним интервалима до 
максималне дозе од 20 мг. дневно у једној 
(јутарњој) дози. Најчешћа нежељена дејства 
су : вртоглавица, главобоља, хипертензија, 
опстипација. Мемантин се препоручује за 
лечење болесника оболелих од АБ који имају 
умерену или тешку форму болести.  

Тренутно расположиви лекови за лечење 
АБ делимично успоравају ток болести, поп-
рављају когницију и на тај начин побољша-
вају квалитет живота болесника и њихове по-
родице. 

Кључне речи: алцхајмерова болест, тера-
пија, инхибитори ацетилхолинестеразе, ме-
мантин 
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P-07 PHARMACOTHERAPEUTIC POSSIBILITIES IN TREATMENT OF  
ALZHEIMER DISEASE (AD) 

 

Goran Mihajlović 
 

Faculty of Medical Science University of Kragujevac 
 

AD is the most common dementia. Expert 
evaluation shows that 6-10% of population after 
65 years of age develop some form of dementia. 
Among all dementias 60-70% belongs to AD. Its 
crucial characteristic is cognitive decline and loss 
of memory. Special ß-amyloid and neurofibrilar 
structures (tangles) develop in brain cortex 
(especially in associative regions), in amygdala, 
hippocampus, and subcortical nuclei, and neu-
rons diminish.  

There is only symptomatic pharmacological 
treatment of AD available now-a-days. This kind 
of medication has impact on cognitive and beha-
vioral benefit, and it slows down the progression 
of disease. There is no proof that it can stop the 
progression of disease. Acetylcholinesterase in-
hibitors are used in AD treatment (donepezil, ri-
vastigmine, galantamine), and memantine. 
Acetylcholinesterase inhibitors are proved for 
treatment of symptoms of mild and moderate 
forms of AD. They contrive its pharmacological 
effect by enhancing acetylcholine transmission in 
the rest of cholinergic cortical neurons. Donepe-
zil and galantamine are reversible acetylcho-
linesterase inhibitors and galantamine is nicotine 
receptor agonist, as well. Rivastigmine blocks 
both butyrylcholinesterase and acetylcho-
linesterase. Initially donepezil dose is 5mg/day/ 
morning. After 1 month the dose can be 
increased to maximal 10mg once/day. Itsside ef-
fects are mostly of GIT (nausea, vomiting, diarr-

hea). It’s available in tablet form and as orodis-
persible tablets. Initial dose of rivastigmine in 
form of capsules is 1.5mg twice/day during meal. 
It can be increased gradually by 1.5mg in inter-
vals at least of 2 weeks until recommended the-
rapeutic dose of 6-12mg/day twice daily. There 
are formulations in form of transdermal patch 
and in form of solution. The most vommon side 
effects of rivastigmine are:   nausea, vomiting, 
diarrhea. Galantamine is used in initial dose of 
8mg during breakfast. After 4 weeks it can be in-
creased to 16mg.once/day. Maximal dose is 
24mg.day. According to data from well control-
led clinical trials , it is expected that 60-70% of 
AD patients will improve from acetylcho-
linesterase inhibitors’ therapy. Memantine is 
noncompetitive antagonist N-methyl-D-aspartate 
receptors (NMDA). Its initial dose is 5mg/once/ 
day, increasing by 5mg in weekly intervals to 
maximal of 20mg/day once in the morning. Its 
most common side effects are: dizziness, 
headache, hypertension, constipation. Memantine 
is recommended for patients with moderate or 
severe form of AD. 

 Now-a-days available medication for AD 
treatment can only partially slow down its co-
urse, they can improve cognition, and therefor 
improve quality of life of AD patients and their 
families. 

Кључне речи: Alzheimer disease, therapy, 
acetylcholinesterase inhibitors, memantine 

 

П-08 ПОТРОШЊА ПСИХОТРОПНИХ ЛЕКОВА У СРБИЈИ 

  
Весела Радоњић 

 

Национални центар за информације о лековима и медицинским средствима, 
Агенција за лекове и медицинска средства Србије 
Одсек за фармацију, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 

 
 

Потрошња лекова има утицај на медицин-
ске, социјалне и економске исходе лечења и 
обухвата промет, дистрибуцију, прописивање 
и употребу лекова у друштвеној заједници. 

Агенција за лекове и медицинска средства 
Србије (АЛИМС) прикупља податке о про-
мету и потрошњи лекова, сходно позитивним 
прописима, који регулишу област лекова у 
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Републици Србији. Подаци о оствареном 
укупном промету у 2015. години, добијени од 
носилаца дозволе за лек, обрађени су  приме-
ном АТЦ/ДДД методологије, коју  препо-
ручује светска здравствена организација 
(СЗО). Као индикатор је коришћен број ут-
рошених дефинисаних дневних доза на 1000 
становника на дан (ДИД).   

У 2015. години лекови који делују на нер-
вни систем налазе се  на трећем месту  у од-
носу на укупну потрошњу лекова, са око 
185,36ДИД, што представља 11,52 % укупне 
потрошње лекова.   Детаљнијом анализом по-
трошње група лекова који делују на нервни 
систем уочава се да су највећу потрошњу ос-
тварили лекови из групе психолептика са 
120,71ДИД, затим психоаналептика са 
34,73ДИД, антиепилептика са 10,09ДИД, 
аналгетика са 6,68ДИД, антипаркинсоника 
4,43ДИД. У посматраном периоду, у групи 
лекова који делују на нервни систем истиче 
се потрошња анксиолитика (107,78ДИД) и 
антидепресива (26,131ДИД). У потрошњи ан-
ксиолитика водеће место заузима  бромазе-

пам (40,36ДИД), затим диазепам (27,33ДИД), 
лоразепам (22,40ДИД). У потрошњи  антиде-
пресива  највише су заступљени лекови који 
припадају групи селективних инхибитора 
преузимања серотонина (ССРИ), и то сертра-
лин (8,20ДИД), есциталопрам (4,388ДИД), 
пароксетин (4,08ДИД), флуоксетин 
(2,30ДИД). 

На глобалном нивоу, у оквиру менталних 
поремећаја највећа је преваленца оболевања 
од депресије и анксиозности. Заступљеност 
анксиолитика и антидепресива у потрошњи 
лекова који делују на нервни систем у Србији, 
такође указује на то. Даља квалитативна ис-
траживања, која би укључила и потребне па-
раметре за анализу рационалне употребе ових 
лекова, омогућиће да се утврде фактори који 
утичу на прекомерну употребу ових лекова 
као и процену фармакотерапијских ставова и 
прописивачких навика у пракси. 

Кључне речи: потрошња, психотропни 
лекови, дефинисана дневна доза, АТЦ/ДДД 
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The consumption of medicines has an impact 
on the medical, social and economic outcomes of 
treatment and includes marketing, distribution, 
prescription and use of drugs in the community. 
Medicines and Medical Devices Agency of Ser-
bia (ALIMS) collects data on trade and consum-
ption of medicines, in accordance with  regulati-
ons, which regulate the field of medicines in the 
Republic of Serbia. Data on total sales  in 2015, 
obtained from the holders of the marketing aut-
horization are process using the ATC/DDD 
methodology recommended by the World Health 
Organization (WHO). The number of defined 
daily doses per 1000 inhabitants per day (DID) 
was used as  indicator. 

In 2015, medicines that act on the nervous 
system are in third place in relation to the total 
consumption of drugs, with about 185,36DID, 
which represents 11.52% of the total consump-
tion of drugs.  More detailed analysis of con-

sumption group of medicines  that act on the 
nervous system can be seen to have achieved the 
highest consumption of medicines from the 
group of psycholeptics 120,71DID, then 
psychoanaleptics with 34,73DID, antiepileptics 
with 10,09DID, with 6,68DID analgesics, anti-
parkinsonics with 4,43DID. In the reporting pe-
riod, the group of drugs that act on the nervous 
system emphasizes the consumption of 
anxiolytics (107,78DID) and antidepressants 
(26,131DID). In the consumption of anxiolytics  
a leading position were bromazepam 
(40,36DID), diazepam (27,33DID) and loraze-
pam (22,40DID). The consumption of antidep-
ressants most notable were medicines belonging 
to the group of selective serotonin reuptake inhi-
bitors (SSRIs): sertraline (8,20DID), escitalop-
ram (4,388DID), paroxetine (4,08DID), fluo-
xetine (2,30DID). 
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At the global level, in the context of mental 
disorders the highest prevalence of morbidity of 
depression and anxiety. Representation of 
anxiolytics and antidepressants in the consump-
tion of medicines that act on the nervous system 
in Serbia also indicates that. Further qualitative 
research which should included the necessary pa-
rameters for the analysis of rational use of these 

medicines, will allow to identify the factors that 
affect the excessive use of these medicines as 
well as the evaluation of pharmacotherapeutic 
attitudes and prescription habits in practice. 

Key words: consumption, psychotropic me-
dicines, Daily Defined Doses, ATC/DDD. 

 

 

П-09 РАЦИОНАЛНО ХИРУРШКО ЛЕЧЕЊЕ ТУМОРА  
НАДБУБРЕГА: ЛАПАРОСКОПСКИ vs КЛАСИЧНИ ПРИСТУП 

 

Иван Пауновић 

 
Центар за ендокрину хирургију, Клинички центар Србије, Београд 

Медицински факултет, Универзитет у Београду  
 

Лапароскопска операција тумора надбуб-
режне жлезде, поготову малих функцоналних 
тумора, данас представља „златни стандард“ 
у лечењу ове озбиљне болести.  

Предности лапароскопског приступа у 
односу на класични су многоструке, како у 
хируршком смислу, тако и са економског ас-
пекта. Кључне су предности огледају се у: 
минимално инвазивном приступу, увећаном 
оперативном пољу захваљујући  коришћењу 
оптике, побољшаној контроли хемостазе, 
краћем постоперативном периоду што им-

плицира краћи боравак у болници, као и ма-
њој учесталости постоперативних комплика-
ција.  

У раду су детаљно приказане најважније 
особености лапароскопског приступа у 
лечењу тумора надбубрега, које му дају пред-
ност у односу на класичну операцију када је у 
питању рационалан избор начина хируршког 
лечења.  

Кључне речи: надбубрег, тумори, хирур-
гија, лапароскопија, постоперативне компли-
кације. 

 

P-09 SURGICAL MANAGEMENT OF ADRENAL GLAND TUMOURS:  
LAPAROSCOPIC VS CLASSICAL APPROACH 

 

Ivan Paunović  

 
Center for Endocrine Surgery, Clinical Center of Serbia, Belgrade 
Medical Faculty, University of Belgrade  
 

Since endoscopic surgery progressed and de-
veloped drastically during the last two decades, 
laparoscopic adrenalectomy is now considered as 
a ”gold standars” for small functional adrenal 
tumours.  

Main advantages of this approach are: 
minimally invasive approach, better visualization 
of operative field, shorter hospital stay and lower 
incidence of postoperative complications.  

The paper presents in detail the most impor-
tant characteristics of the laparoscopic approach 
in the treatment of adrenal tumours, which gives 
it an advantage over conventional surgery when 
it comes to rational choice of the surgical treat-
ment.  

Key words: adrenal gland, tumours, surgery, 
laparoscopy, postoperative complications. 
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П-10 УЛОГА ВИДЕО – АСИСТИРАНЕ ТОРАКАЛНЕ ХИРУРГИЈЕ  
(VATS) У ДИЈАГНОСТИЦИ И ТЕРАПИЈИ ОБОЉЕЊА  
ГРУДНОГ КОША 

 

Слободан Милисављевић 

 

Клиника за општу и грудну хирургију, Клинички центар "Крагујевац", 
Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
 

Последњих деценија је постигнут огроман 
напредак у конвенционалној ендоскопији. То 
је остварено технолошким развојем оптичких 
инструмената (флексибилни и ригидни ендо-
скоп) и квалитетним приказом и записом ен-
доскопског налаза видеоендоскопском техни-
ком. Значајан напредак у дијагностичкој ен-
доскопији је омогућио да се у клиничку 
праксу уведу такозване интервентне ендос-
копске методе. У почетку су оне биле огра-
ничене на ендоскопске процедуре у канали-
куларном систему ( дилатација стеноза, дес-
трукција интралуминалних тумора применом 
ласер ресекције, или постављање ендолуми-
налних протеза ) у оквиру трахеобронхоско-
пије, езофагоскопије, гастроскопије, у гине-
колошкој пракси. Поред стриктно ендоскоп-
ских метода, истовремено се развијају и 
методе ендоскопске експлорације појединих 
анатомских шупљина, као што су лапароско-
пија, торакоскопија и другe методе. 

Видео – асистирана торакална хирургија 
(VATS) је хируршко – ендоскопска процедура 
која омогућава визуелизацију структура гру-
дног коша преко видеосистема. Видео - асис-
тирана торакална хирургија (VATS) ) пред-
ставља минимално инвазивну методу за ендо-
хируршку инструменталну експлорацију 
интраторакалних лезија приступом кроз мале 
интеркосталне инцизије. Видеокамера, која је 
прикључена на стандардни хируршки ендос-
коп, омогућује хирургу дводимензионалну 
визуелизацију оперативног поља na мони-
тору. Хирург усмерава видеоендоскоп и ен-
дохируршки инструментаријум директно у 
плеуралну шупљину и на патоанатомски суп-
страт. Видео - асистиране торакалне опера-
ције се изводе у општој анестезији интуба-
цијом болесника двоканалним ендоброн-
хијалним тубусом, чиме се омогућава 
ипсилатерали колапс плућа на коме се ради 
интервенција. Ипсилатерални колапс плућа је 
неопходан да би се могла вршити било каква 
хируршка интервенција. Припрема оператив-

ног поља је споља иста као и за стандардну 
торакотомију. Пацијент је у положају лате-
ралног декубитуса, као за постеролатералну 
торакотомију, али са елевираном руком ради 
лакшег приступа простору ограниченом топо-
графским линијама аксиларног предела. При-
ступ у торакалну шупљину је кроз интеркос-
талне просторе преко малих инцизија у које 
се пласирају торакоскоп, видеокамера и дода-
тни инструменти, кљешта, маказе, стаплери, 
иглодржачи, аспиратор, инструменти за рет-
ракцију плућа и друго. У техничком погледу 
видео - асистиране ресекције се могу вршити 
на два начина. Могу да се изводе у условима 
потпуног видеоскопског вођења инструме-
ната, или се видеоскопији придодају и мини-
мална торакотомија ради боље контроле опе-
ративног поља. Комбинација видеоскопске 
визуелизације и миниторакотомије, омогућује 
контролу периферних простора торакалне 
шупљине и централну контролу у нивоу ресе-
кције хилусних елемената (под контрoлом 
ока). Обе методе, појединачно, имају предно-
сти и недостатке. Када се примењује само ен-
доскопски приступ ограничена је контрола 
васкуларних елемената и дубинска перцеп-
ција оперативног поља у нивоу крвних су-
дова. Кроз миниторакотомију није могућа 
безбедна анатомска ресекција плућа кла-
сичним начином. Комбинација оба приступа 
се примењује када се планира анатомска ре-
секција плућа.  

Индикације код видео – асистиране тора-
коскопске хирургије се деле на дијагностичке 
и терапијске.  

Дијагностичке индикације су обољења 
плеуре, плућа и медијастинума, тако да се 
VATS користи у дијагностичке сврхе за биоп-
сију плеуре и плућа, процену ресектабилно-
сти карцинома плућа, биопсију ме-
дијастиналних тумора, у евалуацији повреда 
грудног коша, за биопсију перикарда и за би-
опсију солитарних плућних нодуса.  
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Терапијске индикације су бројне и сваким 
даном се повећава лепеза терапијских инди-
кација за VATS. Најзначајније терапијске ин-
дикације су пнеумоторакс, симпатектомија 

код палмарне хиперхидрозе, рана декортика-
ција код емпијема плеуре, екстирпација бени-
гних тумора плућне марамице, зида грудног 
коша и медијастинума. 

 

P-10 THE ROLE OF VIDEO - ASSISTED THORACIC SURGERY  
(VATS) IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF  
DISEASES OF THE CHEST 

 

Slobodan Milisavljević 

 

University of Kragujevac, Faculty of Medical Sciences 
Department of Thoracic Surgery, Clinic of General and Thoracic Surgery,  
Clinical Center of Kragujevac 
 

In recent decades, enormous progress has 
been made in conventional endoscopy. This was 
achieved through technological development of 
optical instruments (flexible and rigid endosco-
pes) and high-quality display and recording en-
doscopic findings of videoendoscopic technique. 
Significant advances in diagnostic endoscopy 
enabled to introduce into clinical practice the so-
called interventional endoscopic techniques. 
Initially, they were limited to endoscopic proce-
dures in canalicular system (dilation of stenosis, 
intraluminal tumor destruction by applying laser 
resection, or setting endoluminal prosthesis) 
within tracheobronchoscopy, esophagoscopy, 
gastroscopy, in gynecological practice. In addi-
tion to strictly endoscopic methods, at the same 
time endoscopic exploration methods are deve-
loping of certain anatomical cavities, such as 
laparoscopy, thoracoscopy and other methods. 

Video - assisted thoracic surgery (VATS) is 
surgery - endoscopic procedure that allows visu-
alization of the structure of video across the 
chest. Video - assisted thoracic surgery (VATS)) 
is a minimally invasive method for endosurgical 
instrumental exploration intrathoracic lesions ac-
cess through small intercostal incision. The cam-
corder, which is connected to a standard surgical 
endoscope allows the surgeon a two-dimensional 
visualization of the operative field on the moni-
tor. The surgeon directs videoendoscopy and en-
dosurgical instrumentarium directly into the ple-
ural cavity and a post-mortem on the substrate. 
Video - assisted thoracic surgery is performed 
under general anesthesia intubation of patients by 
double-channel endobronchial tubing, allowing 
ipsilateral lung collapse where has been worked 
intervention. Ipsilateral lung collapse is essential 

to be able to perform any surgical intervention. 
Preparation of the operative field is externally 
the same as for a standard thoracotomy. The pa-
tient is in the lateral decubitus position, as well 
as for posterolateral thoracotomy, but with the 
elevation of the hand for the easier access to a 
limited topographic area lines of axillary com-
partment. Access to the thoracic cavity is through 
the intercostal spaces through small incisions 
into which are placed thoracoscope, video came-
ras and additional instruments, pliers, scissors, 
staplers, needle holders, hood, instruments for 
retraction of the lungs and more. In technical 
terms - video-assisted resections can be perfor-
med in two ways. It can be performed under 
conditions of complete videoscopic guidance of 
instruments, or videoscopy is supplemented with 
minimal thoracotomy for better control of the 
operating field. The combination of videoscopic 
visualization and minithoracotomy, provides 
control of the peripheral area of the thoracic 
cavity and the central control in the level of re-
section hilum elements (under the control of the 
eye). Both methods, individually, have advanta-
ges and disadvantages. When applied only endo-
scopic approach the control of vascular elements 
and the perception of depth operational field le-
vel in the blood vessels is limited. Through 
minithoracotomy it is not possible to secure 
anatomic lung resection using conventional met-
hod. The combination of both approaches is ap-
plied when planning anatomic lung resections.  

Indications of video - assisted thoracoscopic 
surgery can be divided into diagnostic and thera-
peutic. Diagnostic indications are pleural, lung 
and mediastinum diseases, so that’s why VATS 
is used for diagnostic purposes for biopsy of the 
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pleura and lungs, evaluation of resectability of 
lung cancer, a biopsy of mediastinal tumors, in 
the evaluation of chest trauma, pericardial biopsy 
and biopsy of solitary pulmonary nodules. The-
rapeutic indications are numerous and every day 
the range of therapeutic indications for VATS 
increases. The most important therapeutic indi-
cations are pneumothorax, palmar hyperhidrosis 

sympathectomy , early decortication at pleural 
empyema, extirpation of benign tumors of ple-
ura, chest wall and mediastinum. 

Key words: Video - assisted thoracic 
surgery, pneumothorax, sympathectomy, lung 
cancer, pleural effusion. 

 

П-11 ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЈА КОЛОРЕКТУМА:  
ИСКУСТВО КЛИНИКЕ ЗА ОПШТУ ХИРУРГИЈУ  
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ У БЕОГРАДУ 

 

Бошко Милев, Дамјан Славковић, Зоран Костић,  
Михаило Безмаревић, Милан Јовановић 
 

Клиника за општу хирургију, Војномедицинска академија Београд 
 

Увод/Циљ: Уназад више од петнаест го-
дина основне лапароскопске технике заузима-
ле су полако и сигурно место у свакодневном 
хируршком раду Клинике за општу хирургију 
Војномедицинске академије (ВМА). Од јануа-
ра 2013. године Клиника за општу хирургију 
ВМА уврстила је лапароскопску хирургију 
колоректума у свој редовни оперативни 
програм. Циљ овог предавања је приказ ре-
зултата лечења болесника оболелих од коло-
ректалног карцинома, који су оперисани ми-
нимално инвазивном хируршком техником у 
Клиници за општу хирургију ВМА, у периоду 
од јануара 2013. до марта 2016. године. 

Испитаници: Оперисано је укупно 97 бо-
лесника, 38 жена и 59 мушкараца. Просечна 
старост оболелих је била  године у жена и  го-
дина у мушкараца. Најмлађи болесник имао 
је 31 годину а најстарији 88 година. Удруже-
не болести имало је 46 (47,4%) болесника, а 
чак код 10 (10,3%) оболелих било је присутно 
три или више пратећих болести. Код свих бо-
лесника одговарајућим преоперативним испи-
тивањима (колоноскопија са биопсијом и 
патохистолошком верификацијом, мултислај-
сни скенер абдомена и мале карлице, радио-
графија грудног коша) постављена је дијаг-
ноза аденокарцинома дебелог црева са или 
без проширености основне болести. Локали-
зација тумора код оперисаних болесника 
односно процедуре које су урађене су следе-
ће: лева хемиколектомија код 5 (5,2%) пације-
ната, ресекција сигмоидног дела колона код 
34 (35,1%) , предња горња ресекција код 33 
(34%) , предња доња ресекција код 15 (15,5%) 

и абдоминоперинеална ресекција код 10 
(9,7%) болесника. 

Резултати: Укупни морбидитет оператив-
ног лечења унутар 30 дана од операције 
износио је 14% , а морталитет 0% . Опште 
компликације (инфекција уринарног тракта, 
пнеумонија, ЦВИ, акутни инфаркт миокарда, 
плућна тромбоемболија и флеботромбоза) 
јавиле су се у 12 болесника (12,1%), а специ-
фичне (инфекција хируршке ране, интраабдо-
минални апсцес, дехисценција анастомозе, 
пареза брахијалног плексуса) у 11 болесника 
(11,3%), од чега дехисценција анастомозе код 
4 болесника (4%). Учињене су следеће лапа-
роскопске хируршке интервенције: лева 
хемиколектомија (5), ресекција сигмоидног 
колона (29),  палијативна ресекција (4), ре-
секција по Хартману (1), предња горња ресек-
ција ректума (33), предња доња ресекција 
ректума (15) и абдоминоперинеална ресекција 
ректума (10). Просек одстрањених лимфних 
чворова износио је 15 (3-35). Код два боле-
сника (2,77%) креирана је шавна анастомоза, 
а у осталих је континуитет дигестивног 
тракта остварен механичким шивачима и то 
„double stapler“ техником. У 12 болесника 
(12,1%) учињена је деривациона трансверзо-
колостома, а код шесторо оперисаних (6,1%) 
учињена је конверзија, те је операција за-
вршена класичним приступом. Ни у једном 
случају разлог за конверзију није била ком-
пликација лапароскопске хируршке проце-
дуре, већ техничка немогућност да се иста 
заврши минимално инвазивним приступом. 
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Хируршка реинтервенција учињена је у 3 
болесника (3,1%). 

Закључак: Лапароскопске ресекције дебе-
лог црева код оболелих од колоректалног 
карцинома могу се сигурно изводити уз 
поштовање онколошких принципа у адекват-

но опремљеним центрима од стране едукова-
них хируршких екипа.                                                           

Кључне речи: колоректални карцином, 
лапароскопска хирургија, ресекција, компли-
кације 

 

Р-11 LAPAROSCOPIC RESECTION FOR COLORECTAL CANCER –  
A SINGLE CENTER EXPERIENCE 

 

Boško Milev, Damjan Slavković, Zoran Kostić,  
Mihailo Bezmarević, Milan Jovanović 
 

Clinic for General Surgery, Military Medical Academy, Belgrade 
 

Introduction. Laparoscopic approach has be-
come a gold standard in colorectal surgery in 
majority of patients. Our institution incorporated 
this approach in everyday practice since 2013. 
The aim of this study was to present all operated 
patients due to colorectal cancer in a 3 years 
duration period. 

Methods. The retrospective study included 
97 patients with colorectal cancer operated by 
laparoscopic approach. In all patients the diagno-
sis was confirmed preoperatively by colonoscopy 
and histologic evaluation. The preoperative clini-
cal staging was assessed by physical examination 
and various imaging modalities. The analysis 
included gender, age, tumor localization and type 
of resection, anastomosis, duration of surgery, 
general and specific complications, lengh of ho-
spital stay, number of removed lymph nodes, 
morbidity and mortality. 

Results. Male/female ratio was 59/38. Me-
dian age was 71 (31-88). Comorbidity was pre-
sent in 46 (47%) patients with ≥3 concomitant 
diseases in 10 patients. Types of resections de-
pending on tumor localization were: left hemi-
colectomy in 5, sygmoid resection in 29, high 
anterior rectal resection in 33, low anterior rectal 
resection in 15, abdominoperineal resection in 

10, palliative resection in 4 and Hartmann's 
procedure in 1 patient. In 95 patients the 
anastomosis was created by double stapling 
technique. Conversion rate was 6,1%. Median 
time of surgical intervention was 120 min (90-
180). 30-day morbidity and mortality rates were 
14% and 0% respectively. Overall, general 
complications (urinary tract infection, pneumoni-
a, cerebrovascular insult, myocardial infarction, 
pulmonary thromboembolism and deep vein 
thrombosis) occurred in 12 (12%) patients. Spe-
cific complications (surgical site infection, intra-
abdominal abscess, anastomotic leak and brac-
hial plexus paresis) occurred in 11 (11%) pa-
tients. Anastomotic leak occurred in 4,1% of 
patients. The rate of reinterventions (open 
approach) was 3%. Median lengh of hospital stay 
was 9 days (5-29). Median number of removed 
lymph nodes was 15 (3-35) . 

Conclusion. Laparoscopic resection for co-
lorectal cancer is a safe procedure for curable 
cancer which is intended for experienced surgical 
team with adequate equipment. 

Key words: colorectal, cancer; minimally, 
invasive, surgery, laparoscopy; resection; com-
plications. 

 

П-12 ФАРМАКОКИНЕТИКА И КЛИНИЧКА  
         ПРИМЕНА БИСОПРОЛОЛА 

 

Јасмина Р. Миловановић 
 

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу  
 

Бисопролол је β1 селективни блокатор 
који не поседује интринзичку симпатоми-
метичку активност, нити има утицаја на ста-
билизацију мембране. Његова селективност 

према β1 у односу на β2 рецепторе је значајно 
већа у односу на друге кардиоселективне β 
блокаторе (75% у односу на атенолол који 
има 35%) у терапијском и изнад терапијског 
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распона. Ипак, потребна је  опрезна админи-
страција лека код пацијената са астмом, 
ХОБП-ом или периферном оклузивном боле-
шћу артерија. Користи се у лечењу стабилне, 
хроничне срчане инсуфицијенције, ангине 
пекторис, хипертензије али у секундарној 
превенцији инфаркта миокарда и као анти-
аритмик.  

Бисопролол има веома пожељан фарма-
кокинетички профил што му даје предност за 
чешћу употребу у клиничкој пракси. Прису-
тан је на тржишту у облику обложених филм 
таблета у дозама од 2.5, 5 и 10mg у облику 
бисопролол фумарата или хемифумарата. На-
кон оралне примене лек се скоро у потпу-
ности апсорбује, биорасположивост износи 
90% при чему храна не утиче на апсорпцију. 
Пик плазма концентрације достиже се након 
2-4 часа, док је терапијски распон концен-
трације широк (10-50mg/l). Бисопролол има 
умерене, скоро подједнаке липосолубилне и 
хидросолубилне карактеристике, високу 
пермеабилност и није супстрат за P-глико-
протеин. Везивање за протеине плазме је 
мало (око 30%), док је волумен дистрибуције 
велики (3.5l/kg). Бисопролол поседује балан-
сирану елиминацију: 50% се елиминише пу-
тем бубрега у непромењеној форми, док се 

прeoсталих 50% метаболише у јетри. Лек под-
леже оксидативном  метаболизму уз при-
марно учешће  CYP3A4 (95%), док је улога 
CYP2D6 веома мала. Овакав начин елимина-
ције је веома користан за пацијенте који 
имају оштећену реналну или хепатичну 
функцију код којих није потребно смањивати 
дозу лека, осим код пацијената у последњем 
стадијуму реналне болести када је мак-
симална  препоручена доза до 10mg дневно.  

Полуживот бисопролола износи 10-12h 
што омогућава да се лек може користити јед-
ном дневно и доприноси бољој комлијанси 
пацијената. Такође, елиминација лека се ка-
рактерише линеарном фармакокинетиком у 
распону администриране дозе 2.5-100mg и не 
зависи од година старости. Двоструко скраће-
ње полуживота бисопролола забележено је 
код пацијената у комедикацији са рифампи-
цином, док је исто толико повећање (24.2h) 
забележено код уремичних пацијената. Бисо-
пролол нема интереакција са теофилином и 
варфарином, и припада групи слабо дијази-
билних β блокатора што је важно за пацијенте 
на хроничној хемодијализи. Укупни клиренс 
лека просечно износи 15.6l/h.   

Кључне речи: бисопролол, фармакокине-
тика, индикације 

  

P-12 PHARAMCOKINETICS AND CLINICAL USE OF BISOPROLOL 
 

Jasmina R. Milovanović 
 

Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac 

 

Bisoprolol is a selective β1 blocker which 
does not exhibit intrinsic sympathomimetic or 
membrane-stabilizing activity. Its receptor selec-
tivity to the β1 is significant higher in regard to 
the β2 receptors compared with other cardiosele-
ctive β blockers (75% relative to 35% of 
atenolol) in therapeutic or above therapeutic ran-
ge. Nevertheless, it can be carefully administered 
in patients with asthma, HOBP and peripheral 
arterial occlusive disease. Bisoprolol is com-
monly used in the treatment of stabile, chronic 
heart failure, angina pectoris, hypertension but 
also as antiarrhythmic drug and for secondary 
prevention in patients with myocardial infraction.  

Bisoprolol has a very desirable pharma-
cokinetic profile which gives it an advantage for 
frequent use in clinical practice. The drug is 
available as film-coated tablets (fumarate or 
hemifumarate) in different dosages forms (2.5, 5 
and 10mg) on the market.  After oral admini-
stration the drug is almost completely absorbed 
and its oral bioavailability is 90% which did not 
influenced by food intake, so it can be taken be-
fore or after meals. Following oral administra-
tion, peak plasma concentration of bisoprolol 
occurs within 2-4h with widely range of thera-
peutic plasma concentration from 10 to 50mg/l. 
Furthermore, bisoprolol has a moderate, nearly 
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equally lipophilic and hydrophilic characteristics, 
highly permeability and is not a substrate for P-
glycoprotein. The plasma protein binding is low 
(around 30%), with a large distribution volume 
of 3.5l/kg (average value of 210l in patient). 
Bisoprolol possesses a balanced elimination 
including two routes of drug excretion: 50% is 
eliminated by the kidneys in unchanged form, 
and other 50% is metabolized in the liver to 
inactive metabolites which mostly excreted in 
urine. The drug undergoes oxidative metabolism 
primarily by CYP3A4 (95%) with minor role of 
CYP2D6. Presence of two equally effective 
routes in bisoprolol clearance is very clinically 
significant and useful for patients with renal or 
hepatic damages. Moreover, a dosage adjustment 
is not required in these patients, except for 
patients in the end-stage of renal failure when the 
maximum daily dose of 10mg should not be 
exceeded.    

Elimination plasma half-life is 10-12 hours 
which enables to be used once daily and 
improves patient compliance. Bisoprolol has a 
linear pharmacokinetics of the administered dose 
in the range of 2.5-100 mg which is independent 
of patient's age. Twofold increasing in plasma 
half-life of bisoprolol was observed in patients 
on co-medication with rifampicin in contrast to 
the uremic patients with twice longer half-life 
(24.2h). There is no interaction of bisoprolol 
with theophylline or warfarin (no changes in the 
protrombine time). It shows low dialyzability 
which is important for patients on chronic 
hemodialysis. Total clearance of the drug is 
approximately15.6l/h. 

Key words: bisoprolol, pharmacokinetics, 
indications 

 

 

П-13 ФАРМАКОТЕРАПИЈА БОЛА 
 

Дејана Ружић Зечевић 
 

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

Терапија хроничног (неканцерског) бола 
представља посебан клинички и терапијски 
изазов, имајући у виду да око петине попула-
ције у Европи има симптоме умереног до 
јаког хроничног бола. Нарушен квалитет жи-
вота, утицај на психичко стањеи породицу, 
смањење функционалних способности само 
су неке од последице присуства хроничног 
бола. Између пацијената постоје значајне раз-
лике како у перцепцији бола, тако и у одго-
вору на терапију, због чега је важан индиви-
дуални приступ у третману бола. Избор тера-
пије треба да зависи од карактеристика и 
локализације бола, али и од карактеристика 
пацијента и особина самог лека. У терапији 
бола користисе велики број препарата из 
више фармакотерапијских група лекова са ра-
зличитим механизмом дејства: неопиоидни 
аналгетици- парацетамол и нестероидни ан-
тиинфламаторни лекови(НСАИЛ), опиоидн, 
антиепилептици, антидепресиви. 

У терапији хроничног, неспецифичног 
бола слабог до умереног интезитета предност 
се даје парацетамолу и НСАИЛ групи аналге-
тика. Иако су по ефикасности супериорнији у 
односу на парацетамол (нпр, у третману дуго-
трајног бола у леђима), НСАИЛ имају 
значајна ограничења због гастроинтестинал-
них и кардиоваскуларних нежељених дејстава.  

Наиме, не само селективни COX-2 инхи-
битори (рофекоксиб, валдекоксиб, целекок-
сиб), већ и неселективни инхибитори циклоо-
ксигеназе (диклофенак, напроксен и 
др.),имају потенцијал даизазову озбиљна не-
жељена дејства на кардиоваскуларном сис-
тему. Поред хипертензије и развојасрчане 
слабости, услед протромботичних ефеката 
ових препарата, повећава се ризик од нас-
танка транзиторнихисхемијских атака (мож-
даног удара), инфаркта миокарда и обољења 
периферних крвних судова.Токсичност 
једозно-зависна и вероватно се повећава са 
дужином терапије.За разлику од НСАИЛ, па-
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рацетамол се сматра безбедном аналгетиком 
код особа са кардиоваскуларним обољењима. 

Опиоидни аналгетици се користе у тера-
пији јаких акутних болова, болова малигног 
порекла, постоперативних и неуропатских 
болова, али су корисни и као алтернативни 
или комбиновани третман (са НСАИЛ) јаких 
до умерених неканцерских хроничних болова 
органског порекла. Опиоиди су најјачи поз-
нати аналгетици (за разлику од НСАИЛа не-
мају горњу границу ефикасности). Клинички 
се примењују пуни агонисти µопиоиднох ре-
цептора (морфин, меперидин, фентанил), док 
слабије аналгетско дејство имају парцијални 
агонисти као што су трамадол и бупренор-
фин.  

У терапији неуропатског бола највећу 
ефикасност су показали лекови из групе ан-

тиепилептика - габапентин, карбамазепин и 
прегабалин, док се за лечење неуропатског 
бола код дијабетичара може применити анти-
депресивдулоксетин, из групе селективних 
инхибитора преузимања серотонина. Поједи-
ни антидепресиви се успешно користе у 
третману фибромијалгије (амитриптилин и 
флуоксетин). Присуство хроничног бола код 
пацијената који истовремено имају депреси-
вне симптоме је индикација за примену анти-
депресива. Рационална фармакотерапија бола 
подразумева употребу најбезбеднијег ефика-
сног лека примењеног у минималној ефикас-
ној дози, при чему треба избећи клинички 
значајне интеракције аналгетика са другим 
лековима. 

Кључне речи: хронични бол, НСАИЛ, 
опиоиди, антидепресиви, прегабалин. 

 

P-13 THE PHARMACOTHERAPY OF PAIN 
 

Dejana Ružić Zečević 
 

Faculty of Medical Science, University of Kragujevac 
Department of Clinical Pharmacology, Clinical Centre “Kragujevac” 
 

Chronic pain is a major clinical and therape-
utic challenge, considering that about a fifth of 
the population in Europe is currently affected by 
moderate to severe chronic pain. Reduction of 
quality of life, impact on emotional and family 
life and functional disability are just some of the 
consequences of the presence of chronic pain. 
There are significant differences among the pati-
ents in the perception of pain, and in response to 
therapy. Therefore, it is very important to have 
individual approach to the treatment of pain. The 
choice of treatment should depend on the cha-
racteristics and localization of pain, but also of 
the characteristics of the patient and the pharma-
cological features of the drug. A wide range of 
pharmacological strategies with different mecha-
nisms of action are available for management of 
chronic pain: non-opioid analgesics - paraceta-
mol and non-steroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAIDs), opioids, anti-epilepsy drugs and anti-
depressants. Paracetamol and NSAIDs group of 
analgesics should be considered in the treatment 
of patients with chronic non-specific mild to mo-
derate pain.  Although efficiency of NSAIDs is 

superior to paracetamol (e.g., in the treatment of 
chronic low back pain),  NSAIDs treatment is as-
sociated with a higher risk of gastrointestinal and 
cardiovascular adverse effects. Meta-analyses 
have shown that long term use, not only a selec-
tive COX-2 inhibitors (rofecoxib, valdecoxib, 
celecoxib), but also non-selective cyclooxy-
genase inhibitors (diclofenac, naproxen, etc.), 
have the potential to cause serious adverse 
effects on the cardiovascular system. In addition 
to the development of hypertension and heart fa-
ilure, due to the prothrombotic effects, these 
drugs increase the risk of transient ischemic at-
tack (stroke), myocardial infarction and periphe-
ral vascular disease. Toxicity is dose-dependent 
and also long-term administration of these drugs  
increases risk of adverse effects. Unlike a 
NSAID, paracetamol can be useful  alternative  
in patients with cardiovascular diseases. 

The opioid analgesics used in the treatment 
of severe acute pain, the pain of malignant ori-
gin, and postoperative neuropathic pain but are 
useful as an alternative or combination treatment 
(with NSAID) of moderate to severe chronic 
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non-malignant pain. Opioids are the strongest 
known analgesics (unlike NSAIDs do not have 
an upper limit of efficiency). Strong agonists at 
the µ opioid receptor (morphine, meperidine, 
fentanyl), should be considered as an option for 
pain relief for patients with chronic low back 
pain or osteoarthritis, but sometimes are also use-
ful weak opioids- partial agonists, such as bupre-
norphine and tramadol. 

Anti-epileptic drugs - gabapentin, pregabalin, 
and carbamazepine, are recommended for the 
treatment of patients with neuropathic pain. An-
tidepressant drug from the group of selective se-
rotonin reuptake inhibitors, duloxetin, should be 

considered for the treatment of patients with dia-
betic neuropathic pain. Some antidepressants 
have been successfully used in the treatment of 
fibromyalgia (amitriptyline and fluoxetine). The 
presence of chronic pain in patients who have 
symptoms of depression at the same time is an 
indication for the administration of antidepres-
sants. Rational pharmacotherapy of chronic pain 
implies the use of the safest efficient drug admi-
nistered in a minimum effective dose, but it sho-
uld avoid clinically significant interactions anal-
gesics with other drugs.  

Key words: chronic pain, NSAIDs, opioids, 
antidepressants, pregabalin. 

 

П-14 ТЕРАПИЈА РЕУМАТОИДНОГ АРТРИТИСА 
 

Марина Костић 
 

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
 

Реуматоидни артритис је хронична инла-
маторна болест примарно зглобова али због 
постојања ванзглобних манифеестација боле-
сти као што су реуматоидни нодули, обољења 
плућа, крвних судова и других органа може 
се сматрати синдромом. Преваленција овог 
обољења износи 0,5-1% у општој популацији, 
при чему су пацијенти најчешће у фази жи-
вота високе економске продуктивности. Пре-
валенција реуаматоидног артртитиса је 3 до 4 
пута чешћа међу женским полом и позитивно 
корелира са старошћу. Етиологија реуматои-
дног артритиса је само делимично позната, са 
значајним утицајем генетских фактора. Хро-
нични синовитис и инфламација имају 
кључну улогу у патогенези реуматоидног ар-
тритиса и посредовани су измењеном функ-
цијом два типа ћелија синовицитима који су 
слични фибробластима и макрофагима и ути-
цајем цитокина као што су фактор некрозе 
тумора алфа, интерелуин 1 и интерлеукин 6. 
Ови процеси доводе до пропадања структура 
захваћених зглобова и околног ткива што 
умањује квалитет живота ових пацијената. 
Посебан проблем у терапији реуматоидног 
артритиса јесу пацијенти са неадекватним од-
говором на примењену терапију код којих се 
најчешће развијају екстраартикуларне мани-
фестације. Екстраартикуларне манифестације 
подразумевају оштећења различитих органа 
што доприноси повећаној инциденци комор-
бидитета и додатном повећању морталитета 
код пацијената са реуматоидним артритисом. 

Лечење реуматоидног артритиса при-
марно има за циљ да спречи даље оштећење 
захваћених зглобова умањењем ширења за-
паљенског процеса. Постизање стања реми-
сије у ових пацијаната јесте императив тера-
пије посебно у групи пацијената у раној фази 
реуматоидног артртиса. У ширем смислу под 
циљевима лечења реуматоидног артритиса се 
подразумевају и смањење активности боле-
сти, редукција боле, одржавање радне спосо-
бности али и способности за учешће у свако-
дневним активностима на адекватном нивоу.  

Лечење реуматоидног артритиса треба за-
почети лековима из групе Disease-modifying  
antirheumatic drugs у комбинацији са глико-
кортикоидима. Биолошка терапија се додаје 
стандардној терапији у групи пацијената који 
имају неадекватан одговор на стандардну те-
рапију или због неподношљивости не могу да 
наставе лечење. Дејство биолошких лекова је 
усмерено на инхибицију фактора некрозе ту-
мора алфа, интерлеукина 1  интерлеукина 6 и 
Б лимфоците. Ефекат биолошких лекова у ре-
дукцији прогресије напредовања структурал-
них промена захваћених зглобова је зна-
чајнији уколико се примењују у комбинацији 
стандардном терапијом него као моноте-
рапија. Лечење пацијаната са реуматоидним 
артритисом треба да обезбеди малу активност 
ове болести, а што се она раније постигне 
бољи исход лечења се може очекивати.  

Нови концепт лечења реуматоидног ар-
тритиса ("treat to target")  је усмерен управо на 
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постизање значајније контроле болести са 
модификацијом како доза тако и начина 
лечења, а према вредностима који се односе 
на активност реуматоисног артритиса.  

У лечењу реуматоидног артртиса однеда-
вно је уведена и нова група лекова која моду-
лира активност и сигналне путеве тирозин 

киназа, чија ефикасност и безбедност су тре-
нутно предмет истраживања клиничких сту-
дија.  

Кључне речи: реуматоидни артритис, ле-
кови који модификују ток болести, фактор 
некрозе тумора алфа, интерлеукин 1, интер-
леукин 6 

 

P-14 TREATMENT STRATEGIES FOR RHEUMATOID ARTHRITIS 
 

Marina Kostić 
 

Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac 
 

Rheumatoid arthritis is chronic inflammatory 
disease which primarly affect joints, but since its 
extra-articular manifestations such as rheumatoid 
noduli, pulmonary and vascular changes are, it 
should be considered as a syndrome. The preva-
lence of this clinical entity is about 0.5 - 1% 
among general population mostly involving pati-
ents during their economically productive part of 
life. The prevalence of rheumatoid arthritis is 3 
to 4 time higher among women, and it rise with 
aging. The aetiology of rheumatoid arthritis is 
partly known, with significant genetic genesis. 
Chronic synovitis and inflammation have main 
role in pathogenesis of rheumatoid arthritis and 
these processes are mediated mostly via altered 
function of two types of cells: fibroblast synovial 
cells and macrophages-like synovial cells and of 
different cytokines such tumor necrosis factor-
alpha, interleukin-1 and interleukin-6 are. These 
processes lead to deteriorations of affected joints 
and surrounding tissues which decrease functio-
nal ability of muscular-skeletal system and dimi-
nish quality of life of patients with rheumatoid 
arthritis. A special concern is needed in patients 
with rheumatoid arthritis since extra-articular 
manifestations of this disease are presented in 
40% of patients, especially in patients with 
inadequate response on therapy. Extra-articular 
manifestations involve damages of different or-
gans like neurological, ocular, cardiac, pul-
monary and cutaneous are, and contribute to hig-
her incidence of co – morbidities and additio-
nally increase mortality in these patients. 

The main aim of therapy of rheumatoid art-
hritis is to prevent further deterioration of affec-
ted joints via preventing expansion of inflamma-
tion process. Achieving state of remission in pa-
tients with rheumatoid arthritis is another 
established goal of therapy for rheumatoid art-
hritis, which is significant especially for early 

phase of rheumatoid arthritis. In broad terms, re-
duction of disease activity, diminish of pain, 
maintenance of working ability and ability for 
daily activities in patients with rheumatoid art-
hritis are treatment targets too. 

The treatment of rheumatoid arthritis should 
initiate with conventional Disease-modifying an-
tirheumatic drugs with low dose of glucocorti-
coides. Biological drugs should be added to con-
ventional Disease-modifying antirheumatic drugs 
in higher risk patients with rheumatoid arthritis. 
The mechanism of action of currently approved 
biological drugs involves inhibition of tumor 
necrosis factor alpha, interleukin-1, interleukin-6 
and depletion of B cells. These different classes 
of drugs are more effective in combination with 
conventional Disease-modifying antirheumatic 
drugs in reduction of progression of structural 
damage comparing to monotherapy with biolo-
gics in patients with rheumatoid arthritis. The 
optimal treatment in patients with rheumatoid 
arthritis should provide low disease activity, and 
sooner it has been achieved the better long term 
outcomes practitioners should expect.  

The new concept in therapy of RA ("treat to 
target") is directed to better control of disease 
activity with modifications of dose and course of 
therapy according to values of disease activity.  

The position of new class of drugs for rheu-
matoid arthritis, which mechanism of action is 
directed to  signal pathways and activity of 
tyrosine kinase are under investigations in post 
marketing surveys in patients as in efficacy as in 
safety issues. 

Key words: rheumatoid arthritis, disease-
modifying antirheumatic drugs, tumor necrosis 
factor alpha, interleukin-1, interleukin-6. 
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П-15 ФЕНОТИПИЗАЦИЈА И ЛЕЧЕЊЕ ХОБП 
 

Зорица Лазић 
 

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 

Клинички центар "Крагујевац" 
 

Хронична опструктивна болест плућа 
(ХОБП)  је честа болест коју карактеришу 
перзистентни респираторни симптоми и 
ограничење протока ваздуха које настаје ус-
лед абнормалости дисајних путева и/или ал-
веола обично узроковано значајном изложе-
ношћу штетним честицама или гасовима.  У 
терапијском алгоритму, до недавно, степен  
опструкције дисајних путева мерен форсира-
ним експиријумским волуменом у првој се-
кунди (ФЕВ1) је имао значајну улогу. 

Међутим, новија сазнања  су показала хе-
терогену и комплексну природу болести не-
зависно од степена опструкције дисајних пу-
тева.  Различите  клиничке манифестације, 
патолошко/радиолошки налаз, одговор на те-
рапију  и прогноза  болести код болесника са 
истим вредностима ФЕВ1, су довели до зак-
ључка да плућна функција није довољан фак-
тор детерминације  карактеристика болести и 
исхода лечења. Истраживања су усмерена ка 
утврђивању одређених подгрупа (феноти-
пова) болесника са сличним клиничким кара-
ктеристикима, одговором на терапију и прог-
нозом.   

Фенотип ХОБП се дефионише као  „једна 
или комбинација карактеристика болести би-
тних у опису разлика између појединаца са 
ХОБП које се односе на клинички значајан 
исход болести“. Циљ фенотипизације је да се 
утврде групе пацијената са јединственим про-
гностичким и  терапијским карактеристикама. 

Међу бројним покушајима да се изврши фе-
нотипизација ХОБП, најприхватљивије су  
Шпанске препоруке и предложени  

 фенотипови:  (А)  болесници без честих 
егзацербација било да се ради о хроничном 
бронхитису или емфизему плућа; (Б) прекла-
пање астме и ХОБП; (Ц) честе егзацербације 
са доминатно емфиземом; (Д) честе егзацер-
бације са доминантно бронхитисом. Аутори 
из Чешке поред већ споменутих истичу и уд-
руженост ХОБП са бронхиектазијама као по-
себан фенотип. 

Правилан терапијски избор у зависности 
од фенотипа ће свакако редуковати симптоме, 
смањити ризик од будућих догађаја, успорити 
прогресију  и утицати на исход болести. 
Међутим,  многа питања остају без одговора 
у покушају фенотипизације болесника са 
ХОБП:прогресија различитих ХОБП феноти-
пова, међусобни однос између различих фе-
нотипова, варирање фенотипова у односу на 
пол, животно доба, трајање болести, дифе-
ренцирање више фенотипова код једног боле-
сника. Идентификација  фенотипова и усме-
ревање терапије у зависности од клиничких 
карактеристика су, за сада , пионирски поку-
шаји ка рационалној терапији,  а свакако да је 
индивидуални приступ у лечењу болесника са 
ХОБП  наша будућност. 

Кључне речи: хронична опструктивна 
болест плућа, фенотип, лечење 

 

Р-15 PHENOTYPISATION AND COPD TREATMENT 
 

Zorica Lazić 
 

Faculty of Medical Sciences, University in Kragujevac  
Clinical Center of Kragujevac 
 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
(COPD) is a common disease which is characte-
rized by persistent respiratory symptoms and 
airflow limitation, caused by the airway and/or 
alveoli abnormalities, mainly due to significant 
exposure to harmful particles and gases. In the 
therapeutic algorythm, until recently, the degree 
of airflow limitation, measured by forced 

expirium volume in the 1st second (FEV1) had a 
significant role.    

However, recent findings have shown hete-
rogeneous and complex nature of this disease, 
independently from the degree of airway limita-
tion. Different clinical manifestations, pathologi-
cal and radiological findings, response to treat-
ment and prognosis in patients with the same 
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FEV1 value, have led to the conclusion that 
pulmonary function alone is not sufficient eno-
ugh to serve as determination factor for disease 
characteristics and treatment outcomes.     

Researchers are focused on determination of 
certain subgroups (phenotypes) of patients with 
similar clinical characteristics, response to treat-
ment and prognosis. 

COPD phenotype is defined as “one or com-
bination of disease characteristics, relevant in de-
scription of differences among individuals with 
COPD, which are related to clinically significant 
outcome of disease”. The purpose of pheno-
typisation is to determinate groups of patients 
with unique prognostic and therapeutic cha-
racteristics. Among numerous efforts in order to 
make COPD phenotypisation, Spanish guidelines 
and proposed phenotypes are the most accepta-
ble: (A) patients without frequent exacerbations, 
regardless to the type – chronic bronchitis or 
emphysema; (B) asthma and COPD overlap; (C) 
frequent exacerbations in predominantly 
emphysematic patients; (D) frequent exacer-

bations in predominantly bronchitis patients. 
Czech authors, beside these already mentioned 
phenotypes, propose mixed COPD and 
bronchiectasis as a unique phenotype.   

Proper therapeutic decision, depending on 
the phenotype, will definitely reduce symptoms, 
minimize risk from future events, decelerate pro-
gression and influence disease outcome. 
However, many questions remain unanswered in 
these efforts to divide COPD patients into 
phenotypes: progression of different COPD phe-
notypes, relations between different phenotypes, 
variations of phenotypes in relation to patients’ 
gender, age, disease duration, differentiation of 
multiple phenotypes in one patient. Identification 
of phenotypes and “tailored” therapy, depending 
on clinical characteristics, represent pioneer 
attempts towards rational therapy. The individual 
approach in treating COPD patients is definitely 
our future.    

Key words: Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease, phenotype, treatment. 

 

П-16 ПЛУЋНА ЕМБОЛИЈА:  
КО ТРЕБА ДА ДОБИЈЕ ТРОМБОЛИЗУ? 

 

Марина Петровић 
 

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

Плућна емболија (ПЕ) је акутно стање у 
пулмологији које је и данас, упркос великом 
напретку у дијагностици, профилакси и тера-
пији, праћено високом стопом морталитета. 
Према смернице Европског кардиолошког 
друштва за дијагностику и лечење плућне ем-
болије из 2014 (ESC guidelines on the diagnosis 
and management of acute pulmonary embolism)  
тежина плућне емболије се класификује у не-
колико ESC категорија зависно од процење-
ног ризика раног морталитета (летални исход 
интрахоспитално или унутар 30 дана од 
почетног догађаја). Ризик раног морталитета 
се процењује на основу присуства и/или од-
суства следећих параметара: шок и/или арте-
ријска хипотензија (дефинисана као систем-
ски притисак нижи од 90 mmHg или пад при-
тиска за више од 40mmHg током 15 минута 
који није узрокован новонасталом аритмијом, 
хиповолемијом или сепсом), дисфункција де-
сне коморе, пораст ензима некрозе миокарда: 
тропонин Т или I. Према наведеним парамет-

рима плућна емболија се категоризује као: а) 
високо ризична плућна емболија која се кли-
нички презентује шоком и/или упорном арте-
ријском хипотензијом, б) плућна емболија 
која није праћена шоком и хипотензијом  
сматра се да нема висок ризик за рани смртни 
исход.         

За болеснике са плућном емболијом ви-
соког ризика, терапија избора је примарни 
реперфузиони третман, што се посебно од-
носи на системску тромболитичку терапију. 
Тромболитичка терапија  је  прва линија 
лечења код пацијената са плућном емболијом 
код којих је стратификован висок ризик за 
рани морталитет у одсуству апсолутних кон-
траиндикација.У ту сврху се користе стрепто-
киназа, као индиректни активатор плазмино-
гена, урокиназа као директни активатор плаз-
миногена и рекомбиновани ткивни активатор 
плазминогена  (Actilyse). Последњих година 
су у употреби синтетски препарати ткивног 



 КЊИГА САЖЕТАКА  
 
 

 

83 

активатора плазминогена  као што су Alte-
plase, Reteplase и други. Ефекат тромболи-
тичке терапије се контролише одређивањем 
тромбинског времена (ТТ) 4 сата након апли-
кације, које треба да буде 2-4 пута дуже од 
нормалних вредности. 

Контраиндикације за примену тромболи-
тичке терапије су апсолутне и релативне. 
Апсолутне контраиндикације су: хемора-
гијски мождани удар или мождани удар непо-
знате природе било када, исхемични мождани 
удар у задњих 6 месеци, оштећење или нео-
плазма централног нервног система, недавна 
тежа траума/хируршки захват/ повреда главе 

(у протекле 3 недеље), гастроинтестинално 
крварење у последњих месец дана,познато 
активно крварење. Релативне контраиндика-
ције су: транзиторни исхемијски атак у пос-
ледњих 6 месеци, перорална антикоагулантна 
терапија, трудноћа или време од порођаја 
мање од 1 недеље, некомпресибилна убодна 
места, трауматска реанимација, рефракторна 
хипертензија,узнапредовала болест јетре, ин-
фективни ендокардитис, активни пептички 
улкус. 

Кључне речи: плућна емболија, процена 
ризика, троболиза. 

 
 

Р-16 PULMONARY EMBOLISM:  
WHO SHOULD RECEIVE THROMBOLYSIS? 

 

Marina Petrović 
 

Pulmonology Clinic, Clinicаl Center Kragujevac 
Faculty of Medical Science, University of Kragujevac 
 

Pulmonary embolism (PE) is acute condition 
in pulmonology that is even today, despite the 
great advances in the diagnosis, prophylaxis and 
therapy, followed by high mortality rate. Accor-
ding to 2014 ESC guidelines on the diagnosis 
and management of acute pulmonary embolism, 
the severity of pulmonary embolism is classified 
into several categories depending on the ESC es-
timated risk of early mortality (in-hospital 
lethality or within 30 days of the initial event). 
The risk of early mortality is estimated based on 
the presence and/or absence of the following pa-
rameters: shock and/or arterial hypotension (de-
fined as blood pressure lower than 90 mmHg or a 
pressure drop more than 40 mmHg for 15 minu-
tes, which is not caused by new onset 
arrhythmia, hypovolemia or sepsis), right ventri-
cular dysfunction, increase in enzymes of 
myocardial necrosis: troponin T or I. According 
to these parameters pulmonary embolism is cate-
gorized as: a) high-risk pulmonary embolism that 
presents clinically as shock and/or persistent ar-
terial hypotension, b) pulmonary embolism 
which is not accompanied by shock and 
hypotension, and it is considered that there is low 
risk for early death. 

For patients with high-risk pulmonary em-
bolism, the treatment of choice is primary reper-
fusion treatment, which is particularly related to 
systemic thrombolytic therapy. Thrombolytic 
therapy is a first-line therapy in patients with 

pulmonary embolism which were stratified with 
a high risk for early mortality in the absence of 
absolute contraindication. In this purpose the 
streptokinase, as indirect plasminogen activator, 
urokinase as direct plasminogen activator and re-
combinant tissue plasminogen activator 
(Actilyse) are used. In recent years synthetic tis-
sue plasminogen activator such as alteplase, re-
teplase, and others are in use. The effect of 
thrombolytic therapy is controlled by measuring 
the thrombin time (TT) 4 hours after administra-
tion, which should be 2-4 times longer than nor-
mal value. 

Contraindications for thrombolytic therapy 
are absolute and relative. Absolute contraindica-
tions are: hemorrhagic stroke or stroke of 
unknown nature anytime, ischemic stroke in the 
last 6 months, injury or neoplasm of the central 
nervous system, recent severe trauma 
/surgery/head injury (in the past 3 weeks), gas-
trointestinal bleeding in the past month, known 
active bleeding. Relative contraindications are: 
transient ischemic attack in the last 6 months, 
oral anticoagulant therapy, pregnancy or the time 
of delivery less than 1 week, non-compressible 
puncture site, traumatic resuscitation, refractory 
hypertension, advanced liver disease, infective 
endocarditis, active peptic ulcer. 

Key words: pulmonary embolism, risk as-
sessment, thrombolysis. 
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П-17 СИМПТОМИ И ЗНАЦИ, ДИЈАГНОСТИКА И ПРЕПОРУКЕ ЗА  
МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕЊЕ СРЧАНЕ  
ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈЕ КОД ДЕЦЕ 

 

Јасмина Кнежевић 

 

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

Срчана инсуфицијенција (СИ) код деце је 
релативно ретко стање, али је значајан узрок 
морбидитета и морталитета. Искуства у 
дијагностици и лечењу су оскудна, а кли-
ничке манифестације су варијабилне и раз-
личите у односу на одрасле пацијенте. У раз-
вијеним земљама најчешћи узроци су карди-
омиопатије, које учествују у трансплантацији 
срца са 60%. У овим случајевима дијагноза се 
поставља у високом проценту у фази тешке 
декомпензације. Урођене срчанe мане у ма-
њем проценту дају СИ. 

У односу на симптоме, СИ се према 
NYHA/Ross класификацији дели у четири 
стадијума. Први је асимптоматски, други је 
праћен благом тахипнеом или знојењем у 
одојачком периоду, а код веће деце диспнеом 
у току средње израженог оптерећења. У тре-
ћем стадијуму, већа деца имају диспнеу у 
средњем или благом оптерећењу, а одојчад 
тахипнеу и знојење са поремећајем напредо-
вања. У четвртом стадијуму већа деца испо-
љавају диспнеу и при мањем напору, а 
одојчад знојење и респираторни дистрес у 
миру.  

Телерадиографија срца је прва дијагно-
стичка метода код СИ и кардиомегалија има 
високу предиктивну вредност за коморску 
дилатацију, али сензитивност је мала. Биохе-
мијски и други лабораторијски тестови су у 
препорукама, али са ниским квалитетом 
евиденције. ЕКГ је обавезна дијагностика, али 
са средњим квалитетом евиденције. Ехокар-
диографија је незаменљива почетна дијагно-
стика. НТ-про-БНП је користан за ра-
зликоваље СИ од респираторних и других бо-
лести. У колико је присутна конгестија 
јављају се: хепатомегалија, тахипнеа, ортоп-
неа, едеми и асцитес. Ако је присутна хипо-

перфузоија уочљиви су: хипотензија или та-
хикардија са уским пулсним притиском, хла-
дни екстремитети и иритабилност или 
поремећај пажње. 

Од диуретика се даје фуросемид и тизи-
дни диуретици када је реакција на фуросемид 
слаба, у циљу одржавања волемије са нај-
мањим дозама. Ограничава се унос течности 
на 80%, а повећава калоријски унос. 
Инотропни лекови побољшавају перфузију и 
симптоме, али краткотрајно. Милринон 
појачава кардијални индекс, смањује прити-
сак у плућима и системску васкуларну резис-
тенцију, превенира низак минутни волумен 
после кардиохирургије. Катехоламини могу 
дати аритмије и оштећење миокарда. Добута-
мин треба дати у високим дозама код деце 
која су узимала бета блокаторе. Нитроглице-
рин се ретко даје и нема специфичних инди-
кација код деце. Несиритид се даје спора-
дично и искуства су ограничена код деце. 
АЦЕ инхибитори смањују симптоме и побо-
љшавају преживљавање. Блокатори ангиотен-
зин рецептора су примењивани у малом броју 
студија. Према препорукама карведилол, ме-
топролол и бисопролол треба дати код средње 
и изражене систолне дисфункције леве ко-
море.У првом стадијуму NYHA/Ross класи-
фикациј дају се АЦЕ инхибитори и диуретици 
по потреби. У другом стадијуму: АЦЕ инхи-
битори, пусне дозе диуретика, бета блокатори 
и антагонисти алдостерона.У трећем ста-
дијуму, исто као и у другом, уз континуирано 
давање диуретика. У четвртом стадијуму све 
наведено уз интравенске инотропне вазодила-
таторе. 

Кључне речи: срчана инсуфицијенција, 
деца, лечење. 
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Р-17 PRESENTATION, DIAGNOSIS AND MEDICAL MENAGEMENT  
OF HEART FAILURE IN CHILDREN 

 

Jasmina Knežević 

 

Faculty of Medical Sciences, University of  Kragujevac 
Department of Pediatrics, Clinical Center of Kragujevac 
 

Heart failure (HF) in children is a relatively 
uncommon condition, but it is an important cause 
of morbidity and mortality. Experiences in diag-
nosis and management are little, and the clinical 
manifestations are variable and dissimilar com-
pared to those of adults and quite variable. In de-
veloped countries, the most common causes of 
HF are cardiomyopathies, which account for 
60% of children requiring a cardiac transplant.  
In these cases, the diagnosis is made when the 
patient is in a state of severe decompensation. 
Congenital heart defects in smaller percentages 
are severe enough to result in HF during child-
hood. In relation to the symptoms, HF according 
to the NYHA / Ross classification is dividing 
into four stages. The first is asymptomatic; the 
other is accompanied by a mild tachypnea or di-
aphoresis with feeding in infants, and in older 
children with dyspnea on moderate exertion. In 
the third stage, older children have dyspnea on 
mild or minimal exertion, and in infant’s 
tachypnea or diaphoresis with feeding and grown 
failure are present. In the fourth stage children have 
tachypnea, diaphoresis or respiratory distress at rest.  

Chest radiography (CXR) is indicated as a 
first-line investigation in children with suspected 
HF and cardiomegaly on pediatrics CXR is 
highly predictive of ventricular dilatation with 
high specificity and negative predictive value, 
but the sensitivity and positive predictive value 
are low. Assessment of biochemical and routine 
laboratory testing should be performed at initial 
presentation of HF with strong recommendation, 
and low-quality evidence. All patients should to 
have ECG to exclude features of arrhythmia and 
congenital or ischemic heart disease. Transthora-

cic echocardiography is a necessary for initial di-
agnostic evaluation to exclude possible structural 
disease. BNP or NT-pro-BNP levels are useful in 
distinguishing HF from respiratory disease. Car-
diac MRI is showing increasing diagnostic po-
tential in disease including the primary 
cardiomyopathy and myocarditis.  

A loop diuretic is recommended for patients 
with HF and sings of congestion. Thiazide diure-
tic can be added in patients with limited response 
to loop diuretic. In acute HF with end-organ 
dysfunction inotropic therapy is benefit. Inotro-
pic agents should be confined to patients with 
depressed systolic function and to improve end-
organ perfusion in patient with low cardiac out-
put and in acute HF. Milrinone can prevent low 
cardiac output syndrome after cardiac surgery. 
Dobutamine, a catecholamine analogue that acti-
vates β1 adrenergic receptors, might be conside-
red to improve end-organ perfusion in patients 
with low cardiac output. In chronic HF ACEi 
therapy should occur after stabilization with diu-
retic and simultaneous to inotropic support. 
Captopril is the typical first choice for the most 
infants, and enalapril for children older than the 
age of 2 years. A standard approach in manage-
ment HF in myocarditis including inotropic sup-
port and diuretic. Beta adrenergic antagonist 
(carvedilol, metoprolol, bisoprolol) might be ini-
tiated in the treatment of moderate to severe 
systolic dysfunction of a systemic left ventricle. 
Aldosterone antagonist therapy is reasonable in 
children with chronic HF with normal, or mildly 
impaired renal function.  

Key words:heart failure, children, theraphy. 

 

П-18 ОГРАНИЧЕЊА У ПРИМЕНИ РЕГИСТРОВАНИХ ЛЕКОВА  
ЗБОГ ОЗБИЉНИХ НЕЖЕЉЕНИХ ДЕЈСТАВА:  
ИСКУСТВА АЛИМС-А 

 

Јелена Митрашиновић, Ивана Јовић 

 

Агенција за лекове и медицинска средства Србије 
 

Пре него се лек стави у промет, инфор-
мације о безбедности  и ефикасности лека 

ограничене су на његову употребу у кли-
ничким испитивањима. Међутим, услови под 
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којима се спроводе клиничке студије, не 
рефлектују нужно начин примене лекова у 
свакодневној рутинској здравственој пракси, 
oдносно када се лек нађе у промету. На при-
мер, у тренутку одобравања, лек је испитан на 
релативно малом броју пацијената током 
ограниченог временског периода. Упркос 
обимним премаркетиншким испитивањима, 
претклиничким на животињама и клиничким 
испитивањима на људима, неке нежељене 
реакције (НР) се не могу уочити уколико 
велики број пацијената није био изложен 
леку. Зато је од великог значаја праћење 
безбедности свих лекова након њиховог став-
љања у промет – познато као фармаковиги-
ланца. 

Фармаковигиланца подразумева: праћење 
лекова у свакодневној пракси како би се 
идентификовале претходно неоткривене НР 
или промене у обрасцу испољавања познатих 
НР; процену ризика и користи лекова у сврху 
доношења одлуке да ли је за безбеднију 
примену лека потребно спровести одговара-
јућу регулаторну меру; пружање информација 
о лековима здравственим стручњацима и 
пацијентима како би се постигла безбедна и 
ефективна примена лекова. 

Агенција за лекове и медицинска средства 
Србије (АЛИМС) је одговорна за организо-
вање, одржавање и унапређивање национал-
ног система фармаковигиланце у Републици 
Србији, који се користи за прикупљање пода-
така о ризицима примене лекова, превенцију 
ризика, као и промоцију безбедне и ефек-
тивне примене лекова. 

Спонтано пријављивање остаје камен 
темељац фармаковигиланце у регулаторном 

систему и неопходно је за детекцију сигнала. 
Успех система спонтаног пријављивања 
зависи од активног учешћа извештача. Иако 
је недавно уведено директно пријављивање 
од стране пацијената, здравствени стручњаци 
представљају главне извештаче за случајеве 
суспектних НР кроз историју фармаковиги-
ланце. 

Када је неопходно, АЛИМС може да 
спроведе регулаторну меру како би се 
обезбедила одговарајућа употреба лека којом 
ће се смањити ризици, а повећати користи од 
примене лека за пацијента. Ове мере могу 
укључивати: промену упозорења у сажетку 
карактеристика лека и упутству за лек, 
промену одобрене дозе лека, ограничење 
индикација, промену режима издавања лека 
(на пример, са режима издавања без лекар-
ског рецепта на режим издавања уз лекарски 
рецепт), а у ретким ситуацијама и одлуку о 
престанку дозволе за лек уколико ризици 
превазилазе користи од примене лека. О 
важним новим безбедносним информацијама 
потребно информисати здравствене стручња-
ке и пацијенте. 

Комуникација са здравстеним стручњаци-
ма и пацијентима о безбедности примене 
лекова је од суштинског значаја за постизање 
циљева фармаковигиланце у смислу промо-
ције рационалне, безбедне и ефективне при-
мене лекова, спречавања нежељених реакција 
и доприноса заштити здравља пацијената и 
јавног здравља. 

Кључне речи: лекови, нежељена реак-
ција, регулаторна мера, агенција 
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DUE TO SERIOUS ADVERSE REACTIONS:  
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Before a medicine is marketed, any 
experience of its safety and efficacy is limited to 
its use in clinical trials. However, the conditions 
under which clinical trials are conducting do not 
necessarily reflect the way the medicines are 
used in everyday healthcare practice once they 
are marketed. For example, at the time of its li-

censing, a medicine will only have been tested in 
a relatively small number of patients for a limited 
length of time. Despite the extensive research in 
animals and clinical trials in humans for a speci-
fic medicine, some adverse drug reactions 
(ADRs) may not be seen until a very large num-
ber of patients have received the medicine. The-
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refore it is vital that the safety of all medicines is 
monitored throughout their marketed life - 
known as pharmacovigilance. 

Pharmacovigilance involves: monitoring the 
use of medicines in everyday practice to identify 
previously unrecognised ADR or changes in the 
patterns of ADR; assessing the risks and benefits 
of medicines in order to determine what action, if 
any, is necessary to improve their safe use; pro-
viding information to healthcare professionals 
and patients to optimise safe and effective use of 
medicines. 

Medicines and Medical Devices Agency of 
Serbia (ALIMS) is responsible for organizing, 
maintainance and improvement of the national 
system of pharmacovigilance in the Republic of 
Serbia, which is used to collect data about the 
risks of medicines use, prevent risks and promote 
safe and effective use of medicines. 

Spontaneous reporting remains a cornerstone 
of pharmacovigilance in the regulatory environ-
ment, and is indispensable for signal detection. 
The success or failure of any spontaneous repor-
ting system depends on the active participation 
of reporters. Although limited schemes for re-
porting by patients have been initiated recently, 
health professionals have been the major provi-
ders of case reports of suspected ADRs throug-
hout the history of pharmacovigilance. 

When necessary, the ALIMS may take 
regulatory action to ensure that a medicine is 
used in a way which minimises risk, and 
maximises benefits to the patient. Such actions 
may include: changes to warnings in the 
Summary of Product Characteristics or in the 
Patient Information Leaflet, changes in the speci-
fied dose of the medicine, restricting the indica-
tions for use of a medicine, changing the legal 
status of a medicine (for example, from over-the-
counter to prescription only), in rare circumstan-
ces decision on the termination of the marketing 
authorization, if the risks of a medicine are found 
to outweigh the benefits. Important new safety 
information on medicinal products should be 
communicated to healthcare professionals and 
then to patients. 

Communicating safety information to pati-
ents and healthcare professionals is a public he-
alth responsibility and is essential for achieving 
the objectives of pharmacovigilance in terms of 
promoting the rational, safe and effective use of 
medicines, preventing harm from adverse reacti-
ons and contributing to the protection of patients’ 
and public health. 

Key words: medications, serious adverse 
drug reaction, regulatory action, Serbian agency 
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Увођење нове генерације биолошких ле-
кова, засноване на моноклонским антителима, 
омогућило је значајан терапијски напредак, 
посебно у онкологији, реуматологији, неуро-
логији, гастроентерологији и дерматологији.  

Механизам дејства је највећим делом зас-
нован на блокади циљних молекула што до-
води до измене активности сигналних путева 
и промена у регулацији апоптозе, диферен-
цијације и пролиферације ћелија, примарно у 
имунолошком систему и неопластичним тки-
вима. Клиничка истраживања и потоња пра-
кса су потврдили терапијску корист биолош-
ких лекова код болесника са малигним и ау-
тоимунским болестима хроничног тока код 

којих су ранији медикаменти имали скромну 
ефикасност и значајна нежељена дејства. С 
друге стране, због модулације имунолошког 
система постојала је оправдана сумња у 
стварну, дугорочну безбедност нових, био-
лошких медикамената посебно у смислу мо-
гућег потенцијала за изазивањем нових нео-
плазија и појаве опортунистичких инфекција.  

С тим у вези, у многим земљама су обра-
зовани регистри кохорти болесника са циљем 
дугорочног, постмаркетиншког праћења ефи-
касности и безбедности биолошких лекова у 
условима свакодневне клиничке праксе. До-
садашња искуства публикованих резултата 
студија проистеклих из анализе података ових 
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регистара су добрим делом охрабрујућа и 
чине да се данас нови биолошки лекови све 
боље позиционирају у терапији озбиљних, 
хроничних болести. Анализа утицаја индиви-
дуалних чиниоца болесника и компаративне 
фармакологије међу појединим биолошким 
лековим су даљи изазови за будуће истражи-
ваче. Клинички фармаколози, као чланови 
мултидисциплинарних истраживачких ти-
мова, треба да стекну и примене нова знања и 

вештине како би учествовали у успостављању 
и одржавању регистара биолошких лекова, 
анализи њихових података и публиковању ре-
зултата у циљу обезбеђења нових доказа за 
доношење валидних клиничких одлука. 

Кључне речи: биолошки производи; ре-
гистри; истраживање компаративне ефектив-
ности; нежељена дејства у вези са лековима и 
нежељене реакције; кохортне студије. 
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Introduction of a new generation of biologi-
cal drugs, based on monoclonal antibodies, ena-
bled significant therapeutic advances, especially 
in oncology, rheumatology, neurology, gastro-
enterology and dermatology.  

Mechanism of action is largely based on blo-
ckade of target molecules, which leads to a 
change in signaling pathway activity and regula-
tion of cell apoptosis, differentiation and prolife-
ration, primarily within immune system and neo-
plastic tissue. Clinical researches and latter prac-
tices have confirmed therapeutic benefit of 
biologics in patients with malignant and chronic 
autoimmune diseases, in which earlier drugs 
have modest efficacy and significant adverse ef-
fects. On the other hand, due to modulation of 
immune system, there is reasonable concern 
about long-term safety of new biologicals, 
especially in terms of possible potential for indu-
cing neoplasia and occurrence of opportunistic 
infections.  

In this regard, in many countries, registries 
are established which included patient cohorts 
aiming for long-term, post-marketing monitoring 
of efficacy and safety of biologicals at everyday 
clinical practice. Experience of published studies 
which resulted from analysis of data of these re-
gistries are largely reassuring and make that new 
biologicals are better positioned in treatment of 
serious chronic diseases, now. Analysis of influ-
ences of individual patient factors and compara-
tive pharmacology among some biological drugs 
are further challenges for future researchers. Cli-
nical pharmacologists, as members of 
multidisciplinary research teams, need to acquire 
and apply new knowledge and skills in order to 
participate in establishment and maintenance of 
biologic drug registries, analysis of their data and 
publishing results in order to provide new evi-
dence for valid clinical decision-making. 

Key words: biological products; registries; 
comparative effectiveness research; drug-related 
side effects and adverse reactions; cohort studies. 

 

П-20 БИОСИМИЛАРИ И ЊИХОВА  
РАЦИОНАЛНА ПРИМЕНА У ОНКОЛОГИЈИ 

 

Ивана Божовић-Спасојевић 

 

Институт за онкологију и радиологију Србије 
 

Биосимилари су биолошки лекови, до-
бијени од живих организама, развијени као 
високо сродни или слични оригинатору или 

референтном биолошком леку у погледу ка-
рактеристика квалитета, биолошке активно-
сти, сигурности и ефикасности. У онкологији 
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најважнији биосимилари су моноклонска ан-
титела која се користе било као специфична 
онколошка терапија, самостално или у ком-
бинацији са хемиотерапијом, или као супор-
тивна терапија попут фактора раста грануло-
цитне лозе (GCSF) и еритропоетина. 

Европска агенција за лекове енг. The Eu-
ropean Medicines Agency (ЕМА) објавила је да 
планира да отпочне у 2017.год. пилот про-
јекат тестирања додатне вредности и из-
водљивости  научног надзора у развојном 
путу лекова попут биосимилара. Кроз ову 
нову иницијативу ЕМА има за циљ да произ-
вођече биосимилара саветује о тестовима које 
су обавезни да спроведу, а на основу квали-
тета, аналитичких и функционалних података 
којима већ располаже. Овим поступком се 
претпоставља боља подршка процесу развоја 
биосимилара у Европској унији, а произ-
вођачима може помоћи да донесу информи-
сану одлуку о развојној стратегији, посебно 
онда када довољно квалитетних података 
буде сакупљано.  

Регистрација биосимилара у Европи, за 
разлику од генеричких лекова, следи строга 
правила која је установила ЕМА, која су у 
складу са регистрацијом оригинатора, ук-
ључујући предклиничке и клиничке студије, 
као и строге студије компарабилности и сте-
пена сличности оригинатору, до безбедности 
и ефикасности. Аналитички, предклинички, 
фармакокинетски, фармакодинамски, кли-
нички подаци као и подаци о имуногености 
требају бити пажљиво прикупљени уколико 
се планира екстраполација примене биосими-
лара у свим индикацијама за које је регистро-
ван оригинатор. У складу са наведеним, ЕМА 
је обезбедила водич за произвођаче који де-
таљно обрађује и укључује: дизајн предкли-
ничких и клиничких студија, одговарајући 

избор циљева (енг. end points) у студијама 
ефикасности, пажљиви одабир испитиване 
популације пацијената, клиничку безбедност 
укључујући и дизајн студија имуногености, 
план ризика и фармаковигиланцу, екстрапо-
лацију података о ефикасности и безбедности.  

Предвиђено је да ће тржиште онколошких 
лекова да прерасте 140 милијарди евра до 
2020.год. Здравствене власти се стога 
суочавају са питањем одрживости здравстве-
ног система са једне стране, а са друге стране 
потребе да се сваком пацијенту обезбеди при-
ступ одговарајућем леку. Сматра се да ће у 
2017.год. биосмилари чинити 15-20% укупне 
продаје фармацеутске индустрије, од којих ће 
добар део бити биосимилари намењени онко-
лошким пацијентима. Уколико су произве-
дени под високим стандардима, уколико се 
користе у тачно одређеним индикацијама, под 
условом да су и пацијент и лекар добро ин-
формисани о леку, биосимилари могу бити од 
глобалне користи када говоримо о финан-
сијској одрживости здравствених система. 
Европска унија је у 2016. год. одобрила за 
клиничку употребу 23 биосимилара моно-
клонских антитела. Уколико узмемо у обзир 
да ће до 2020.год. већини моноклонских тела 
која се данас користе у онкологији истећи па-
тент, онда закључујемо да ће онкологија у на-
редним годинама бити суочена са бројним 
променама и новинама. Увођење биосими-
лара, присуство оригинатора као референтног 
продукта, и стварање боље верзије биосими-
лара од оригинатора (енг. biobetters) допри-
неће изазову са којим ће се суочити сви: па-
цијенти, лекари, фармацеути, здравствене 
власти и произвођачи. 

Кључне речи: биосимилари, биолошка 
терапија, моноклонска антитела, онкологија.

 

P-20 BIOSIMILARS AND THEIR RATIONAL USE IN ONCOLOGY 
 

Ivana Božović-Spasojević 

 

Institute for Oncology and Radiology of Serbia 
 

Biosimilars are biological medicines derived 
from living cells, containing a similar version of 
the active substance of their originator or re-
fer¬ence product, with strict quality, biological 
activity, safety and efficacy criteria which need 
to be followed. Within field of oncology the 
most important biosimilars are monoclonal anti-

bodies, moAbs which could be used as a specific 
oncology treatment either alone or in combina-
tion with chemotherapy, but also could be used 
as supportive care therapy such as growth fac-
tors, GCSF and erythropoietin. 

The European Medicines Agency (EMA) 
announced that will launch a pilot project in 
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February 2017 to test the added value and 
feasibility of tailored scientific advice for the de-
velopment path of biosimilar medicines. Through 
this new initiative, EMA aims to provide develo-
pers of biosimilars with advice on the tests they 
should be conducting, on the basis of the quality, 
analytical and functional data they have already 
available. This is expected to better support the 
stepwise development of biosimilars that is re-
commended in European Union (EU), but also 
will allow applicants to make a more informed 
decision on the development strategy once suffi-
cient quality data has been gathered. 

The registration of biosimilars in Europe 
follows complex regulatory pathways established 
by bodies such as the EMA, in line with those of 
their reference products, including preclinical 
and clinical studies as well as rigorous 
comparability exercises, and studies of safety 
and efficacy. Analytical, preclinical, pharmaco-
kinetic and pharmacodynamical data, as well as 
clinical data along with immunogenicity should 
be carefully collected if extrapolation of all indi-
cations of the originator is planned to convey on 
biosimilars. In line with these requirements, the 
EMA provides guidelines including: a step¬wise 
approach for the design of non-clinical and clini-
cal studies, choice of clinical endpoints in 
efficacy trials,  choice of appropriate patient po-

pulation; clinical safety including design of 
immunogenicity studies, risk management plan 
and pharmacovigilance; extrapolation of safety 
and efficacy. 

With the anticancer medicines market set to 
surpass the 140 billion euros by 2020, healthcare 
decision makers are facing considerable challen-
ges, sustainability of healthcare systems and ac-
cess to medicines for all patients.Biosimilars will 
represent 15%–20% of the total global pharma-
ceutical sales by 2017, and will be essential part 
of the anticancer medicines. If properly develo-
ped, manufactured to the approved standards and 
used appropriately and per indications, with both 
the physi¬cian and patient being well informed, 
they can positively impact the financial situation 
of healthcare systems, globally. The EU has ap-
proved up to 2016, 23 biosimilars, moAbs. With 
the majority of moAbs coming off patent by 
2020, the oncology landscape will be facing a lot 
of changes and challenges. The introduction of 
biosimilars, exis-tence of their reference products 
and creation of improved versions of existing bi-
ologics, biobetters, will represent a challenging 
environment for all: prescribers, pharma¬cists, 
patients, reimbursing bodies and manufacturers. 

Key words: biosimilars, biological therapy, 
monoclonal antibodies, oncology. 

 

П-21 ХАДРОНСКА ТЕРАПИЈА МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ:  
PRO ET CONTRA 

 

Иван Петровић 

 

Институт за нуклеарне науке „Винча”, Универзитет у Београду 

 

Циљ модерне радијационе терапије је 
прецизно предавање радиоактивног снопа 
дефинисане дозе на мету, односно малигни 
тумор, при томе штедећи околно, здраво 
ткиво. Конвенционална радијациона терапија 
се примењује дуже од једног века са основ-
ним циљем да се повећа прецизност у ци-
љању волумена тумора, као и да се постигне 
већа биолошка ефективност предатих доза 
зрачења. У поређењу са конвенционалним 
зрачењем, хадрони, честице као што су про-
тони и тешки јони, имају низ предности. 
Имају добро дефинисан домет, мало бочно 
расејавање и предају високе енергије на са-
мом крају домета, месту које се зове Брагов 
врх. Ово је резултат раста густине јонизације 

или линеарног трансфера енергије (linear 
energy transfer, LET), што доводи до повећа-
вања биолошке ефективности са приближа-
вањем крају домета честица. С обзиром да је 
Брагов врх веома узак, за практичну примену 
у терапији тумора он мора да се прошири. 
Ово се постиже мењањем енергије честица, 
при чему настаје проширени Брагов врх 
(spread out Bragg peak, SOBP). Због високе 
вредности LET-a, протони и тешки јони су 
окарактерисани као зрачење високог LET-a. 
Поред тога, ефекат тешких јона на молекулу 
ДНК у поређењу са протонима може бити 
описан као ефекат „топовског ђулета“ у од-
носу на „матак“. За зрачење високог LET-a, 
густина јонизационих трагова (путања) је на 
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нивоу структуре ДНК. Спектар произведених 
оштећења, као и њихова просторна расподела 
зависе од врсте зрачења. Зрачење ниског 
LET-a најчешће доводи до поправљивих, 
једноланчаних оштећења на молекулу ДНК, 
док зрачење високог LET-а изазива многоб-
ројне непоправљиве прекиде на ланцу ДНК. 
У случају малигних ћелиjа, ове особине 
зрачења омогућавају бољу ефикасност ели-
минације, док код околног здравог ткива могу 
да доведе до већег колатералног оштећења, 
као што су: акутни ефекти, касни ефекати и 
индукције секундарних канцера. 

 Релативна биолошка ефективност 
(relative biological effectiveness, RBE), као па-
раметар за процену биолошке ефикасности 
одређене врсте зрачења у односу на референ-
тно зрачење (X- или γ-зрачење), расте са по-
растом LET достижући максималну вредност 
у опсегу од ~ 30 до ~200 keV/µm. Вредност 
RBE зависи од релативне дозе зрачења, врсте 
јона, почетне енергије снопа, врсте ткива, као 
и од анализираних биолошких параметара. 
Радиобиолошке студије са моноенергетским 
протонима или другим тежим јонима на раз-
личитим ћелијским линијама могу да пруже 
драгоцене информације о биолошкој ефекти-
вности ових честица. За напредак ра-
дијационе терапије од посебног значаја су 

студије о ефектима зрачења добијених унутар 
SOBP. Протонска терапија се скоро четрдесeт 
годинa примењује у терапији различитих ти-
пова кaнцера, посебно у терапији тумора ока, 
као што су меланом дужице ока, хороидални 
меланом или ретинобластом. Јони угљеника 
(12C), који имају краћу историју терапијског 
коришћења, имају предности, не само у од-
носу на γ-зрачење, већ и у односу на протоне. 
Основна предност јона угљеника у односу на 
протоне је повољна дубинска расподела ве-
личине RBE. Вредности RBE за 12C јоне, за-
хваљујући већем LET  су више него за про-
тоне. Друга значајна предност 12C јона у од-
носу на протоне је мање расејавање бочно и у 
правцу кретања. Клинички резулати су пока-
зали да терапија 12C јонима може да обез-
беди довољну дозу малигном ткиву уз истов-
ремено релативно ниско оштећење околног 
здравог ткива. Ова врста терапије се користи 
за лечење прогресивних тумора, као што су 
аденокарциноми, тумори главе и врата, плућа, 
простате и панкреаса, као и  саркома меких 
ткива. 

Кључне речи: хадрони, протони и јони 
угњеника, линеарни трансфер енергије (LET). 

 

 

P-21 HADRON THERAPY OF MALIGNANT DISEASES:  
PRO ET CONTRA 

 

Ivan Petrović 

 

Vinča Institute of Nuclear Sciences, University of Belgrade 
 

The aim of modern radiotherapy is to deliver 
the radiation beam on the target, i.e., malignant 
growth with the defined dose, while sparing sur-
rounding healthy tissue. Conventional radio-
therapy is applied for more than a century with 
the main objective to enhance accuracy in 
targeting the cancer volume and to attain larger 
biological effectiveness of the delivered doses. 
Hadrons, particles like protons and heavier ions 
have advantages when compared to conventional 
radiation. They have: well defined range, small 
lateral scattering and high energy deposition just 
before the end of range,which is the Bragg peak. 
Itis the outcomeof the increased ionization 
density or linear energy transfer (LET), leading 
to the increase of biological effectiveness when 

approaching the end of the particle range. Consi-
dering that the Bragg peak is very narrow, for the 
practical use in cancer therapy to cover the tre-
atment volume, it has to be widened. This is 
doneby modulating the particle energy, therefo-
recreating the spread-out Bragg peak (SOBP). 
Due to high LET, protons and heavier ions are 
categorized as high LET radiation. Moreover, the 
effect on DNA of heavier ions compared to pro-
tons can be illustrated as the effect of “cannon 
ball” to “bullet”. For high LET radiation the 
density of ionization tracks are at the scale of 
DNA structure. The spectrum of produced lesi-
ons, and their spatial distribution changes with 
radiation quality. Low LET radiation commonly 
causes reparable single DNA damages, while 
high LET radiation produces multiple irreparable 
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DNA breaks. For malignant cells this gives an 
improved efficiency in elimination, while for the 
neighboring normal tissue it may leadto abigger 
collateral damage,such as: acute effects, late ef-
fects and secondary cancer induction.  

The relative biological effectiveness (RBE), 
being the means for assessing biological effi-
ciency of the particular type of radiation with 
respect to the reference radiation (X- or γ-rays),  
rises with LET to attain its maximum value in 
the range from ~ 30 to ~ 200 keV/µm. It depends 
on the relative dose, ion species, initial energy of 
the beam, tissue and the analyzed biological end-
point. Radiobiological studies with monoenerge-
tic protons or other heavier ions can offer valua-
ble information on the biological effectiveness of 
these particles on various cell lines. For the pro-
gress of radiotherapy, studies of the effects 
acquired within SOBP are of special importance. 
For almost forty years protons are commonly ap-
plied for the treatment of different types of can-

cers, especially for ocular tumors, such as iris 
melanoma, choroidal melanoma or retinoblas-
toma. Carbon (12C) ions, being witha shorter 
therapeutic history, have advantages, not only 
with respect to -rays, but also to protons. The 
main benefit of carbon beams with respect to 
protons is a favorable depth profile of RBE. The 
RBE values for 12C ions, due to higher LET are 
bigger than for protons. Another important ad-
vantage of 12C ions is lesser lateral and longitu-
dinal scattering than for protons. Clinical results 
have shown that 12C ion therapy can provide a 
sufficient dose to the malignant growth with a 
rather low destruction of the surrounding healthy 
tissues. This kind of therapy is used for the tre-
atment of advanced tumors such as adenocarci-
noma, head and neck tumors, lung, prostate and 
pancreatic carcinomaand soft tissue sarcoma.  

Key words: hadron therapy, protons and 
carbon ions, linear energy transfer (LET). 

 

П-22 ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКИ АСПЕКТИ РАДИОБИОЛОГИЈЕ ЗА  
ХАДРОНСКУ ТЕРАПИЈУ 

 

Александра Ристић Фира 

 

Институт за нуклеарне науке „Винча”, Универзитет у Београду 
 

У свету биомедицинских истраживања, 
израз транслационо истраживање је у после-
дње време постао веома популаран. У суш-
тини, ова истраживања имају за циљ да „пре-
веду" постојећа знања из области основних 
наука у технике и алате који се користе у 
лечењу различитих болести. С обзиром на 
мултидисциплинарни приступ, транслациона 
истраживања подстичу напредак примењених 
наука. Ово се пре свега односи на област 
транслационе медицине, науке која има за 
циљ да повеже „лабораторијски сто  и болес-
ничку постељу“, тј. да обједини експериме-
нате, клиничка испитивања све до примене на 
пацијенту. Овакав истраживачки приступ је 
такође присутан и у модерној радијационој 
биологији и терапијским протоколима за оз-
рачивање пацијената хадронима.  

Оштећења на молекулу ДНК су за ра-
дијациону биологију најзначајнији догађаји 
који настају у ћелији након излагања 
јонизујућем зрачењу. Њихова квантификација 
је посебно значајна за терапеутска предви-
ђања у лечењу малигних оболења, нарочито 
када се ради о зрачењу које се карактерише 

различитим линеарним трансфером енергије 
(linear energy transfer, LET).  

Када се изложе јонизујућем зрачењу, 
живи организми активирају широки спектар 
сложених процеса и сигналних путева који 
омогућавају укључивање ћелија и ткива или 
њихово уклањање у циљу очувања функцио-
налног интегритета организма и спречавање 
настанка тумора. Просторно-временска 
(„Spatio-temporal”) радијациона биологија је 
оригинална методологија за проучавањe ових 
феномена. Она представља широко итердис-
циплинарно истраживачко поље, које комби-
нује новине у просторно и/или временски де-
финисним радијационим изворима и унап-
ређења у симулацији предаје енергије. 
Такође, она укључује и анализе раних до-
гађаја проузрокованих слободним радика-
лима, молекуларну биологију, геномику и 
протеомику, детекцију биомаркера као и сав-
ремене радијационе терапије тумора. Прос-
торно-врменска радијациона биологија по-
крива неколико редова величине, почевши 
најчешће од фемтосекунде (10−15s) и суб-ми-
крометарске скале. Карактерише је читав низ 
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могућих догађаја, од почетне депозиције 
енергије у живим метама па све до биоме-
дицнских и клиничких последица јонизујућег 
зрачења. Просторни аспекти се одвијају уну-
тар опсега од ангстрема до центиметарског 
нивоа и односе се на кластере изазване 
јонизујућим зрачењем, оштећења архитектуре 
погођених биомолекула, ћелија и ткива. Вре-
менски аспекти одговора живе материје на 
почетну предају енергије дешавају се кроз 
неколико редова величине. Јонизација изаз-
вана зрачењем, као физички процес, може да 
делује директно на градивне молекуле у ће-

лији или индиректно на молекуле воде, при 
чему настају слободни радикали. У оквиру 
биохемијских процеса, слободни радикали 
реагује са околним молекулима у врло крат-
ком року, што доводи до раскидања хе-
мијских веза или оксидације погођених моле-
кула. Даље, промене у експресији гена и мо-
дификације протеина доводе до промене 
нормалне функције ћелије. 

Кључне речи: транслациона медицина, 
просторно-временска радијациона биологија, 
хадронска терапија. 

 

P-22 SPATIO-TEMPORAL ASPECTS OF RADIOBIOLOGY FOR  
HADRON THERAPY 

 

Aleksandra Ristić Fira 

 

Vinča Institute of Nuclear Sciences, University of Belgrade 
 

Translational research has lately become a 
very popular expression in the world of biomedi-
cal research. Essentially, this kind of research 
aims to “translate” present knowledge about ba-
sic sciences into techniques and tools for treating 
human diseases. With its focus on multi-
disciplinary approach, translational research has 
the potential to advance applied science. This has 
been attempted particularly with translational 
medicine, research that aims to move “from 
bench to bedside” or from laboratory expe-
riments through clinical trials to patient point-of-
care applications. This approach in biomedical 
research is also present in modern radiation 
biology and patient treatment protocols with had-
rons. From the radiobiological point of view 
injuries on DNA are among the most important 
cellular events that occur after exposure to 
ionizing radiation. Their quantification is 
particularly important for therapeutic predictions 
in curing malignant growths, especially regarding 
radiations characterized by different linear energy 
transfer (LET). 

Once exposed to ionizing radiation living or-
ganisms trigger a broad range of complex pro-
cesses and signaling pathways that allow inte-
gration of cells and tissues or their removal in 
order to preserve functional integrity and avoid 
formation of tumor. Spatio-temporal radiation 
biology is an original methodology in studying 
these phenomena. It is a wide interdisciplinary 
research area, combining novel progresses in 

spatially or temporally defined radiation sources 
and recent developments of simulations of 
energy deposition. It also includes analysis of 
early radical events, molecular biology, geno-
mics and proteomics, biomarker detections, ad-
vanced molecular or sub-cellular imaging, and 
finally, modern radiation therapies of tumors. 
The aspects of spatio-temporal radiation biology 
cover several orders of magnitude, usually sta-
rting from femtosecond (10−15s) and sub-mic-
rometric scales. They are characterized by multi-
scale sceneries that go from an initial energy de-
position in living targets to biomedical and clini-
cal outcomes of ionizing radiations. The spatial 
aspects occur within a wide angstrom to centi-
meter range and concern radiation-induced ioni-
zation clusters, damages of targeted biomolecular 
architectures, cells and tissues. The temporal res-
ponses of living matter to an initial energy depo-
sition take place over several orders of magni-
tude. Radiation-induced ionizations, being 
physics processes, may act directly on the cellu-
lar component molecules or indirectly on water 
molecules, causing water-derived radicals. 
Within biochemical processes, free-radicals react 
with nearby molecules in a very short time, re-
sulting in breakage of chemical bonds or 
oxidation of the affected molecules. Further on, 
changes in gene expression and protein modifi-
cations lead to the alteration of normal cell func-
tion. 

Key words: translational medicine, spatio-
temporal radiation biology, hadron therapy. 
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П-23 РАДИОБИОЛОГИЈА У СРБИЈИ:  
ДОПРИНОС ХАДРОНСКОЈ ТЕРАПИЈИ 

 

Данијела Тодоровић 

 

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
 

Истраживачке групе из Института за ну-
клеарне науке „Винча“, Универзитета у Бео-
граду (VINS) и Laboratori Nazionali del Sud у 
оквиру Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
(INFN-LNS) у Италији, већ 20 година са-
рађују на пољу радијационе биологије и ме-
дицинске физике, посебно у оквиру 
проучавња ефеката озрачивања различитих 
ћелијских линија терапеутским снопом про-
тона и јона угљеника, чија је енергија 62 
MeV/u. Захваљујући мултидисциплинарној 
структури Института за нуклеарне науке 
„Винча“, наш истраживачки тим има велико 
искуство како у in vitro студијама радиобио-
лошких ефеката различитих врста зрачења на 
ћелијским линијама, тако и из области нукле-
арне физике. Истраживачки тим из INFN-LNS 
има значајну и афирмисану традицију у обла-
сти медицинске физике, с обзиром да се у 
овом Институту налази CATANA (Centro di 
AdroTerapia e Applicazioni Nucleari Avanzate), 
прво италијанско постројење које се користи 
у терапији тумора (меланом ока) протонским 
снопом. 

Циљ заједничких истраживања је да се 
усаврши примена хадронске терапије у борби 
против малигних болести. Истраживања су 
усмерена пре свега на радијациону биологију 
ћелије. Користећи мултидисциплинарни при-
ступ и комбинујући знања из биологије, ну-
клеарне физике и медицине, проучавани су 
директни и индиректни ефекти јонизујућег 
зрачења на нормалним и малигно трансфор-
мисаним ћелијама. Поред конвенционалног 
гама зрачења, највећи део истраживања од-
носи се на ефекте високо јонизујућег зрачења, 
протона и јона угљеника, који се користе у 
терапији канцера. Основни циљ истраживања 
је унапређење система планирања третмана и 
предвиђање ћелијског одговора на оштећења 

која су изазвана високо јонизујућим 
зрачењем, а у оквиру радиобиолошких и био-
медицинских студија. У оквиру радиобиоло-
гије, ефекати зрачења су одређени праћењем 
нивоа ћелијске радиосензитивности помоћу 
клоногеног преживљавања ћелија и од-
ређивања радиобиолошких параметара, као и 
коришћењем тестова за процену ћелијске 
вијабилности и пролиферације. Да бисмо 
упоредили оштећења на молекулу ДНК која 
су изазвана јонизујућим зрачењем са ефек-
тима хемотерапеутика и новосинтетисаних 
агенаса који се користе у терапији (анти-
EGFR терапија), користили смо биолошке 
есеје као што су анализа ћелијског циклуса, 
специфична генска експресија и одређивање 
типа ћелијске смрти (апоптоза, сенесценција 
и аутофагија). Још један биомедицинска ас-
пект наших истраживања је детекција фосфо-
рилисаног H2AX фокуса (γ-H2AX) на мес-
тима оштећења молекула ДНК. Ова метода 
може да се користи за брзо откривање и пра-
ћење ћелијске радио-осетљивости како у 
предклиничким студијама, тако и током 
зрачења пацијената. Такође,  оба истражи-
вачка тима доприносе међународној колабо-
рацији заснованој на упоређивању и ту-
мачењу експерименталних резултата ко-
ришћењем и даљим развијањем рачунарског 
програма GEANT4 (GEometry ANd Tracking) 
(сарадња у оквиру CERN).  

Циљ  ових истраживања је побољшање 
система планирања третмана пацијената обо-
лелих од малигних болести. 

Кључне речи: протони и карбонски јони, 
радијациона биологија малигне ћелије, оште-
ћења ДНК, ћелијска смрт. 
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P-23 RADIOBIOLOGY IN SERBIA:  
CONTRIBUTION FOR HADRON THERAPY 

 

Danijela Todorović 

 

Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac 
 

Research groups from Vinča Institute of Nu-
clear Sciences (VINS) of the University of Bel-
grade and LaboratoriNazionali del Sud of Istituto 
Nazionale di FisicaNucleare (INFN-LNS) have 
combined their efforts during 20 years in the fi-
eld of radiation biology and medical physics, 
specifically concerning studies of cell lines irra-
diated with the 62 MeV/u therapeutic proton and 
carbon ion beams. The group from VINS due to 
the multidisciplinary structure of the Institute has 
also an extensive experience in the in vitro stu-
dies of radio-biological effects of different radia-
tion qualities on cell lines as well as in nuclear 
physics. The group from LNS has an important 
and well-established tradition in medical physics, 
since at LNS is located CATANA (Centro di Ad-
roTerapia e ApplicazioniNucleariAvanzate), the 
first Italian facility for treatment of tumors with 
proton beams. 

The aim of the research is to improve hadron 
therapy to fight malignant diseases. Research ac-
tivities are particularly focused on radiation 
biology of cell. Using multidisciplinary approach 
by combining knowledge from biology, nuclear 
physics and medicine direct and indirect effects 
of ionizing radiation on normal and malignant 
cells are studied. Apart from conventional 
gamma radiation, the major part of research con-
cerns the effects of high ionizing radiation, i.e., 
protons and carbon ions that are used in cancer 
therapy. The principal goal of the research is the 
improvement of treatment planning system and 
prediction of cellular response to damage indu-

ced by high ionizing radiation. The main topics 
are radiobiological and biomedical studies. 
Within radiobiology, radiation effects are 
followed by estimation of cellular radio 
sensitivity levels using clonogenic survival that 
provides radiobiological parameters and by diffe-
rent viability and proliferation tests. In order to 
compare DNA damages produced by irradiations 
with the effects of chemotherapeutic drugs and 
novel agents used in the targeted molecular 
therapy (anti-EGFR therapy), their outcomes are 
evaluated through biological end points such as 
cell cycle distribution, specific gene expression 
and types of cell death (apoptosis, senescence 
and autophagy). Another biomedical aspect of 
the research is the evaluation of the appearance 
of phosphorylated H2AX foci (γ-H2AX) at the 
DNA damaged sites. This approach might be 
used as a tool kit for quick detection and follow 
up of the cellular radio-sensitivity in preclinical 
studies as well as during irradiation of patients. 
In addition, the two groups contribute to the in-
ternational collaboration based on comparisons 
and interpretations of experimental results by 
using and further developing GEANT4 
(GEometryANd Tracking) numerical simulation 
code (Collaboration within CERN) in order to 
improve treatment planning system for cancer 
patients. 

Key words: protons and carbon ions, radia-
tion biology with malignant cell, DNA damage, 
cell death. 

 
 

П-24 ФАРМАКОГЕНЕТИКА И НЕЖЕЉЕНЕ РЕАКЦИЈЕ НА ЛЕКОВЕ 
 

Наташа Ђорђевић 

 

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
 

Индивидуализација медикаментозне те-
рапије, као један од основних постулата мо-
дерне медицине, обавезује лекара да лечење 
сваког болесника прилагоди његовим инди-
видуалним карактеристикама. Варијабилност 
у реакцији на лекове у великој мери се нас-

леђује, па генетски фактор може значајно да 
утиче како на ефикасност лечења, тако и на 
могућност појаве нежељених ефеката тера-
пије. У фокусу фармакогенетике, која про-
учава генетску основу реакција на лекове, је 
полиморфизам гена који кодирају метабо-
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лишуће ензиме, али и транспортере, рецеп-
торе и друге протеине који утичу на судбину 
и ефекте лека у организму. 

Нежељене реакције на лек најчешће се 
јављају као последица измењеног интензитета 
процеса укључених у његову диспозицију, а 
истраживања су показала да се више од поло-
вине свих пријављених нежељених реакција 
јавља управо на лекове које метаболишу по-
лиморфни ензими. Међу примерима генотип-
лек интеракција које повећавају ризик од раз-
воја нежељених реакција у оквиру фазе I ме-
таболизма налази се и улога полиморфизма 
гена CYP2C9 у примени варфарина, а у ок-
виру фазе II полиморфизам гена NAT2 и ње-
гов утицај на ефекте изонијазида. У диспози-
цији лекова важна је и улога транспортера, 
који регулишу процес преноса супстанци у и 
из ћелије олакшаним или активним транспор-
том. Уколико им је активност измењена, при-
мену терапијских доза лекова може да прати 
њихово нагомилавање унутар ћелије и/или 
недовољно излучивање, што може преципи-
тирати настанак нежељених реакција. Тако 
варијација гена MDR1 који кодира П гликоп-
ротеин може да услови испољавање нежеље-
них реакција дигоксина, а у присуству поли-
морфизма гена SLCO1B1 кодирајућег за ин-
флукс транспортер постоји значајно већи 
ризик од нежељених ефеката статина.  Са 

друге стране, многе нежељене реакције за ос-
нову имају измењену фармакодинамику ле-
кова, а међу генетски детерминисанима се као 
примери могу издвојити утицај HTR2C поли-
морфизма на појаву нежељених ефеката тера-
пије оланзапином, полиморфизам гена 
VKORC1 у терапији варфарином и улога по-
лиморфизма гена KCNH2 у настанку неже-
љених реакција на примену дофетилида. На 
крају, у преко 20% свих до сада описаних не-
жељених реакција на лекове налази се имуно-
лошки одговор. Истраживања њихове генет-
ске предиспозиције указала су на бројне иму-
нолошки дефинисане генотип-лек интерак-
ције, укључујући утицај фармакогенетског 
полиморфизма гена HLA-B на појаву неже-
љених реакција на терапију карбамазепином. 

Због значаја генетског фактора у дефини-
сању индивидуалне склоности ка нежељеним 
реакцијама, фармакогенетско тестирање je у 
многим земљама постало стандардна проце-
дура фармакотерапије. Један од основних ус-
лова његове рутинске примене је и адекватна 
едукација лекара, од којих се очекује да пре-
познају индикације за генотипизацију али и 
да добијене резултате на прави начин при-
мене у клиничкој пракси. 

Кључне речи: фармакогенетика, лекови, 
нежељене реакције. 

 

P-24 PHARMACOGENETICS AND ADVERSE DRUG REACTIONS 
 

Nataša Đorđević 

 

Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac 
 

The individualization of drug therapy, as one 
of the basic principles of modern medicine, com-
pels doctors to treat each and every patient ac-
cording to their own individual characteristics. 
The variability in response to drugs is largely in-
herited, thus the genetic factor can significantly 
affect both efficacy and safety of the treatment. 
The focus of pharmacogenetics, which investi-
gates the genetic background of drug response, is 
on polymorphism of the genes coding for drug 
metabolizing enzymes, as well as transporters, 
receptors and other proteins involved in drug 
pharmacokinetics and pharmacodynamics. 

Adverse drug reactions most frequently oc-
cur due to alteration in intensity of the processes 
involved in drug disposition, and studies have 
shown that more than half of all reported adverse 

reactions are associated with drugs metabolized 
by polymorphic enzymes. Among the examples 
of genotype-drug interactions that increase the 
risk of developing adverse reactions within phase 
I metabolism is the role of CYP2C9 
polymorphism in the treatment with warfarin, 
and within phase II NAT2 gene polymorphism 
and its impact on the effects of isoniazid. Drug 
disposition largely depends on transporters too, 
which regulate the process of transferring sub-
stances in and out of the cell by facilitated or ac-
tive transport. If their activity is altered, even at 
therapeutic doses drugs can be accumulated 
within the cells and/or have an impaired 
excretion, which may precipitate the occurrence 
of adverse reactions. Аs an example, variations 
of MDR1 gene that encodes P-glycoprotein can 
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lead to adverse reactions to digoxin, while in the 
presence of SLCO1B1 polymorphism coding for 
an influx transporter there is a significantly hig-
her risk of statin side effects. On the other hand, 
many adverse reactions develop due to altered 
pharmacodynamics of drugs, and those that are 
genetically determined include the impact of 
HTR2C polymorphism on the occurrence of ad-
verse effects of olanzapine, VKORC1 gene 
polymorphism in the treatment of warfarin, and 
the role of polymorphism of KCNH2 in the de-
velopment of adverse reactions to dofetilide. 
Finally, over 20% of all yet described adverse 
drug effects are associated with the immune res-
ponse. Studies of their genetic predispositions 
revealed numerous immune-defined genotype-
drug interactions, including the influence of 

HLA-B pharmacogenetic polymorphism on the 
incidence of adverse reactions to carbamazepine 
treatment. 

Due to the importance of genetic factors in 
defining the individual propensity to adverse 
drug reactions, pharmacogenetic testing has be-
come a standard pharmacotherapy procedure in 
many countries. Оne of the basic requirements 
for its routine application is the adequate educa-
tion of medical doctors, who are expected to re-
cognize the indications for genotyping, but also 
to adequately incorporate the results into clinical 
practice. 

Key words: pharmacogenetics, drugs, ad-
verse reactions. 

 

П-25 АНТИМИКРОБНИ ТЕРАПИЈСКИ ПРИСТУП  
АСИМПТОМАТСКОЈ БАКТЕРИУРИЈИ И КАНДИДУРИЈИ 

 

Марко Фолић 

 

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

Асимптоматска бактериурија (АБУ) пред-
ставља присуство значајног броја уропато-
гена у адекватно узоркованом урину, уз изос-
танак појаве пропратних симптома и знакова 
уринарне инфекције. Учесталост у попула-
цији варира у зависности од пола, старости, 
присуства коморбидитета, као и других фак-
тора. Најчешће изолован микроорганизам, уз-
рочник АБУ је Escherichia coli, а потом следе 
остале Enterobacteriaceae, различите Entero-
coccus врсте, Streptococcus групе Б, као и Pse-
udomonas aeruginosа. Сходно актуелним 
смерницама, антибиотски терапијски приступ 
асимптоматској бактериурији не сматра се 
клинички оправданим поступком, осим у од-
ређеним изузецима. Присуство АБУ у труд-
ноћи се у око 20-30% нетретираних случајева 
компликује развојем акутног пијелоне-
фритиса, нарочито крајем другог и почетком 
трећег триместра, чиме може бити удружено 
са интраутериним застојем у расту, 
превременим порођајем односно неонаталном 
смрћу. Орална примена “безбедних” антими-
кробних лекова у трудноћи у оваквим 
случајевима сматра се оправданом, обзиром 
да третман АБУ смањује учесталост развоја 
акутног пијелонефритиса на свега 2-3%. По-

годним терапијским приступом сматра се и 
примена антимикробних лекова у склопу 
припреме пацијента за инвазивне генитоури-
нарне процедуре. Мада су ставови још увек 
неусаглашени, посебан аспект у домену неоп-
ходности примене и избора антибиотика при-
пада асимптоматској бактериурији код па-
цијената са трансплантираним бубрегом, схо-
дно чињеници да је манифестна инфекција 
уринарног тракта, као једна од најчешћих ви-
сокоризичних компликација код оваквих па-
цијената, удружена са последичном дисфунк-
цијом графта, сепсом, као и високим морта-
литетом. У случајевима перманентне катете-
ризације мокраћне бешике, присуства асим-
птоматске бактериурије код здравих младих 
жена, затим код особа старије животне доби, 
дијабетичара (како жена, тако и мушкараца) 
као и пацијената са повредом кичмене 
мождине, примена антибиотске терапије не 
сматра се адекватним терапијским избором.  

Познат је релативно велики број фактора 
ризика за развој кандидурије (пласиран ури-
нарни катетер, претходна примена антибио-
тика, старост пацијента, дијабетес мелитус, 
претходни оперативни захват, поремећаји на 
нивоу генитоуринарног тракта), али јасни 
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дијагностички критеријуми за верификовање 
постојања инфекције још увек нису у потпу-
ности дефинисани. Такође, кандидурија не 
мора иницијално да буде удружена са канди-
демијом и углавном је асимптоматска. Кли-
ничка ефикасност ерадикације кандиде у до-
мену асимптоматске кандидурије у већини 
случајева није доказана, сходно чему се суз-
државање од примене антигљивичне терапије 
код оваквих пацијената може углавном смат-
рати оправданом терапијском опцијом.   

Присуство бактерија и гљивица (Candida-
е) у урину не сматра се иницијално знаком 
болести, сходно чему индивидуални тера-
пијски приступ заснован на актуелним смер-
ницама, а нарочито постојању специфичних 
индикација, основ je рационалног терапијског 
приступа код пацијената са асимптоматском 
бактериуријом и кандидуријом. 

Кључне речи: асимптоматска бактериу-
рија, асимптоматска кандидурија, терапијски 
приступ. 

 

P-25 ANTIMICROBIAL THERAPEUTIC APPROACH TO  
ASYMPTOMATIC BACTERIURIA AND CANDIDURIA 

 

Marko Folić 

 

Department of Clinical Pharmacology, Clinical Centre Kragujevac  
Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac 
 

Asymptomatic bacteriuria (ABU) represents 
the isolation of a significant quantitative  

count of uropathogens in appropriately col-
lected urine specimen obtained from a person 
without symptoms or signs ascribable to urinary 
infection. The frequency in the population varies 
in a reliance on sex, age, presence of co-
morbidity, as well as other factors. Escherichia 
coli is most common organism isolated in ABU, 
but variety of organisms may be found, including 
other Enterobacteriaceae, Enterococcus species, 
group B Streptococcus or Pseudomonas aerugi-
nosa. Accordingly to the current guidelines, anti-
biotic therapeutic approach to asymptomatic 
bacteriuria is not considered clinically justified, 
except in certain exceptions. ABU in pregnancy 
is complicated with acute pyelonephritis in 20-
30% of untreated cases, especially in late second 
and early third trimester, which can be associated 
with intrauterine growth retardation, preterm 
delivery or neonatal death. Oral administration of 
"safe" antibiotics in pregnancy may be conside-
red as adequate therapeutic choice in such cases, 
since the ABU treatment in pregnancy reduces 
the incidence of acute pyelonephritis to only 2-
3%. Suitable therapeutic approach to 
asymptomatic bacteriuria also includes antibiotic 
treatment before invasive genitourinary procedu-
res. Although attitudes are still controversial, the 
need and adequate choice of antibiotic therapy 
represent special therapeutic aspect in the treat-
ment of asymptomatic bacteriuria in renal trans-
plant recipients due to the fact that the sympto-

matic urinary tract infection is the most common 
infective complication following renal tran-
splantation which can precipitate graft dysfun-
ction, sepsis, and high mortality. In healthy 
young women, elderly patients, diabetic patients 
(both women and men), patients with permanent 
bladder catheterization and patients with spinal 
cord injury with asymptomatic bacteriuria, 
antibiotic usage is not recommended. 

Relatively large number of risk factors for 
candiduria development is known (urinary 
indwelling catheter, elderly age, presence of dia-
betes mellitus, previous antibiotic use, previous 
surgery, genitourinary tract abnormality), but 
still there are no consistent diagnostic criteria to 
define significant infection. Also, candiduria 
may not be associated with candidemia and com-
monly is asymptomatic. Clinical efficacy of 
Candida eradication in most cases of asympto-
matic candiduria has not been proven, because of 
why the refrain from antifungal therapy use in 
these patients can be considered as reasonable 
therapeutic option. 

The presence of bacteria or fungi (Candida) 
in the urine initially does not represent a sign of 
developed infection. Individual therapeutic ap-
proach based on current guidelines and, in parti-
cular, the presence of specific indications, is the 
core of rational therapeutic approach in patients 
with asymptomatic bacteriuria and candiduria. 

Key words: asymptomatic bacteriuria, 
asymptomatic candiduria, treatment. 
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П-26 ПЕРЦЕПЦИЈА ЦЕНА И ВРЕДНОСТИ ЛЕКОВА ОД СТРАНЕ  
ЗДРАВСТВЕНИХ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ПУТУ  
УНАПРЕЂЕЊА РАЦИОНАЛНЕ ФАРМАКОТЕРАПИЈЕ 

 

Тарик Чатић 

 

Удружење за фармакоекономику и истраживање исхода у Босни и Херцеговини 
 

Данашњи здравствени системи сусрећу се 
са проблемом финансирања, како у раз-
вијеним земљама тако и у земљама у развоју. 
Кључни проблем су растуће потребе са једне 
и ограничена расположива средства са друге 
стране. Као често спомињана ставка истичу 
се високе цијене лијекова и издвајања јавних 
средстава за њих. Растући удио старијег ста-
новништва, боља и доступнија дијагностика, 
полифармакотерапија, те појаве нових 
лијекова само су неки фактори који утићу на 
раст потрошње лијекова. Државни односно 
јавни фондови здравственог осигурања при-
ликом уврштавања лијекова на позитивне ли-
сте често немају јасно дефинисане крите-
ријуме за уврштавање на позитивне листи. 
Иако су посљедњих година у земљама бивше 
Југославије у законодавство уврштени крите-
ријуми који подразумјевају фармакоеконом-
ску евалуацију лијекова њихова потпуна им-
плементација изостаје, те је кључни критериј 
за уврштење лијекова политичка одлука 
влада. Једна од мјера за смањење фармацеут-
ске потрошње јесте и контрола цијена 
лијекова, увођење тендерских процедура на-
бавке као и контрола прописивања лијекова, 
посебно на нивоу примарне здравствене заш-
тите. 

Вредновање лијекова подразумијева 
процјену у сигурности и ефикасности, а за 
нове терапије које требају замијенити пос-
тојеће стандарде и додану вриједност.Стога је 
уведен појам дефинисања цијена према 
вриједности (валуе басед прицинг), док се за 
евалуацију лијекова користе и различите 
фармакоекономске анализе. 

Како су љекари породичне медицине прва 
линија између пацијената и здравствених 
фондова провели смо истраживање ра-
зумјевања цијена и вредновања лијекова. 

 

Проведено је истраживање путем упит-
ника од 16 питања/ставова везаних за цијене и 
трошкове лијекова, разумијевање њиховог 
финансирања и вредновања односно позна-
вања фармакоекономских принципа. За 
мјерење ставова кориштена је Ликерова 
скала. У истраживању је учествовало 450 ље-
кара породичне медицине из 4 града у Босни 
и Херцеговини: Сарајево, Тузла, Мостар и 
Бања Лука. 

Стопа одговора износила је 99%. Већина 
испитаника биле су жене (73,3%) од којих је 
47,3% било старосне доби 30-40 година. Ве-
ћина је свјесна разлике између генеричких и 
оригиналних лијекова, те да су генерички у 
принципу јефтинији. Иако већина испитаника 
сматра да су потребе пацијената задовољене 
доступним лијековима на позитивним лис-
тама, 31% испитаника се са овим не слаже. 
Такођер, већина је става да лијекови са 
цијеном мањом од 1,50 еура не би требали 
бити увршени на позитивне лсите, тј не би 
требали бити финансирани од тране фондова 
здравственог осигурања. Увођење доплате од 
стране пацијената је прихватљиво и то уко-
лико ниво доплате не прелази 2,50 еура. Иако 
већина испитаника начелно разумије концепт 
фармакоекономске евалуације лијекова, 
71,3% сматра да им је потребна додатна еду-
кација. 

Примјеном фармакоекономских принципа 
приликом прописивања лијекова те ра-
зумјевањем система финансирања и упозна-
вањем са цијенама лијекова приликом пропи-
сивања могуће је утицати на рационално про-
писивање лијекова и остварити уштеде за 
систем у циљу исправне алокације средстава. 

Кључне ријечи: фармакоекономика, ра-
ционална фармакотерапија, цијене лијекова. 
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P-27 PRICES AND VALUE OF MEDICINES PERCEPTION  
BY HEALTH CARE PROFESSIONALS TOWARDS  
RATIONAL PHARMACOTHERAPY IMPROVEMENTS 

 

Tarik Čatić 

 

Society for Pharmacoecnomics and Outcomes Research in Bosnia and Herzegovina 
 

Health care systems today are faced with fi-
nancing problems, weather developed or develo-
ping countris. Key issue are rising needs on one 
side and limmitted available funds on the other. 
Often, prices of medicines are point out as a 
major problem and its public financing.  

Some of the reasons for this are aging popu-
lation, better and more available diagnostics, 
polypharmacotherapy and marketing of novel 
therapies. Public health insurance funds durring 
reimbursement decision often do not have clear 
criterias even in last years, escpecially in former 
Yugoslavia countries, put in place legislation that 
consider pharmacoeconomic criteria but its full 
implementation lacking. Key decision criteria are 
still political decision by the governments. 

One of the measures to curb pharmaceutica 
expenditure is price control, tender procedures 
and prescribing control mechanism specially at 
primary health care level. 

Valuing medicines consider assessment of its 
safety and effectiveness, and for novel therapies 
which should replace existing ones added value 
as well. For this reason value based pricing has 
been introduces, and different pharmacoecono-
mic analysis applied. 

As primary health care physicians are the 
first line between patients and health insurance 
funds, we have conducted research on price and 
valuation of the medcicines among this population. 

Our research have been made by 
questionnaire consisted of 16 questions/state-

ments realted to drug prices and costs, unders-
tanding of drug financing and value and 
understanding of pharmacoeconomic principles. 
Likers scale was used to measure level of 
agreement. Our survey included 450 GPs from 4 
cities in Bosnia and Herzegovina: Sarajevo, Tu-
zla, Mostar and Banja Luka. 

Response rate was 99.0%. Majority of res-
pondents were females (73.3%) and 47.3% are 
30-40 years old. Majority of respondents are 
aware that generic drugs have lower prices and 
56.5% discuss prices with patients prior to presc-
ription. Even significant number of GPs agree 
that majority of patients need could be satisfied 
by drugs included into reimbursement lists, 
39.1% disagree. Drugs wit price lower that 
1,5EUR should not be reimbursed, and co-
payment should not exceed 2.5 EUR. GPs 
consider that members of Reimbursement board 
are not enough qualified. Even do majority of re-
spondents show understanding of pharmacoeco-
nomics concepts, 71.3% claim need for additio-
nal education in this field. 

Application of pharmacoeconomics princi-
pless during medicines prescription and under-
stanign of drug financing and prices it is possible 
to improve rational drug prescribing and generate 
savings for the system for further resources allo-
cations. 

Key words: pharmacoeconomics, rational 
pharmacotherapy, drug. 

 

П-28 РАЦИОНАЛНА ПРИМЕНА УЛТРАЗВУКА У  
ГИНЕКОЛОГИЈИ И АКУШЕРСТВУ 

 

Мирјана Варјачић 

 

Факултет медицинских наука, Универзите у Крагујевцу 
Клиника за гинекологију и акушерство КЦ Крагујевац 

 
 

Мало је видова физичке енергије који су 
за тако кратко време нашли тако широку 
примену у медицини, као што је то било са 

применом ултразвука (УЗ) у гинекологији и 
акушерству. Прва примена УЗ у акушерству 
забележена је 1956. године, а прва мерења 
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феталне главице учињена су 1958.године (Ian 
Donalds). У САД 1963. почиње серијска прои-
зводња комерцијалних апарата,1970. појав-
љују се апарати са сликом у реалном времену, 
1980. Doppler UZ, а последње деценије 
прошлог века 3D i 4D УЗ (1,2). Ултрасо-
нографија као неинвазивна дијагностичка 
метода која користи ултразвучне таласе 
фрекфенце 3 - 10 MHz, је веома брзим раз-
војем и доступношћу прешла у стадијум 
дифузије (обавља се у готово у свим нивоима 
здравствене заштите чиме се губи могућност 
контроле и обуке, а самим тим настаје и више 
компликација). Са све већом применом много 
се говорило о биолошком дејству ултразвука 
на ћелије и ткива, али ни до данас оно није ни 
потврђено ни оповргнуто, а може зависити од 
интензитета (просечних и највиших), времена 
експозиције и волумена експозиције (3). У 
гинекологији и акушерству ова метода је 
постала необходна и суверена у неким 
патолошким стањима: дијагностици тумора, 
постављању дијагноза раног гравидитета, 
одређивању меких и тврдих маркера 
хромозомопатија, дијагностици аномалија 
фетуса и предвиђању постанаталног ризика, 
као и одређивању интраутериног стања 
плода, симетрији или асиметрији његовог 
раста и степена интраутерине хипоксије и 

степена асфиксије (4). На овај начин се први 
пут успоставља визуелни контакт мајке и фе-
туса, а ефекти тог контакта могу бити пози-
тивни и негативни. У свету постоје значајне 
разлике о броју потребних УЗ прегледа у тру-
дноћи, да ли треба опсервирати целу попула-
цију трудница или само оне са постојећим ри-
зицима? Заблуде у тумачењу УЗ налаз могу 
бити субјективне и објективне. Последњих 
година много се говори о етичким принци-
пима ових прегледа фетуса (фотографија, CD) 
и постављају се многа питања о ометању фе-
талне приватности, изложености жене јавним 
прегледима као и о феталној отуђености. Не-
обходно је придржавати се индикација, нап-
равити  „листе провере“  као и броја, врсте и 
трајања УЗ прегледа (5), Потребна је стална 
едукација, рад у оквиру специјалних конзи-
лијума , корекција већ прихваћених ставова и 
увек сагледавање свих релевантних чињеница 
при доношењу одлука.  УЗ је веома важна 
скрининг, дијагностичка и терапијска метода 
у гинекологији  и акушерству, али као део 
мултидисциплинарне опсервације сваког 
појединачног случаја.  

Кључне речи: рационална терапија, ул-
тразвук, гинекологија и акушерство. 
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During the relatively short time frame use of 
ultrasound (US) in Obstetrics and Gynecology 
has found a wide and important role in the field 
of medicine in difference to other forms of 
physical energy. The first application of US in 
obstetrics was recorded in 1956, and the first 
measurements of fetal head were made in 1958 
(Ian Donald). The mass production of commer-
cial devices was launched in 1963 in USA, and 
seven years later the first apparatus with an 
image in real time appeared. In 1980 Doppler US 
occurred in the market, while in the last decade 
of the previous century 3D and 4D US develo-
ped. Ultrasonography is the non-invasive diagno-
stic method that uses the ultrasonic waves with 
frequencies of 3 - 10 MHz. This method is being 

carrying out at the all levels of healthcare, 
whereby there is a possibility of losing the ability 
of controlling and training of the doctors, thus 
producing more complications. With the increa-
sing application of US raised concerns about its 
biological effects of on cells and tissues, but 
even today it is neither confirmed nor refuted. 
The biological effects of US mostly depend on 
the intensity (average and maximum), exposure 
time and volume of exposure. 

In gynecology and obstetrics, this method 
has become an indispensable and sovereign in 
some pathological conditions: diagnosis of tu-
mor, make an accurate diagnosis of early 
pregnancy, determination of “soft” and “hard” 
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chromosomopathies, the diagnosis of fetal ab-
normalities, and predicting the postnatal risk, as 
well as determining the intrauterine fetal condi-
tion, the symmetry or asymmetry of its growth 
and the degree of intrauterine hypoxia and 
asphyxia degrees. In this way, there is a 
possibility of establishing the visual contact 
between mother and fetus for the first time, and 
the effects of that contact can be positive and ne-
gative. Worldwide, there are important contro-
versies in terms of the number of required US 
examinations during pregnancy and whether we 
sould observe the entire population of pregnant 
women or only those with existing risk? Miscon-
ceptions in interpreting ultrasound findings can 
be subjective and objective. In recent years, there 
is much talk about the ethical principles of the 
fetus examination by US (photos, CD) and set up 

many questions about the obstruction of fetal 
privacy, exposure to a single public examinations 
as well as the fetal alienation. 

It is necessary to comply with the indicati-
ons, to do "checklist" as well as the number, type 
and duration of the US examination. Also, there 
is a need for continuous education, working un-
der a special council (consilium), correction of 
already accepted attitudes and always considera-
tion of all relevant facts when making clinical 
decisions. Ultrasonography is very important 
screening, diagnostic and therapeutic methods in 
Obstetrics and Gynecology, but also as part of a 
multi-disciplinary observations of each indivi-
dual case. 

Key words: rational therapy, ultrasound, 
gynecology and obstetrics. 

 

П-29 ЛЕЧЕЊЕ КОМПЛИКАЦИЈА ПОСЛЕ ЦАРСКОГ РЕЗА 
 

Горан Бабић 

 

Гинеколошко-акушерска клиника, Клинички центар Крагујевац  
Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
 

Број порођај довршених Царским резом, 
је последњих декада у сталном порасту, посе-
бно у развијеним земљама. Разлог пораста 
учесталости може бити, како добро оправ-
данм медицинским али и немедицинским ин-
дикацијама, а о којима се може дискутовати. 
Овај тренд раста би требало зауставити, ако 
не и смањити, јер степен морталитета и мор-
бидитета, како мајке, тако и детета, је већи 
након царског реза, него вагиналног порођаја 

Учесталост интраоперативних комплика-
ција током овог захвата је 12% - 15%, а ком-
пликације су мање уколико се ради о електи-
вној интервенцији. Међу компликацијама су, 
немогућност екстракције инклавиране гла-
вице плода, утероцервикални расцепи са кр-
варењима, оштећење крвних судова у ис-
тмичном делу утеруса, атоније утеруса, оште-
ћења мокраћне бешике, уретера и црева, 
затим повреде детета, као и читав низ ком-
пликација анестезиолошке природе. Ране пос-
топеративне компликације су: инфекција 
ране, сероми, дехисценције шава, хематоми 
предњег трбушног зида, ендометритиси, не-
кротизирајући фасцитис, као и тромбофлеби-
тиси. Постпарталне уринарне хеморагије и 
инфекције (5%-8%). Касне компликације могу 
бити у виду руптуре ожиљка током следеће 

трудноће, проблеми који се односе на посте-
љицу. Неопходност вађења материце, у 
случају по живот угрожавајућег крварења, је 
13 пута чешћа, него након вагиналног по-
рођаја. Новорођенчад имају већи број повр-
шинских повреда, кефалхематома, лезија бра-
хијалног плексуса. Деца рођена царским ре-
зом могу имати и нижи Апгар скор, а такође 
могу у првих неколико сати имати и проб-
леме са дисањем. Тако да ризици по ново-
рођенче, царским резом нису значајно ума-
њене, у односу на вагинални порођај. После-
дњих година све више се испитују могућност 
дуготрајних ефеката на децу рођену царским 
резом (посебно елективним), па тако постоје 
назнаке да су она склонија појави дијабета 
тип 1, астми, гојазности, атопићним дермати-
тисима- 

Све ово указује на неопходност постав-
љања правих критеријума за извођење ове 
интервенције, затим дефинисању адекватне 
процедуре за исту, као и правилном избору 
технике рада. То је најбитбнији моменат у 
превенцији компликација саме интервенције. 
Такође неопходно је што више учинити у 
циљу едукације медицинског кадра, као и бу-
дућих мајки, да би имали што јаснији увид у 
предностима природног порођаја, те тако из-
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бегли могућност инсистирања за овом интер-
венцијо, уколико није у потпуности медицин-
ски оправдана. 

Кључне речи: порођај, царски рез, ком-
пликације. 

 
 

P-29 TREATMENT OF COMPLICATIONS AFTER  
CESAREAN DELIVERY 

 

Goran Babić 
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Medicall faculty, University of Kragujevac 
 

The rate of cesarean section has been on a 
continuous increase for justifiable as well as 
unjustifiable medical and non-medical reasons, 
and this trend should preferably be discontinued. 
The rate of mortality and morbidity after CD was 
higher for mother as well for newborn,. 

The incidence of intraoperative complicati-
ons is estimated to 12%-15%, and complications 
are less common during elective cesarean 
delivery. The possible intraoperative complicati-
ons include fetal head impaction in the pelvis 
(head extraction impossible), uterocervical lace-
rations, with hemorrhage, damage to the periute-
rine vasculature on the inferior uterine segment 
incision, bleeding from the placental bed, uterine 
atony, lesions of the urinary bladder, ureter and 
intenstine, neonatal lesions, and complications 
associated with anesthesia. The most common 
early postoperative complications are wound in-
fection, seroma, wound dehiscence, anterior ab-
dominal wall hematoma, endometritis, very 
rarely necrotizing fasciitis, which is associated 
with a high maternal mortality, and pelvic vein 
thrombophlebitis. Scar rupture during subsequent 
pregnancy or early delivery should be taken in 
consideration as a possible late postoperative 
complication. In subsequent pregnancies, pla-
centa previa, placenta accrete, increta and pla-
centa percreta are more commonly found after 
previous cesarean section. In deliverias comple-

ted by cesarean section, 13 times more frequently 
is performed hysterectomy, because of massive 
postpartum hemorrhage. In cesarien section, ne-
onatal lesions occur in 1,1% of cases, most 
frequently superficial incisional wounds of the 
leading part, cephalhematoma, fractures of the 
scull and other bones with peripheral nerve lesi-
ons. The children born by cesarean section may 
have a lower Apgar score, mostly due to anesthe-
sia. They may also suffer breathing difficulties, 
which may occur in the first few hours. The issue 
of long-term consequences for the child born by 
cesarean section has been increasingly tackled in 
recent years. Some large studies found correla-
tion of the type of delivery completion and nu-
merous today's morbidities such as obesity, ast-
hma, various forms of dermatitis, type I diabetes 
mellitus. 

All this facts described over time did not re-
sult in critical reduction of the procedure. 
However, it is necessary to create justifiable me-
dical indications for this procedure. Make clear 
procedure in steps of preceding the same. Choose 
the most appropriate operative technique accor-
ding to the patient. Medical staff has to be trai-
ned continuously, and be ready to recognized 
complications, and to react properly. The other 
way to improve solutions for this problem is 
education of future maternal population. 

Key words: cesarean section, complications 
 

П-30 КЛИНИЧКИ ЗНАЧАЈНЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ ЛЕКОВА У  
ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ 

 

Срђан Стефановић 

 

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
 

Клинички значајне интеракције лекова 
(КЗИЛ) описују ситуације у свакодневној 

пракси када терапијска комбинација лекова 
или сам лек доводи до неочекиваних погор-
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шања или ређе, побољшања здравственог 
стања пацијената. Разумније је овој врсти из-
мене клиничког одговора на лек додати пре-
фикс „потенцијалне“, узевши у обзир да се 
интеракције лекова веома тешко и неспеци-
фан начин доказују у пракси, тј. њихова 
дијагноза захтева искључивање свих других 
могућих разлога уочене значајне промене 
здравственог стања болесника. Значај овог 
феномена огледа се у чињеници да предста-
вља један од главних узрока појаве нежеље-
них дејстава лекова и изостанка одговарајућег 
терапијског одговора, са последичним пове-
ћањем ризика од тежег обољевања, хоспита-
лизације, продуженог боравка у болници, 
смртног исхода и већих трошкова лечења. Са 
интензивним развојем медицине и експан-
зијом фармацеутске индустрије током после-
дњих деценија отвара се могућност адекват-
нијег дијагностиковања и лечења бројних 
хроничних болести, што захтева посебну од-
говорност, вештине и знања прописивача у 
циљу смањења учесталост штетних ефеката 
лекова у промету. 

Проблем КЗИЛ у примарној здравственој 
заштити (ПЗЗ) у великој мери заокупља 
пажњу истраживача широм света, нарочито 
са становишта преваленце, потенцијалних 
фактора ризика и мера превенције. Поред 
тога што је највећи број пацијената примарно 
усмерен ка лекарима опште праксе (ЛОП), ра-
злог томе почива и на чињеници да неретко 
само они могу да прописују рецепте, као што 
је и случај у нашој земљи. Другим речима, 
ЛОП би требало да сумирају терапијске пред-
логе свих надлежних специјалиста и донесу 
ваљану коначну клиничку одлуку о начину 
лечења појединачног пацијента. Претходне 
студије у ПЗЗ указале су на релативно високу  

преваленцу клинички значајних лек-лек инте-
ракција, у распону од 1,9% до 28,3%, што је 
ниже у односу на друге нивое здравствене 
заштите, без обзира на хетерогеност таквих 
студија у смислу величине узорка испита-
ника, карактеристика пацијената, односно 
софтвера коришћеног за идентификацију и 
анализу интеракција. Међу најважније фак-
торе повезане са испољавањем потенцијалних 
КЗИЛ убрајају се особености болесника, по-
пут старости, наслеђа, вишеструких удруже-
них хроничних болести, удружених болести 
које доводе до ослабљеног клиренса лекова из 
организма, полимедикације и недавне хоспи-
тализације, затим неодговарајуће понашање 
лекара-прописивача у смислу полифармације 
и других грешака у прописивању, односно 
броја лекара које пацијенти посећују, али и 
карактеристике самих лекова, као што су 
мала терапијска ширина, учесталији дозни 
режим, сложени  метаболички путеви или из-
ражена неселективност. 

Оно што нас данас највише забрињава 
јесте чињеница да мере и интервенције ди-
ректно или индиректно намењене да смање 
учесталост КЗИЛ у ПЗЗ нису показале 
очекивани ефекат у рутинској клиничкој пра-
кси. Зато је обавеза свих здравствених 
стручњака додатни рад на унапређењу ових 
активности, заснован на познавању свих ре-
левантних фактора ризика за појаву КЗИЛ, 
како би се предупредила њихова појава и 
умањиле значајне медицинско-економске по-
следице до којих оне могу да доведу.    

Кључне речи: лекови, интеракције, при-
марна здравствена заштита, преваленца, фак-
тори ризика. 
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Clinically important drug interactions (CIDI) 
describe situations in everyday practice when a 
drug combination therapy or drug itself leads to 
an unexpected deterioration or improvement of 
the health status of patients. Adding the prefix 
“potential” to this definition could be more rea-

sonable, given that establishing the diagnosis of 
drug interactions is very difficult in the routine 
practice and based on nonspecific parameters, 
i.e. their proving of CIDI requires exclusion of 
other known reasons of the observed significant 
changes of the patients’ health outcomes. The si-
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gnificance of this phenomenon lies in the fact 
that it is one of the main causes of adverse drug 
reactions and inadequate therapeutic response, 
followed with consequent increased risk of se-
vere disease, hospitalization, prolonged hospital 
stay, death and higher treatment costs. Intensive 
development of medical science and the 
expansion of the pharmaceutical industry in re-
cent decades open up the possibility of more 
adequate diagnosing and treatment of many 
chronic diseases, which requires a special 
responsibility, skills and knowledge of the presc-
ribers in order to reduce the incidence of adverse 
effects of drugs.  

The problem of the CIDI in primary health 
care (PHC) largely occupies the attention of re-
searchers worldwide, particularly from the sta-
ndpoint of the prevalence, potential risk factors 
and preventive measures. Despite the fact that 
most patients are primarily focused on general 
practitioners (GPs), an additional reason for this 
is based on the fact that regularly only they are 
allowed to write prescriptions, as it is the case 
with our country. In other words, the GPs should 
summarize the therapeutic recommendations of 
all relevant specialists as well as to make a mea-
ningful final clinical decision on the treatment of 
an individual patient. Previous studies carried out 
in PHC reported a relatively high prevalence of 
clinically significant drug-drug interactions, ran-
ging from 1.9% to 28.3%, which is lower compa-

red to the prevalence observed at the other levels 
of health care, regardless of the heterogeneity of 
such studies in terms of sample size, patient cha-
racteristics and characteristics of software used 
for identification and analysis of interactions. 
The most important factors associated with the 
potential CIDI include patient characteristics 
such as age, heritage, multiple concurrent disea-
ses, comorbid conditions affecting drug clea-
rance, polymedication and recent hospitalization, 
then inappropriate prescribing behavior in terms 
of polypharmacy and other prescribing errors as 
well as the number of physicians a patient visit, 
but also the characteristics of the drugs, such as 
narrow therapeutic range, more frequent dosing 
regimen, complex metabolic pathways and pro-
nounced non-selectivity. 

Nowadays, the major concern relates to the 
inconsistent and relatively small effects of mea-
sures and interventions directly or indirectly in-
tended to reduce the incidence of CIDI in PHC in 
routine clinical practice. Therefore, an additional 
work on the improvement of these activities ba-
sed on the knowledge of all relevant risk factors 
for CIDI is obligatory requested for all health 
professionals, in order to prevent their occur-
rence and consequently minimize significant ad-
verse medical and economic outcomes. 

Key words: medications, interactions, 
primary care, prevalence, risk factors. 
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Акутне леукемије представљају веома хе-
терогену групу малигних болести хематопое-
зног ткива које се карактеришу неконтроли-
саном пролиферацијом и диференцијацијом 
клона леукемијских бласта, што има за пос-
ледицу нагомилавање леукемијских ћелија у 
костној сржи, периферној крви и/или парен-
химатозним органима. Настанак акутних леу-
кемија најчешће је повезан за оштећењем ге-
нома неке од матичних ћелија хематопоезе 
што доводи до губитка контроле диферен-
цијације и пролиферације и формирања мали-
гног клона. Као могући етиолошки фактори у 
настанку акутних леукемија наводе се вируси, 

зрачење, инхалација бензена и деривата, из-
ложеност дејству хербицида и пестицида, 
мада се у клиничкој пракси, најчешће, не 
могу довести у везу поменути етиолошки фа-
ктори и настанак акутних леукемија. Инци-
денца акутних леукемија је 3-5 на 100.000 
становника годишње. На основу места нас-
тале малигне трансформације акутне леуке-
мије се класификују у мијелоидне и лимфоб-
ластне. 

Узимајући у обзир веома брз клинички 
ток болести и лошу прогнозу, неопходно је 
што пре применити одговарајућу терапију. 
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Лечење акутних леукемија спроводи се угла-
вном применом различитих протокола хемио-
терапије. На избор хемиотерапијског прото-
кола утичу бројни фактори као што су тип 
акутне леукемије (лимфобластна, мијелоидна, 
промијелоцитна), старост болесника, ECOG 
перформанце статус, коморбидитетни индекс 
(HCT-CI), цитогенетске промене регистро-
ване код болесника, функционални статус 
појединих органа (јетра, бубрези, срце и др) и 
др. Лечење оболелих од акутних леукемија 
почиње применом индукционе терапије чији 
је циљ постизање комплетне ремисије боле-
сти. Код оболелих од акутне лимфобластне 
леукемије, у зависности од старости, ECOG 
перформанце статуса, HCT-CI и других поме-
нутих параметара у индукционој терапији се 
примењују разни протоколи као што су 
HyperCVAD (пуна или редукована доза), 
LALA94, COP, Л-аспарагиназа и други, уз 
препоруку да се, због тенденције захватања 
ЦНС-а, примењују метотрексат и цитозин-
арабинозид као интратекална профилакса. 
Код оболелих од акутне лимфобластне леу-
кемије код којих је детектовано постојање 
транслокације 9:22 у индукционој терапији се 
примењује и иматиниб. У индукционој тера-

пији оболелих од акутне мијелоидне леуке-
мије, у зависности од старости, ECOG пер-
форманце статуса, HCT-CI, молекуларно-ге-
нетског ризика примењују се, углавном, 
различите дозе цитозин-арабинозида и дауно-
рубицина, а ређе хипометилациони агенси 
као што су децитабин и азацитидин. Због 
специфичности у етиопатогенези и кли-
ничком испољавању, у индукционој терапији 
оболелих од акутне промијелоцитне леуке-
мије примењују се идарубицин и алл транс 
ретиноична киселина (ATRA). На индукци-
ону терапију надовезује се консолидациона 
терапија сачињена од различитих протокола 
хемиотерапије и/или трансплантације ма-
тичне ћелије хематопоезе (најчешће алогена 
трансплантација).  

Очекује се да, бољим познавањем моле-
куларне основе акутних леукемија, у индук-
ционој терапији, поред примене општих 
начела лечења, дође до примене индивидуал-
ног приступа заснованог на специфичностима 
самог болесника и молекуларним променама 
његове леукемије.               

Кључне речи: Акутне леукемије, индук-
циона терапија, хемиотерапија. 
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Acute leukemias are a very heterogeneous 
group of malignant diseases of hematopoietic tis-
sue that is characterized by uncontrolled prolife-
ration and differentiation of leukemic clones, 
which results in the accumulation of leukemic 
cells in the bone marrow, peripheral blood and/or 
parenchymatous organs. The emergence of acute 
leukemia is normally linked to damage of the ge-
nome of a stem cell leading to loss of control of 
proliferation and differentiation and the forma-
tion of the malignant clone. As a possible etiolo-
gical factors in the development of acute leuke-
mia cited viruses, radiation, inhalation of ben-
zene and derivatives, the exposure effect of 
herbicides and pesticides, although in clinical 
practice, most often, not be linked mentioned 
etiological factors and the occurrence of acute 
leukemia. The incidence of acute leukemia is 3-5 

per 100,000 population per year. On the basis of 
the city caused malignant transformation of acute 
leukemia are classified into myeloid and 
lymphoid.  

Due to the very rapid clinical course of dise-
ase and poor prognosis, it is necessary as soon as 
possible to apply the appropriate treatment. Tre-
atment of acute leukemia is conducted mainly 
using different protocols of chemotherapy. On 
the selection of chemotherapeutic protocols af-
fected by numerous factors such as type of acute 
leukemia (lymphoblastic, myelogenous, promy-
elocytic), the age of patients, ECOG performance 
status, comorbidity index (HCT-CI), cytogenetic 
changes registered in the patients' functional 
status of some organs (liver, kidneys , heart, etc.) 
and others. Treatment of patients with acute 
leukemia begins applying induction therapy 
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aimed at achieving complete remission of the 
disease. In patients suffering from acute 
lymphoblastic leukemia, depending on the age, 
ECOG performance status, HCT-CI and another 
of said parameters in an induction therapy apply 
various protocols such as HyperCVAD (full or 
reduced dose), LALA94, COP, L-asparaginase, 
and other, recommending that, because of the 
tendency of CNS involvement apply metho-
trexate and cytosine arabinoside as intrathecal 
prophylaxis. In patients with acute lymphoblastic 
leukemia in which the detected presence of the 
translocation 9:22 in induction therapy is applied 
and imatinib. In the induction therapy of patients 
with acute myeloid leukemia, depending on the 
age, ECOG performance status, HCT-CI, 
molecular-genetic risk are applied, generally, 
different doses of cytosine arabinoside and 
daunorubicin, and rarely hypomethylation agents 

such as decitabine and azacytidine. Because of 
the specifics in pathogenesis and clinical mani-
festation, in induction therapy in patients with 
acute promyelocytic leukemia apply idarubicin 
and all trans retinoic acid (ATRA). For induction 
treatment builds Consolidation therapy consisted 
of different protocols of chemotherapy and / or 
stem cell transplantation (allogeneic transplan-
tation most often).  

It is expected that better knowledge of the 
molecular basis of acute leukemia, in induction 
therapy, in addition to application of the general 
principles of treatment, comes to applying indi-
vidual approach based on the specifics of the pa-
tient and the molecular changes his leukemia.   

Key words: Acute leukemias, induction 
therapy, chemotherapy. 

 

П-32 ИНТЕРАКЦИЈЕ ЉЕКОВИТОГ БИЉА И  
КОНВЕНЦИОНАЛНИХ ЉЕКОВА 

 

Вера Дабановић 

 

Здравствена установа Апотеке Црне Горе "Монтефарм", Подгорица 
 

Евидентан је глобални пораст употребе 
биљних препарата у превентивне и терапијске 
сврхе. Иако влада опште прихваћен став да 
“природно” гарантује безбједност, неки акти-
вни принципи биљака могу да ступе у инте-
ракцију са конвенционалним љековима иза-
зивајући или потенцијално токсичне ефекте 
и/или смањење или губитак терапијске ефи-
касности лијека. Интеракције биљака и син-
тетских љекова базиране су на истим фарма-
кокинетским и фармакодинамским принци-
пима као и интеракције конвенционалних 
љекова. Фармакокинетске интеракције се 
могу јавити на свим процесима којима лијек 
подлијеже у организму (апсорпција, дистри-
буција, метаболизам и елиминација), док се 
фармакодинамске интеракције манифестују 
као синергизам или антагонизам на нивоу ре-
цептора. Биљни љекови се углавном састоје 
од великог броја фармаколошки активних 
једињења, па је и већа могућност да потен-
цијално изазову више интеракција, уколико 
се примијене са конвенционалним љековима, 
мијењајући активности ензима (прве и друге 
фазе метаболизма), П-гликопротеина и/или 
фармаколошки одговор.  

Циљ рада је анализа интеракција конвен-
ционалних љекова и најчешће коришћених 

фитопрепарата, са посебним фокусом на до-
казним механизмима настанка, клиничким 
импликацијама и подизању свијести о овим 
интеракцијама, систематским прегледом 
објављених in vitro и in vivo клиничких сту-
дија, на анималним и хуманим организмима, 
као и извјештајима приказа случајева. Међу 
најкоришћеније фитопрепарате на тржишту 
издвојили су се они који у себи садрже акти-
вне супстанце биљака као што су: кантарион 
(Hypericum perforatum L.), ехинацеа (Echina-
cea sp.), жен-шен (Panax ginseng C.A.Mey), 
гинко (Ginkgo biloba L.), бијели лук (Allium 
sativum L.), валеријана (Valeriana officinalis 
L.), зелени чај (Camellia sinensis L.Kuntze), 
камилица (Matricaria recutita L.), питома нана 
(Mentha piperita L.) и раставић (Equisetum ar-
vense L.). Систематски преглед литературе је 
обављен претраживањем низа релевантних 
електронских база података - MEDLINE 
(PubMed), EMBASE, AMED, CINHAL, Natural 
Medicines, Cochrane Library и Google Scholar. 
Потврђени су и фармакокинетски и/или фар-
макодинамски механизми интеракција анали-
зираних биљака и конвенционалних љекова а 
већина интеракција је резултат посредоване 
метаболичке индукције или инхибиције. 
Уочено је да највећи потенцијал за интерак-
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цију са активним принципима биљака имају 
љекови који имају мали терапијски индекс, 
као што су антикоагуланс варфарин, имуно-
супресиви - циклоспорин и такролимус, неки 
цитостатици и анти-ХИВ љекови. Посљедице 
интеракција варирају од благих и умјерених 
до озбиљних нежељених реакција, или могу 
имати посљедице које угрожавају живот па-
цијента. За идентификацију интеракција не-
довољан је број клиничких студија које би 
процијениле њихов клинички значај. Резул-
тати in vitro испитивања и in vivo студија на 
анималним организмима, који дају основне 
информације о механизму интеракција, имају 

ограничења у екстраполацији на хуманим ор-
ганизмима у клиничким условима.  

Kако је употреба биљних препарата у по-
расту, посљедице учесталости и озбиљности 
интеракција имају све већи значај. Подизање 
свијести пацијената и здравствених радника о 
интеракцијама биљних препарата и љекова, 
као и рано препознавање интеракција, је не-
опходно да би се спријечили ризици од по-
тенцијално озбиљних нежељених ефеката. 

Kључне ријечи: биљка, лијек, интерак-
ција, клинички значај. 
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It is evident that there is a global increase in 
using herbal products in preventive and therape-
utic purposes. Although there is a generally ac-
cepted view that the "natural" is a kind of gua-
rantee for the safety, some active elements of the 
plants can interact with conventional drugs and 
potentially cause toxic effects and / or to decre-
ase or to annul a drug therapeutic efficacy. Inte-
ractions between plants and synthetic drugs are 
based on the same pharmacokinetic and pharma-
codynamic principles as between conventional 
drugs. Pharmacokinetic interactions can be 
occurred in the processes such as absorption, 
distribution, metabolism and elimination, while 
pharmacodynamic interactions can be manifested 
as synergism or antagonism at the level of the 
receptors. Generally, a huge number of pharma-
cologically active compounds exist in the herbs, 
so if they are applied with a conventional drugs 
they can cause many interactions and to change 
the activity of the enzyme (first and second stage 
of metabolism), P-glycoprotein and / or drug 
pharmacological response.  

The main aim is to analyze the interaction of 
the conventional medicines and the most 
commonly used herbal remedies, focusing on the 
mechanisms and their clinical implications and to 
raise the awareness about these interactions, and 
also by systematic reviews of published clinical 
studies. On the market, the most frequently used 
plants, with active substances, are plants as: St. 
John's Wort (Hypericum perforatum L.), echina-
cea (Echinacea sp.), ginseng (Panax ginseng 
C.A.Mey), ginkgo (Ginkgo biloba L.), Garlic 

(Allium sativum L.), valerian (Valeriana offici-
nalis L.), green tea (Camellia sinensis L.Kuntze), 
chamomile (Matricaria recutita L.), peppermint 
(Mentha piperita L.) and horsetail (Equisetum 
arvense L.). The systematic review of the litera-
ture was done by searching a range of relevant 
electronic databases - MEDLINE (PubMed), 
EMBASE, AMED, CINHAL, Natural Medici-
nes, Cochrane Library and Google Scholar. 
Pharmacokinetic and/or pharmacodynamic mec-
hanisms of interactions between analyzed plants 
and conventional drugs were confirmed, and 
most of them were the result of metabolic-medi-
ated inductions or inhibitions. The greatest inte-
raction with the plant active substances, it was 
noticed, had medicaments with small therapeutic 
index, such as an anticoagulant warfarin, immu-
nosuppressant - cyclosporine and tacrolimus, 
some cytostatic agents, and anti-HIV drugs. The 
consequences of interactions can vary, from mild 
to moderate and even to severe adverse effects, 
or can have deadly consequences. There are not 
enough clinical researches. The results of in vitro 
tests and in vivo studies in animal organisms, 
which provide basic information on the mecha-
nism of interaction, have restrictions on the 
extrapolation of the humans in a clinical setting.  

As the use of herbs increased, the frequency 
and the seriousness of interactions are more im-
portant. It is necessary to prevent the risk of 
potentially serious side effects by constant edu-
cation. 

Key words: plant, drug interactions, clinical 
significance. 
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Зорица Потпара1, Жељка Бешовић2, Мајда Шахман-Заимовић2 

 

1 Медицински факултет, Универзитет Црне Горе 
2 Агенција за љекове и медицинска сртедства Црне Горе (ЦАЛИМС), Подгорица 
 

Фармацеутска дјелатност производње и 
промета љекова је дјелатност од јавног инте-
реса која утиче на очување и унапређење 
здравља људи, кроз обезбјеђивање квалитет-
них, безбједних и ефикасних љекова за успо-
стављање дијагнозе и адекватно лијечење бо-
лести. 

Обзиром да се Црна Гора налази у про-
цесу придруживања Европској унији, развој 
здравственог система, а самим тим и фарма-
цеутске дјелатности, планира се у контексту 
друштвеног, законског и економског оквира 
ЕУ. То подразумијева процес хармонизације 
црногорског законодавства на подручју ље-
кова и медицинских средстава и постављање 
стандарда заштите здравља који одговарају 
највишим европским стандардима. 

Регулатива у области љекова у Црној 
Гори почела је доношењем Закона о љеко-
вима („Службени лист РЦГ“ бр.80/04) и За-
кона о медицинским средствима („Службени 
лист РЦГ“бр.79/04), који чине основу нове 
легислативе фармацеутске дјелатности. Зако-
нодавни оквир Црне Горе чине Закон о љеко-
вима („Службени лист ЦГ“ бр.56/11 и 
бр.06/13), Правилници, Уредбе и Смјернице, 
док институционални оквир чине Министарс-
тво здравља Црне Горе и Агенција за љекове 
и медицинска средства Црне Горе (ЦА-
ЛИМС). У надлежности Министарства здра-
вља Црне Горе је доношење правилника и 
других аката за спровођење ових закона, ут-
врђивање  мјера за рационалну потрошњу 

љекова, предлагање критеријума за форми-
рање максималних цијена љекова као и други 
послови у складу са овим законима. 

Инспекцијски надзор над произвођачима 
и носиоцима дозволе за промет на велико и 
апотекама, врши Управа за инспекцијске пос-
лове Црне Горе. 

За реализацију фармацеутске политике 
држава је основала 01.01.2009.год.Агенцију за 
љекове и медицинска средства (ЦАЛИМС), 
која послује као независна регулаторна ин-
ституција. У складу са Законом о љековима, 
неке од надлежности Агенције су издавање 
дозволе за промет за хумане и ветеринарске 
љекове, издавање дозволе за производњу ље-
кова, дозволе за промет на велико хуманих 
љекова, успостављање и организовање сис-
тема фармаковигиланце, издавање одобрења 
за клиничка испитивања, предузимање мјера 
за контролу квалитета љекова, информисање 
и организовање стручних и едукативних ску-
пова, информисање о спровођењу мјера за 
рационално коришћење љекова и др. 

У вођењу фармацеутске политике у Црној 
Гори, неопходно је утицати на рационалну 
потрошњу љекова, како је и наглашено у Ма-
стер плану развоја здравства Црне Горе за пе-
риод 2015-2010.године. 

Кључне ријечи: регулатива, фармацеут-
ска дјелатност, Агенција за љекове и меди-
цинска средства. 
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Manufacturing and marketing of medicines 

are activities of public interest with the purpose 
to protect and improve health of people through 

the assurance of quality, safe and effective medi-
cines for diagnosis and appropriate treatment of 
diseases. 
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Given that Montenegro is in the process of 
joining the European Union, the development of 
the health system, and therefore the pharmaceu-
tical activities are planned in the context of so-
cial, legal and economic framework of the EU. 
This implies a process of harmonization of 
Montenegrin legislation in the area of drugs and 
medical devices, and setting the standard of he-
alth protection that meet the highest European 
standards. 

Regulations in the field of drugs in Monte-
negro began with the adoption of the Law on 
medicines ("Official Gazette of the Republic of 
Montenegro" No.80/04) and the Law on Medical 
Devices ("Official Gazette of the Republic of 
Montenegro" No.79/04), which form the basis of 
new legislation pharmaceutical activities. The le-
gislative framework of Montenegro includes the 
Law on medicines ("Official Gazette of Monte-
negro, No.56/11 and No.06/13), Rules, Regulati-
ons and Guidelines, while institutional 
framework consists of the Ministry of Health of 
Montenegro and the Agency for Pharmaceuticals 
and Medical Devices of Montenegro (CA-
LIMS).The Ministry of Health of Montenegro 
has jurisdiction over the adoption of regulations 
and other acts for the implementation of these 
laws, establishing measures for rational use of 
medicines, to propose criteria for determining 
maximum prices of medicines as well as other 

tasks in accordance with these laws. Inspection 
supervision of the producers and holders of 
wholesale and pharmacies is carried by Inspec-
tion Directorate of Montenegro. 

For the realization of the country's pharma-
ceutical policy State Authority established 
01.01.2009.god. Agency for Medicines and Me-
dical Devices (CALIMS), which operates as an 
independent regulatory authority. In accordance 
with the Law on medicines, some of the respon-
sibilities of the Agency are issuing authorizations 
for the human and veterinary medicine, the issu-
ance of licenses for production of medicines, li-
censes for the wholesale distribution of human 
medicines, the establishment and organization of 
the pharmacovigilance system, the authorization 
for clinical trials, taking measures quality control 
of medicines, information and organizing expert 
and educational meetings, information on the 
implementation of measures for rational use of 
medicines etc. 

While managing pharmaceutical policy in 
Montenegro, it is necessary to affect the rational 
use of medicines, as highlighted in the Master 
Development Plan of Health of Montenegro for 
the period 2015-2020.god. 

Key words: regulations, the pharmaceutical 
industry, the Agency for Pharmaceuticals and 
Medical Devices. 

 

П-34 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА: ПРОМJЕНА ПРОФЕСИОНАЛНЕ  
ПАРАДИГМЕ У ЦРНОЈ ГОРИ? 

 

Ивана Иличковић 

 

Фармегра д.о.о., Подгорица, Црна Гора 
 

Клиничка фармација je током претходних 
деценија посталa окосница доприноса фарма-
цуета унапријеђењу здравља и исхода лије-
чења пацијената. Савјет Европе наводи 
фармацеутску здравствену заштиту (ФЗЗ) као 
кључну стратегију у области здравства.  

У Црној Гори се у  проспективној, прије и 
послије интервенцијској студији здравственог 
система евалуирао ефекат ФЗЗ код 49 хро-
ничних болничких пацијентима са шизофре-
нијом. Клиники фармацеут је: процијењивао 
фармакотерапију, идентификовао проблеме 
везане за љекове (drug related problems- DRP), 
дефинисао план фармацеутске здравствене 
заштите. Прихватање и исход предложених 

интервенција су документовани након повра-
тне инфорамције добијене од прописивача. 
Идентификован је 71 проблем, предоминан-
тно везан за подношљивост и дјелотворност 
терапије. Забиљежени узроци (n=184) су 
најчешће указивали на неодговарајући избор 
лијека (64%) или дозе (23,4%). Од предло-
жене 182 интервенције (70% на нивоу лијека), 
прихваћена је 91, а 36 одбијено уз образло-
жење. Ријешен је 38 DRP (25 потпуно, 12 
дјелимично), 25 проблема није било потребно 
или могуће ријешити, а за 8 DRP исход је не-
познат. Број љекова по пацијенту је значајно 
смањен 4,2 ± 1,5 на 3,4 ± 1,6 (p<0,001).  
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Број прихваћених интервенција кли-
ничког фармацеута у условима гдје је кон-
цепт фармацеутске здравствене заштите нов, 
указује на потребу и значај који комплемен-
тарно знање фаррмацеута може пружити про-

писивачима и здравственом тиму када је фар-
макотерапија у питању.  

Кључне ријечи: клиничка фармација, 
фармацеутска здравствена заштита, проблеми 
везани за љекове. 

 

P-34 CLINICAL PHARMACY - PROFESSIONAL  
PARADIGM SHIFT IN MONTENEGRO? 

 

Ivana Iličković 
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During the last few decades clinical phar-
macy has become core pharmacist’ contribution 
to the drug treatment outcomes and to their 
patients’ quality of life.  Pharmaceutical care is 
recommended by the Council of Europe as a 
pivotal strategy for healthcare policy makers.  

A healthcare-system, interventional “before-
and-after” study was conducted in Montenegrо in 
order to evaluate effect of pharmaceutical care 
provision to 49 chronic schizophrenia inpatients. 
Clinical pharmacist performed level 2 medica-
tion review, identified drug related problems, de-
veloped pharmaceutical care plan, assessed ac-
ceptance rate and outcomes of the proposed in-
terventions. 71 DRPs were identified, predo-
minantly related to tolerability and treatment 

effectiveness. The DRPs were caused (n=184) 
mostly by inappropriate drug selection (64%) or 
dose (23.4%). Out of 182 proposed interventions, 
91 were accepted and 36 not. Finally, 38 DRPs 
were solved (N=25 completely and N=13 
partially), for N=25 problems a solution was 
either not needed or not possible, and for eight 
DRPs outcomes were not known. Number of 
medications per patient significantly decreased 
from 4.2 ± 1.5 to 3.4 ± 1.6 (p<0.001).  

The study underlined the high potential of 
pharmaceutical care for improving the prescri-
bing practices, in developing countries without 
shared pharmacist–physician decision making. 

Key words: clinical pharmacy, pharmaceuti-
cal care, drug related problems 

 

П-35 ЛЕЧЕЊЕ ХИПОНАТРИЈЕМИЈЕ 
 

Слободан Јанковић 

 

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
Клинички центар „Крагујевац“ 
 

Хипонатријемија је значајан електроли-
тни поремећај који има озбиљне последице и 
носи значајан морталитет. Најчешћи узроци 
хипонатријемије су неки лекови (нпр. анти-
депресиви) и синдром неодговарајуће секре-
ције антидиуретског хормона. Врсте хипона-
тријемије су: хиповолемијска, еуволемијска и 
хиперволемијска. Хиперволемијска хипонат-
ријемија се јавља код цирозе јетре, инсуфи-
цијенције срца и инсуфицијенције бубрега. У 
одређивању механизма настанка и узрока хи-
поволемије веома је значајно одредити осмо-
ларност крвне плазме. Хипонатријемија са 
високом осмоларношћу плазме указује на хи-
пергликемију, док нормална осмоларност го-

вори у прилог синдрома после трансурет-
ралне ресекције простате. Код пацијената 
који имају ниску осмоларност плазме, треба 
одредити концентрацију натријума у урину. 
Висока уринарна концентрација натријума 
говори у прилог обољења бубрега, хормонал-
них поремећаја, синдрома неодговарајуће се-
креције антидиуретског хормона, и лекова 
који изазивају хипонатријемију. Ниска ури-
нарна концентрација натријума говори у при-
лог преоптерећења водом, губитака течности 
преко гастроинтестиналног тракта, а јавља се 
и код опекотина.  

Лечење хипонатријемије не трпи одла-
гање, јер у противном може настати оток мо-
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зга и хипонатријемијска енцефалопатија. Код 
хроничне хипонатријемије, основно у лечењу 
је рестрикција воде, а код упорних случајева 
примена демеклоциклина. Треба избегавати 
пребрзу корекцију хипонатријемије, јер тада 
настаје мијелинолиза у понсу. Диуретике 
Хенлеове петље користимо код хипонат-
ријемије са едемима и хроничним синдромом 
неодговарајуће секреције антидиуретског 
хормона. Диуретици Хенлеове петље могу 
изазвати хипокалијемију, хипокалцијемију, 

хиперурикемију и хипергликемију. Не треба 
их примењивати истовремено са другим ле-
ковима који могу изазвати хипокалијемију, 
као што су кинетазон, метолазон, индапамид 
и тиазиди. За успешно излечење болесника са 
хипонатријемијом најважније је пронаћи њен 
узрок, и на основу њега направити план 
лечења. 

Кључне речи: хипонатријиемија, лече-
ње, едеми. 

 

P-35 TREATMENT OF HYPONATREMIA 
 

Slobodan Janković 

 

Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac 
Clinical Center “Kragujevac” 
 

Hyponatremia is relatively frequent type of 
electrolyte disturbance with serious conse-
quences and increased mortality risk. The most 
frequent causes of hyponatremia are certain 
drugs (e.g. antidepressants) and syndrom of 
inappropriate secretion of antidiuretic hormone. 
Types of hyponatremia are: hypovolemic, nor-
movolemic and hypervolemic. Hypervolemic 
hyponatremia is frequently encountered in pati-
ents with hepatic cirrhosis, heart failure or renal 
failure. Measurement of plasma osmolarity is 
very important for discovering cause and mecha-
nism of hyponatremia. Hyponatremia accompa-
nied with high plasma osmolarity suggests 
hyperglycemia, while normal osmolarity is part 
of the syndrome after transurethral resection of 
prostate. The patients with low plasma 
osmolarity should have their urinary concentra-
tion of sodium measured. High urinary concen-
tration of sodium  suggests a kidney disease, 
hormonal disturbance, syndrome of inappropriate 
secretion of antidiuretic hormone or drug-indu-
ced hyponatremia. Low urinary concentration of 
sodium stands for water overload, loss of gas-
trointestinal secretions or burns.  

Hyponatremia is medical emergency, there-
fore delay in treatment may lead to cerebral 
edema and hyponatremic encephalopathy. Chro-
nic hyponatremia should be treated by water res-
triction, and in resistant cases therapy with 
demeclocycline is an option. It is essential to 
avoid rapid correction of hyponatremia, since 
this maneuvre may cause pontine myelinolysis. 
Loop diuretics are used for treatment of 
hyponatremia accompanied with edema and 
chronic syndrome of inappropriate secretion of 
antidiuretic hormone. Loop diuretics may cause 
hypokalemia, hypocalcemia, hyperuricemia and 
hyperglycemia. These drugs should not be used 
in the same time with other drugs that cause 
hypokalemia, like kinetazon, metolazon, inda-
pamide and thiazides. Recovery of a patient with 
hyponatremia and correction of this electrolyte 
abnormality are both dependent on timely under-
standing the cause and mechanism of the distur-
bance, and preparing adequate treatment plan. 

Key words: hyponatremia; treatment; 
edema.
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УСМЕНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
 

 

У-01 СПЕЦИФИЧНОСТИ АНТИЕПИЛЕПТИЧКЕ  
ТЕРАПИЈЕ КОД ДЕЦЕ 

 

Наталија Јовановић Михајловић 

 

Клиника за неурологију, Клинички центар Крагујевац 
 

Знање о узроку и патофизиологији епиле-
псије код деце се значајно побољшало захва-
љујући узнапредовалим техникама неуроос-
ликавања и захваљујући напретку молеку-
ларно-генетских студија. Међутим, знање о 
узроцима и разлозима због чега се неки епи-
лептички синдроми јављају специфично баш 
у дечјем узрасту, је и даље ограничено. 

Деца са епилепсијом, посебно одојчад, ра-
зликују се од одраслих, не само по клиничким 
манифестацијама напада, већ и по присуству 
уникатних ЕЕГ образаца, етиологији и одго-
вору на антиепилептичке лекове. Незрео мо-
зак, посебно неонатуса и одојчета, разликује 
се од одраслих и по базичним механизмима 
епилептогенезе и пропагације напада. Он је 
подложнији нападима, али напади имају тен-
денцију да јењавају и да нестају како дете ра-
сте. Чешћа је ремисија епилепсије код деце, 
али њен утицај на развој може да се продужи 
и ван развојног доба тако реметећи когнити-
вне, емоционалне и социо-економске потен-
цијале индивидуе.  

Широк спектар антиепилептичких (АЕЛ) 
је доступан за лечење епилепсија код деце. 
Избор АЕЛ према њиховом профилу дејства у 
овој популационој групи зависи од врсте епи-
лептичког синдрома тј исправне дијагнозе као 
и од врсте епилептичких напада, а при њихо-
вом избору треба размотрити могућа неже-
љена дејства специфична за ово доба, потен-
цијалне органске, когнитивне, бихејвиоралне 
и психијатријске ефекте лекова, али и њихове 
фармакокинетичке карактеристике овог вул-
нерабилног и променљивог периода живота, 
интеракције, комплијансу и осетљиво дози-
рање које изискује усклађивање током одрас-
тања пацијента. Нови АЕЛ својим карактери-
стикама нуде потенцијално бољу контролу 
напада и бољи квалитет живота болесне деце, 
али ограничен број контролисаних клиничких 
студија у овом узрасту отежава овај избор, 
што упућује на то да се треба руководити 
према постојећим водичима о употреби АЕЛ 
у дечјем узрасту.  

Кључне речи: епилепсија, деца, развојни 
епилептички синдроми, терапија. 

 

 

U-01 SPECIFICITY OF ANTIEPILEPTIC TREATMENT IN CHILDREN 
 

Natalija Jovanović Mihajlović 

 

Neurology Clinic, Clinical Center of Kragujevac 
 

Knowledge about cause and pathophysiology 
of epilepsy in children has significantly benefit-
ted thanks to advanced neuroradiology 
techniques and to progress in molecular-genetic 
studies. However, knowledge about causes and 
reasons why there are epileptic syndromes 
specifically in childhood, is still in question.  

Children with epilepsy, especially infants, 
differ from adults, not only in clinical manifesta-
tions of seizures, but in presence of unique EEG 
patterns, etiology, and response to antiepileptic 
drugs (AED). Immature brain, especially of neo-
nates and infants, differ from adults’ in basic 
mechanisms of epileptogenesis and seizure pro-
pagation. It is more sensitive to seizures, but sei-
zure tend to abate and diminish as the child 



Пети национални конгрес рационалне терапије у медицини 
 
 

 

114 

grows. Remission is more often seen in children, 
but the impact of epilepsy on development can 
be prolonged outside the age of development and 
in such way it can influence cognitive, emotio-
nal, social and economical potentials of the indi-
vidual.  

There is broad spectrum of AED available 
for treatment of epilepsy in children. Their cho-
ice according to their profile of action in this po-
pulation group depends on epileptic syndrome 
and the right diagnosis, as well as on epileptic 
seizures, and while choosing one, it is necessary 
to think about possible side effects specific for 
this age, potential organic, cognitive, behavioral, 

and psychiatric effects of AED, but also about 
pharmacokinetic characteristics in this vulnerable 
and changeable period of life, interactions, com-
pliance, and sensitive dosing which needs har-
monization during patient’s growth. By their 
characteristics new AEDs offer potentially better 
seizure control and better quality of life of sick 
children, but the choice is difficult since there is 
lack in existence of well controlled clinical trials 
for this age, which leads us to follow current 
guidelines when choosing AED in childhood.     

Key words: epilepsy, children, develop-
mental epileptic syndromes, therapy. 

 

 

У-02 АНАЛИЗА ФАКТОРА ПОВЕЗАНИХ СА НЕОДГОВАРАЈУЋИМ  
ПРОПИСИВАЊЕМ ЛЕКОВА ПАЦИЈЕНТИМА СТАРИЈЕ  
ЖИВОТНЕ ДОБИ 

 

Ивана Пројовић1, Срђан Стефановић2 

 

1 Крка-фарма Београд 
2 Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевацу  
 

Циљ: Циљ студије је да се утврде моди-
фикујући фактори ризика који доприносе по-
тенцијално неодговарајућем прописивању ле-
кова пацијентима старије животне доби (>=65 
година) који су лечени у примарној здравс-
твеној заштити. 

Методологија: Истовремено су спрове-
дене две одвојене случај-контрола студије, у 
којима су пацијенти мечовани према полу и 
старости, на нивоу примарне здравствене за-
штите у Дому здравља Крагујевac, у периоду 
од септембра 2013. до септембра 2014. го-
дине. Случајеви су били дефинисани као па-
цијенти са најмање једним прекомерним 
и/или нетачно прописаним леком PIM према 
Screening Tool of Older Persons potentially ina-
propriate Prescriptions (STOPP) критеријумима 
(n=122), односно пацијенти који су имали 
најмање један есенцијални лек који је недос-
тајао у терапији  PPO према  Screening Tool to 
Alert doctors to the Right Treatment (START) 
критеријумима (n=108), док су контролну 
групу чинили пацијенти код којих нису 
учињени наведени пропусти у прописивању 
(n=244 и  n=216) 

Резултати: Укупно 138 PIM догађаја и 161 
PPO догађај су идентификовани помоћу 26 
(41,3%)  

STOPP критеријума и 17 (77,3%) START 
критеријума. Нездраве животне навике ук-
ључујући најмање две од наведених: седа-
торни начин живота, неправилна исхрана, ак-
тивно пушење или конзумирање алкохола 
(кориговани OR 2.57, 95% CI 1.28-5.20),  при-
мена више лекова за свакодневну симултану 
употребу, (5-8 лекова, кориговани OR 3.05, 
95% CI 1.59-5.85; >=9 лекова (кориговани OR 
7.17, 95% CI 3.07-16.74) и просечан број по-
сета фармацеутских представника изабраном 
лекару опште праксе (кориговани OR 2.28, 
95% CI 1.10-4.75) су откривени као значајни 
фактори ризика за PIM догађај. Пацијенти 
који су лечени код изабраних лекара опште 
праксе у малим здравственим станицама (ко-
риговани OR 0.51, 95% CI 0.29-0.93), они 
којима је више органских система захваћено 
тешким обољењима и пацијенти који су 
чешће прегледани од стране специјалиста на 
различитим нивоима здравствене заштите 
(кориговани OR 0.88, 95% CI 0.81-0.95), били 
су под значајно мањим ризиком за PPO до-
гађај. 

Закључци: Овом студијом је показано да 
избегавањем велике полифармације, ко-
ришћењем нефармаколишких мера за побо-
љшање животних навика и мање контаката 
изабраних лекара са промотивним мате-
ријалима о лековима могу смањити ризик за 
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PIM догађај. Једини заштитни фактори ризика 
за PPO догађај јесу радна средина изабраног 
лекара и учестале амбулантне посете па-
цијената специјалистичким службама 

Кључне речи: Неодговарајуће прописи-
вање, Старије особе, STOPP/ START, Фак-
тори ризика, Примарна здравствена заштита 

 

 

U-02 RISK FACTORS FOR POTENTIALLY INAPPROPRIATE  
PRESCRIBING TO OLDER PATIENTS IN PRIMARY CARE 

 

Ivana Projović1, Srđan Stefanović2 

 

1 Krka-farma Beograd 
2 Faculty od medical sciences, University of Kragujevac 
 

Purpose: The aim of this study is to deter-
mine modifiable risk factors contributing to 
potentially inappropriate prescribing in older-
primary care outpatients (≥65 years). 

Methods: Two separate, age- and sex-mat-
ched case-control studies were carried out 
simultaneously at the Primary Health CareCenter 
Kragujevac, Serbia, during the period September 
2013-September 2014. The cases were defined as 
patients with at least one prescription for 
potentially inappropriate medication (PIM) ac-
cording to Screening Tool of Older Persons 
potentially inappropriatePrescriptions (STOPP) 
criteria (n=122), and patients who had at least 
one potential prescribing omission (PPO) listed 
in Screening Tool to Alert doctors to the Right 
Treatment (START) criteria (n=108), while the 
control groups consisted of patients without such 
outcomes (n=244 and n=216, respectively). 

Results: A total of 138 PIM and 161 PPO 
events were identified using 26 (41.3 %) of 
STOPP criteria and 17 (77.3 %) of START indi-
cators, respectively. The unhealthy behaviors in-
cluding at least two of the following: sedentary 
lifestyle, improper nutrition, active smoking or 
heavy alcohol consumption (adjusted OR 2.57, 
95 % CI 1.28-5.20), use of multiple drugs (five 

to eight drugs, adjusted OR 3.05, 95 % CI 1.59-
5.85; ≥9 of drugs adjusted OR 7.17, 95 % CI 
3.07-16.74) and frequent contacts between pati-
ents chosen general practitioners (GPs) and 
pharmaceutical sales representatives (adjusted 
OR 2.28, 95 % CI 1.10-4.75), were identified as 
major risk factors for PIM use. Patients who 
were handled by GPs from smaller practices 
(adjusted OR 0.51, 95 % CI 0.29-0.93), those 
with more organ systems affected by the 
extremely severe disorders and those who often 
visited the outpatient specialist services (adjusted 
OR 0.88, 95 % CI 0.81-0.95), had a significantly 
reduced risk of PPO.  

Conclusions:This study suggests that avoi-
dance of major polypharmacy, use of nonphar-
macological measures to improve lifestyle habits 
and decreasing the exposure of physicians to 
drug promotional material may reduce the risk of 
PIM use in older primary careoutpatients. The 
only modifiable protective factors for PPOs were 
working environment of the patients chosen GPs 
and more frequent ambulatory visits to specia-
lists.  

Key words:  Inappropriate prescribing; 
Elderly;  STOPP/START; Risk factors; Primary 
care 

 

 

У-03 ЕФИКАСНОСТ НИФУРОКСАЗИДА У ОДНОСУ НА  
ПРОБИОТИК У ТЕРАПИЈИ АКУТНЕ ДИЈАРЕЈЕ,  
НАША ИСКУСТВА 

 

Рефет Гојак1, Тарик Чатић2 

 

1 Клиника за инфективне болести, Универзитетски клинички центар Сарајево, 
Босна и  Херцеговина  
2
 ISPOR Босна и Херцеговина, Сарајево 

 
У периоду 2007.-2016. године (мај), на 

Клиници за инфективне болести евиденти-
рано је 165877  прегледа. Највећи број па-
цијената 37830 (28%) био је са гастроинтес-
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тиналном симптоматологијом. Од свих свих 
прегледаних пацијента са гастоинтестинал-
ном симптоматологијом, 12% је хоспитализо-
вано док је 88% враћено на амбулантни/кућни 
третман. Код 55% пацијената у терапији је 
ординиран нифуроксазид (Ентерофурyл), 27% 
нифуроксазид  и пробиотик, 16% само проби-
отик и код 2% испитаника без наведене тера-
пије. 2016 године смо урадили малу студију 
компарације ефикасности нифуроксазида у 
терапији акутне дијареје у односу на пробио-
тик.  

Методе. Истраживање је укључивало 72 
пацијента оба пола, старијих од  18 година, 
који су имали ≥ 3 неформиране столице на 
дан и који су имали дијареју ≤ 72 сата прије 
испитивања.  Пацијенти су били подијељени 
у двије групе: група која је третирана нифу-
роксазидом и група која је третирана пробио-
тицима. У току испитивања урађена су два 
контрола прегледа: трећег и седмог дана на-
кон почетка терапије.   

Резултати. На основу разлика у броју сто-
лица прије терапије и трећег дана терапије, 
показано је да је постојала статистички 
значајна  разлика у редукцији броја столица 
између двије групе.  Разлика у редукцији 
броја столица у нифуроксазид групи је већа.  
У нифуроксазид групи већи проценат па-
цијената је имао регресију субјективних сим-
птома у поређењу са пробиотик групом.  Кон-
зистенција столице након 7 дана корелира са 
нифуроксазид групом. 97% испитаника у ни-
фуроксазид групи је оцијенило подношљи-
вост као веома добру, за разлику од пробио-
тик групе гдје је 73,5% пацијената оцијенило 
подношљивост као добру.   

Закључак. Нифуроксазид је ефикаснији од 
пробиотика у лијечењу акутног прољева што 
потврђује успјешност лијечења нифуроксази-
дом и указује на то да нифуроксазид брже ре-
дукује симптоме прољева у односу на проби-
отике.  

Кључне ријечи: акутна дијареја, нифуро-
ксазид, пробиотици, број столица. 

 

 

U-03 NIFUROXAZIDE EFFICIENCY IN COMPARISON TO  
PROBIOTICS IN THE TREATMENT OF ACUTE DIARRHEA,  
OUR EXPERIENCES 

 

Refet Gojak1, Tarik Čatić2 

 

1Clinic for Infectious diseases, UKC Sarajevo, Bosnia and  Herzegovina 
2 ISPOR Bosnia and Herzegovina, Sarajevo  
 

In the period from 2007 to May 2016 at the 
Clinic for Infectious Diseases there were 165,877 
examinations. Most patients, 37,830 (28%), were 
with gastrointestinal symptomatology. Of all of 
the examined patients with gastrointestinal 
symptomatology, 12% were hospitalized and 
88% referred to outpatient / home treatment. In 
55% of patients nifuroxazide (Enterofuryl) was 
prescribed, 27% nifuroxazide and a probiotic, 
16% only probiotic and 2% of the patients 
without any indicated treatment. In year 2016 we 
have done a small comparison study of 
nifuroxazide efficiency in the treatment of acute 
diarrhea compared to probiotics. 

Methods. The study included 72 patients of 
both sexes, older than 18, who had ≥ 3 unformed 
stools per day and who had diarrhea ≤ 72 hours 
before testing. Patients were divided into two 
groups: group I which was treated with 
nifuroxazide, and group II which was treated 

with probiotics. During this study we conducted 
two control examinations: on the third and se-
venth day after initiation of therapy. 

Results. Based on the difference in the num-
ber of stools before treatment and on the third 
day of treatment, it was indicated that there was a 
statistically significant difference in the reduc-
tion of the number of stools between the two 
groups. The difference in the reduction of the 
number of stools in the nifuroxazide group is lar-
ger. In the nifuroxazide group a higher percen-
tage of patients had regression of subjective 
symptoms compared with the probiotics group. 
Stool consistency after 7 days correlates with the 
nifuroxazide group. In 97% of subjects in the 
nifuroxazide group tolerability was rated as very 
good, in contrast to the probiotics group where 
73.5% of subjects rated tolerability as good. 

Conclusion. Nifuroxazide is more effective 
than probiotics in treatment of acute diarrhea, 
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which confirms the therapeutic success of 
nifuroxazide and indicates that nifuroxazide 
quickly reduces symptoms of diarrhea compared 
to probiotics. 

Key words: acute diarrhea, nifuroxazide, 
probiotics, number of stools. 
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ПП-01 ПРОЦЕНА КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ОБОЛЕЛИХ ОД  
УНИПОЛАРНЕ ДЕПРЕСИЈЕ 

 

Сандра Матовић, Слободан Јанковић 
 

1 Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
 

Увод. Депресија је болест савременог 
доба великог социјалног и медицинског 
значаја. Према предвиђањима стручњака 
Светске здравствене организације, до 2030. 
године депресија ће бити најчешћи узрок 
морбидитета у свету. У Стратегији развоја 
заштите менталног здравља рано дијагно-
стиковање и превенција менталних поремећаја, 
наведени су као један од главних циљева. 

Циљ. Циљ овог истраживања је био да 
испитамо да ли оболели од униполарне деп-
ресије имају лошији квалитет живота од здра-
вих особа, у којим областима и какав је ути-
цај одредених социодемографских карактери-
стика, као и различитих терапија на квалитет 
живота оболелих. 

Метод. Квалитет живота  код укупно 110 
испитаника испитиван је употребом гене-
ричког Упитника о квалитету живота Светскe 
Здравственe Организације  (WHOQOL BRIEF). 
Испитивану популацију чиниле су две групе: 
истраживачка (n=55)-пацијенти са дијагно-
стикованом депресијом и одговарајућом 
антидепресивном терапијом, и контролна 
група-здрави испитаници (n=55). Поређен је  
квалитет живота између две групе као и у 
оквиру истраживачке групе, у зависности од 
примењене терапије: испитаници који 

користе ССРИ антидепресиве и испитаници 
који користе антидепресиве других група. 
Резултати. Резулатати ове студије су показали 
да постоји статистички значајна разлика у 
квалитету живота депресивних пацијената у 
поређењу са здравим испитаницима и то у 
свим доменима квалитета живота. Најнижи 
ниво квалитета живота код депресивних 
испитаника је у области психолошког здрав-
ља (38,69), статистичка значајност присутна 
је и у области физичког здравља (49,64 према 
70,84), животних услова (54,58 према 66,7) и 
укупног квалитета живота (75,41 према 
96,00).  Показано је да не постоји статистичка 
значајна разлика  у квалитету живота испита-
ника са различитим терапијама. Квалитет 
живота оболелих од депресије не зависи од 
брачног статуса нити пола испитаника.  

Закључак. Оболели од униполарне депре-
сије имају пад у свим доменима квалитета 
живота у односу на здраву популацију. У 
циљу унапређења менталног здравља болес-
ника, један од примарних циљева би требало 
да буде унапређење квалитета живота па-
цијета оболелих од униполарне депресије. 

Кључне речи:  квалитет живота,  депре-
сија, антидепресивна терапија. 

 

PP-01 QUALITY OF LIFE AMONG PATIENTS WITH DEPRESSION 
 

Sandra Matović, Slobodan Janković 
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Introduction: Depression is a disease of the 
modern era of great social and medical impor-

tance. According to the forecasts of experts of 
the World Health Organization, by 2030 depres-
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sion will be the most common cause of morbidity 
in the world. The strategy of development of 
mental health care, early diagnosis and preven-
tion of mental disorders, are listed as one of the 
main objectives. 

Objective: The aim of our study was to de-
termine whether people with unipolar depression 
have a poorer quality of life compared to healthy 
individuals, in what areas and what is the impact 
of certain socio-demographic characteristics and 
different therapies on quality of life of patients. 

Method. Quality of life was evaluated in 110 
participants using the Quality of Life 
Questionnaire compiled by the World Health Or-
ganization (WHOQOL BRIEF). The patients 
comprised two groups: research patients, diagno-
sed with unipolar depression and appropriate an-
tidepressant therapy (n=55), and control group 
consisted of healthy subjects (n=55). Quality of 
life was compared between the two groups, and 
also within research group depending on the ap-
plied therapy-SSRI antidepressants therapy vs. 
other antidepressants therapy. 

 Results. Based on this study it has been pro-
ven that there is a statistically significant diffe-
rence in the quality of life in depressed patients 
compared to healthy subjects, in all domains of 
quality of life. The lowest score has been shown 
in domain of psychological health (38.69), altho-
ugh very high statistical significance was present 
in the area of physical health (49.64 vs. 70.84), 
living conditions (54.58 vs. 66.7) and overall 
quality of life (75.41 vs. 96.00). It is proven that 
there is no statistically significant difference in 
all domains based on the applied therapy in the 
research group. It has been shown that the values 
of overall quality of life of depressed patients 
don’t depend on the marital status or gender of 
respondents. 

Conclusion. Depressed patients have 
generally low quality of life compared with 
healthy subjects. In behalf of improvement of 
mental health, one of the primary goals should be 
improvement of quality of life within depressed 
patients. 

Keywords: quality of life, depression, anti-
depressant therapy 

 

ПП-02 УЧЕСТАЛОСТ КОРИШЋЕЊА ДИЈЕТЕТСКИХ  
СУПЛЕМЕНАТА У ПОПУЛАЦИЈИ ТРУДНИЦА У ПОДГОРИЦИ, 
ЦРНА ГОРА 

 

Миомир Шошкић1, Брижита Ђорђевић2, Невена Ивановић2 
 
1 Клинички центар Црне Горе, Подгорица 
2 Фармацеутски факултет, Универзитет у Београду 

 
 

Дијететски суплементи се дефинишу као 
комерцијално доступни производи који до-
пуњују нормалну исхрану. Представљају 
концентроване изворе нутријената или неких 
других супстанци које посједују нутритивне 
или физиолошке ефекте на људско здравље. 
Стога свака анализа употребе дијететских су-
племената представља важан сегмент данаш-
њице, јер може указати на потребу и путеве 
рационализације употребе ових производа. 
Циљ ове студије био је да се утврди 
учесталост коришћења дијететских суплеме-
ната међу популацијом трудница у Подго-
рици и сагледа улога здравствених радника у 
том процесу. 

Методологија: Дескриптивним епидемио-
лошким испитивањем обухваћено је укупно 
100 трудница, просјечне старости 29 година, 

које су добровољно приступиле попуњавању 
анонимне анкете. Истраживање је спроведено 
међу испитаницама са мјестом пребивалишта 
у Подгорици. У циљу прикупљања података 
коришћен је оригинални wеб упитник. 

Резултати: Увидом у расположиве пода-
тке 56% анкетираних трудница користи 
дијететске суплементе у континуитету, 30% 
их повремено употребљава, а 14% их уопште 
не користи. 38% трудница користи дијететске 
суплементе непосредно прије зачећа. Од уку-
пног броја анкетираних 48% испитаница се 
изјаснило да тренутно користи један, а чак 
20% да користи два до три различита произ-
вода истовремено. Међу највише коришћене 
суплементе у испитиваној популацији изд-
војили су се препарати који у себи садрже 
фолну киселину, комплекс витамина и мине-
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рала, гвожђе, омега-3 масне киселине и др. 
Највећи број испитаница се изјаснио да 
дијететске суплементе купује у апотеци, и то 
85%. Труднице такође наводе да препоруке о 
употреби дијететских суплемената углавном 
добијају од свог изабраног гинеколога 62%, 
фармацеута 17% или од изабраног љекара 
10%. Већина анкетираних трудница се при-
држава упутства за употребу и наводе да су 
препознале корисне ефекте приликом упот-
ребе дијететских суплемената. Око 7% анке-
тираних је имало неки нежељени ефекат који 
везује са употребом дијететских суплемената. 

Закључак: Студија показује да велики 
број трудница користи дијететске суплементе 
непосредно прије или током трудноће. Како у 
Црној Гори још увијек не постоје званичне 
препоруке о рационалној суплементацији 
трудница у перспективи је размотрити могућ-
ност формирања мултидисциплинарног тима 
који ће се бавити израдом смјерница за су-
племетацију непосредно прије и током труд-
ноће.  

Кључне ријечи: дијететски суплементи, 
гинеколог, фармацеут, љекар, трудноћа. 

 

 

PP-02 THE FREQUENCY OF USE OF DIETARY SUPPLEMENTS IN  
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MONTENEGRO 

 

Miomir Šoškić1, Brižita Đorđević2, Nevena Ivanović2 
 

1Clinical Center of Montenegro, Podgorica 
2 Faculty of Pharmacy, University of Belgrade  
 

Introduction and objective: Dietary supple-
ments are defined as commercially available 
products which are intended to supplement a 
normal diet. These products are concentrated so-
urces of nutrients or other substances which have 
a nutritional or physiological effect on human 
health. Therefore, any analysis of the use of 
dietary supplements is an important segment of 
today, because it can indicate the need and ways 
of rationalising the use of these products for hu-
man consumption. The aim of this study was to 
determine the frequency of use of dietary sup-
plements among the population of pregnant 
women in Podgorica and understand the role of 
health workers in the process. 

Methodology: The descriptive epidemiologi-
cal investigation included a total of 100 pregnant 
women, with an average age of 29 years, who 
voluntarily completed the anonymous que-
stionnaire. The research was conducted among 
respondents with a place of residence in 
Podgorica. In order to collect data, we used ori-
ginal web questionnaire. 

Results: By examining available data 56% of 
pregnant women used dietary supplements 
continuously, 30% use it occasionally, and 14% 
never use the dietary supplements. Of the total 
number of respondents, 38% of pregnant women 

used supplementation just before conception. 
Moreover, 48% of respondents stated that they 
currently used one, and as many as 20% use two 
or three different products at the same time. 
Among the most used supplements in examined 
population were found to be preparations which 
contain folic acid, a complex of vitamins and 
minerals, iron, omega-3 fatty acids and others. 
Most respondents expressed that dietary supple-
ments were purchased at the pharmacy, up to 
85%. Pregnant women also state that the recom-
mendations on the use of dietary supplements 
usually get from their chosen gynaecologist 62%, 
pharmacists 17% or 10% of the chosen 
physician. Most of the pregnant women adhere to 
the instructions for use and allegations that have 
recognised the beneficial effects when using 
dietary supplements. About 7% of respondents 
had a side effect associated with the use of 
dietary supplements. 

Conclusion: The study shows that a large 
number of pregnant women use the dietary sup-
plements just before or during pregnancy. Consi-
dering that in Montenegro, there is still no offi-
cial recommendations on rational supplementa-
tion during pregnancy in perspective will 
consider the possibility of forming a multi-
disciplinary team which will work on the 
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preparation of guidelines for supplementation 
just before and during pregnancy. 

Key words: dietary supplements, 
gynaecologist, pharmacist, physician, pregnancy. 
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ЗА АНАЛИЗУ ГРАНИСЕТРОНА И ЊЕГОВИХ  
НЕЧИСТОЋА У ДОЗИРАНИМ ФОРМАМА 
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Мучнина и повраћање могу да изазову 
значајну узнемиреност и нелагодност код па-
цијената који се подвргавају хемиотерапији, 
радиотерапији или операцији. Разликује се 
неколико класа антиеметичких агенаса који 
сузбијају ова нежељена дејства, али се анта-
гонисти 5–хидрокситриптаминских рецептора 
типа три (5–HT3) сматрају првом линијом из-
бора у лечењу многих пацијената са карци-
номом и "златним стандардом" у антиеме-
тичкој терапији. Савремени трендови у кон-
троли квалитета лекова недвосмислено 
препоручују систематично уграђивање квали-
тета у методу за време њеног развоја. Овај 
правац у складу је са Quality by Design (QbD) 
концептом који је дефинисан ICH Q8 (R2) 
смерницом. Течна хроматографија хидрофил-
них интеракција (HILIC) је техника која ко-
ристи поларне стационарне фазе са елуентом 
који садржи најмање 2,5 % воде или воденог 
раствора пуфера и најмање 60 % органског 
растварача. Овај рад представља развој нове 
HILIC методе за анализу гранисетрон хидро-
хлорида и његових нечистоћа А и Б пратећи 
QbD приступ. Главни циљ методе био је да се 
идентификују услови при којима би се могао 
постићи максималан квалитет раздвајања у 
оптималном трајању анализе унутар робусног 
региона експерименталног простора. Разд-
вајање је урађено у релативно новој силика 
колони која је дериватизована сулфоалкилбе-
таинским групама (ZIC–HILIC). Веза између 

критичних параметара хроматографског про-
цеса и критичних одговора система креирана 
је применом методологије ексерименталног 
дизајна (DoE). За оптимизацију коришћен је 
пун факторски дизајн 32. Адекватност до-
бијених емпиријских модела потврђена је 
ANOVA тестом. Дефинисани математички 
модели и Монте–Карло симулација упореб-
љени су за процену потенцијалне несигурно-
сти у предвиђању модела и несигурности у 
подешавању процесних параметара, као и за 
идентификацију простора дизајна. Циљеви 
оптимизације (α > 1,1 и минимално трајање 
анализе) постигнути су са 94,7 % ацетонит-
рила у мобилној фази и 69,9 mmol L-1 амо-
нијум–ацетата у воденој фази. Оптимална 
тачка била је у средини простора дизајна. У 
следећој фази, робусност је експериментално 
тестирана Rechtschaffen дизајном. Под опти-
малним хроматографским условима метода је 
у потпуности валидирана у складу са актуел-
ном ICH Q2 (R1) смерницом. На крају, пред-
ложена метода могла би се успешно корис-
тити за брзу и тачну процену гранисетрон хи-
дрохлорида и његових нечистоћа у таблетама 
и парентералним облицима, као и за праћење 
процеса деградације под различитим стрес 
условима. 
 

Кључне ријечи: Quality by Design, течне 
хроматографија, хидрофилне интеракције, гранисетрон.
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FOR ANALYSIS OF GRANISETRON AND ITS  
IMPURITIES IN DOSAGE FORMS 

 

Jelena Maksić1, Ana Stajić2, Biljana Jančić-Stojanović2
 

 

1 Sector for Pharmacy, Department of Drug Control and Examination,  
   Military Medical Academy, Belgrade 
2 Department of Drug Analysis, Faculty of Pharmacy, University of Belgrade  
 

Nausea and vomiting can cause considerable 
distress and discomfort to patients undergoing 
chemotherapy, radiotherapy or surgery. Several 
classes of antiemetic agents exist to combat these 
side effects, though the 5-hydroxytryptamine 
type three (5-HT3) receptor antagonists have be-
come the first-line treatment choice for many 
cancer patients and are considered the "gold sta-
ndard" in antiemetic therapy.Modern trends in 
drug quality control greatly suggest the 
systematic incorporation of quality into the met-
hod during its development. That course is in ac-
cordance with Quality by Design (QbD) concept 
defined by ICH Q8 (R2) guideline. Hydrophilic 
interaction liquid chromatography (HILIC) is a 
technique which uses polar stationary phase with 
an eluent that contains at least 2.5% of the water 
or aqueous buffer and at least 60% of an organic 
solvent.This work presents development of the 
new HILIC method for the analysis of graniset-
ron hydrochloride and its impurities A and B 
following QbD approach.The main objective of 
the method was to identify the conditions where 
maximal separation quality in optimal analysis 
duration could be achieved within a robust re-
gion of experimental space. Separation was done 
on the relatively new silica column derivatized 
with sulfoalkylbetaine groups (ZIC-HILIC). The 
relationship between critical process parameters 

(CPPs) and critical quality attributes (CQAs) was 
created applying Design of Experiments (DoE) 
methodology. For optimization full factorial de-
sign 32 was employed. Adequacy of obtained 
empirical models was confirmed by ANOVA 
test. The difened mathematical models and 
Monte–Carlo simulation were used to evaluate 
potential uncertainty in models prediction and 
incertitude in adjusting the process parameters 
and also to identify the design space. Optimiza-
tion goals (α> 1.1 and minimal analysis duration) 
were accomplished with 94.7% of acetonitrile in 
mobile phase and 69.9 mmol L-1 of ammonium 
acetate in water phase. Optimal point was in the 
middle of defined design space. In the next 
phase, robustness was experimentally tested by 
Rechtschaffen design. Underoptimal chromato-
graphic conditions method was fully validated 
according to the current ICH Q2(R1) guideline. 
Finally, the proposed method could be 
successfully utilized for rapid and accurate esti-
mation of granisetron hydrochloride and its im-
purities in tablets and parenteral forms, as well as 
for monitoring of the degradation process under 
various stress conditions. 

Key words: Quality by Design (QbD), liquid 
chromatography, hydrophilic interaction, 
granisetron 

 

ПП-04 ЗБРИЊАВАЊЕ ПОЛИТРАУМАТИЗОВАНОГ БОЛЕСНИКА:  
   ПРИКАЗ СЛУЧАЈА 

 

Ана Весовић, Михаела Ћирковић 
  

Служба анестезиологије са реаниматологијом, Општа болница Чачак 
 

Циљ рада. Приказати пример збрињавања 
пацијенткиње са политраумом која је настала 
услед пада са шестог спрата стамбене зграде, 

на основу материјала добијеног из Службе 
анестезиологије са реаниматологијом Опште 
болнице у Чачку. 
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Приказ случаја. Пацијенткиња старости 
45 година је примљена у јединицу интензив-
ног лечења (ЈИЛ) након пада са шестог спрата 
стамбене зграде услед наводног покушаја са-
моубиства. На пријему у ЈИЛ пацијенткиња је 
сопорозна , бледа, једнаких кружних зеница, 
реактивних на светлост. Испод браде се за-
пажа огреботина и мањи хематом. Аускулта-
торно над десним плућем ослабљено дисање, 
срчана акција ритмична,тонови јасни ТА-
93/71mmHg, пулс 97/min,SpO2-90%. Абдомен 
напет, без чујне перисталтике. Лева нога у па-
толошкој позицији са отвореним преломом 
скочног зглоба. Одаје утисак животно уроже-
ног пацијента. 

Одмах по пријему је стављена на неинва-
зивни мониторинг (НИМ), оксигенотерапија 
се спроводи преко О2 маске,отворена је и 
вођена сатна листа,пласиране три периферне 
венске линије,узета крв за лабораторијске 
анализе. Пласиран је уринарни катетер,отиче 
хеморагичан урин. Консултовани су хирург, 
ортопед, неуролог и уролог. Урађен ЕКГ и 
консултован интерниста. Након ургентне ре-
анимације,утопљавања пацијенткиње и кон-
султативних прегледа спроводи се дијагно-

стика,током које се због даљег погоршања 
стања свести, пацијенткиња интубира. На 
урађеном скенеру грудног коша запажа се са 
десне стране парцијални пнеумоторакс, фрак-
тура у нивоу врата хумеруса лево. Такође је 
присутна фрактурна пукотина Л5 пршљен-
ског тела,без дислокације,мултифрагментна 
фрактура крила сакралне кости лево са 
дислокацјом С1 иС2 пршљенских тела у 
десно и према постериорно. После поновље-
ног ултразвучног прегледа абдомена,где се 
описује танак слој течности уз руб слезине, 
горњи пол десног бубрега и у Дугласовом 
простору и поновљене крвне слике где се 
уочава значајан пад хемоглобина, пацијентки-
ња се уводи у салу где се у условима ОЕТА 
учини торакодренажа, експлоративна лапаро-
томија, сутура доње шупље вене, потом 
тампонада и пласирају се три дрена. Након 
пласираног цетралног венског катетера паци-
јенткиња се транслира у ЈИЛ где се настав-
љају започете мере реанимације. Пацијентки-
ња се буди и извршава једноставне налоге. 

Кључне речи: политраума, реанимација, 
дијагностика, лапаротомија. 

 

PP-04 TREATMENT OF POLYTRAUMATIZED PATIENT:  
   A CASE REPORT 

 

Ana Vesović , Mihaela Ćirković 
  

General Hospital Čačak, Department of Anesthesiology and Resuscitation 

 

Objective.  To show the treatment of the pa-
tient with multiple traumatic injuries caused by 
the fall from the sixth floor of the residential bu-
ilding based on material from the department of 
Anesthesiology and Resuscitation,  General Hos-
pital in Čačak. 

Case report. The female patient aged 45 was 
admitted to the Intensive Care Unit (ICU) after 
falling from the sixth floor of a residential buil-
ding following an alleged suicide attempt. On 
admission to ICU the patient was in soporous 
state, pale, pupils are equal, round, reactive to 
light. There was a scratch and small hematoma 
below the chin. On auscultation over the right 
lung the decreased respiration, heart rate was 
rhythmic, clear sounds TA 93/71mHg, pulse 
97/min, SpO2-90%. Abdomen was tense with no 
audible peristalsis. Left foot was in the patholo-
gical position with an open fracture of the ankle. 

She gave off the impression of life endangered 
patient. 

Immediately upon admission the patient was 
put on non-invasive monitoring (NIM) and 
oxygen theraphy was received through oxygen 
mask, hour protocol was opened and observed, 
three periferal venous lines were placed and 
blood was drawn for lab analysis. Inserted 
urinary catheter is draining hemorrhargic urine. 
Surgeon, orthopedist, neurologist and urologist 
were consulted, ECG was done and an internist 
was consulted. After emergency resuscitation, 
warming the patient and consultative exa-
mination, diagnostics follows, during which 
patient showed signs of further deterioration of 
consciousness and was intubated. Thoracic CT 
showed partial pneumothorax on the right, frac-
ture on the left humeral neck.  There were the 
fracture crack of the L5 vertebral body without 
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dislocation, comminuted fracture of the sacral 
bone wing on the left with dislocation of S1 and 
S2 vertebral bodies to the right and to the poste-
rior. Repeated abdominal ultrasound showed 
small level of liquid on the edge of spleen, on the 
upper pole of the right kidney and in the Douglas 
pouch.  New blood analysis showed significant 
decrease of hemoglobin level. Afterwards the 
patient was taken to the OR where after received 
GETA, tube thoracostomy, exploratory laparo-
tomy, suture of the inferior vena cava and 
tamponade were performed and three tubes were 
placed. After central venous catheter was placed, 
the patient was moved to ICU where resuscita-
tion continued. The patient woke up and follo-
wed simple commands. 

On the second postoperative day, the patient 
was taken into OR again where after received 
GETA relaparotomy was performed with 
extraction of tamponade and placement of addi-
tional tube. While in ICU a patient’s  blood 
laboratory was monitored with adequate blood 
transfusion and its derivatives. Based on com-
plete blood cell counts and chemistry, arterial 
blood gas (ABG) test was done and central ve-
nous pressure (CVP) monitored.  

Another CT of lungs and bronchoaspiration 
were done and acquired material was sent for 
bacteriological and mycological analysis. In the 
following days after consultation with surgeon, 

abdominal drains were removed and fluid intake 
started as well as the weaning from mechanical 
ventilation. When the conditions were met, the 
patient was transferred to O2 device and then 
extubated. Spontaneous breathing was satisfying 
and the further oxygen therapy followed through 
O2 mask. On the ninth postoperative day, pati-
ent’s general condition allowed transfer to 
Emergency Department of Clinical Center of 
Serbia for treatment and care of spinal cord inju-
ries. During transfer the patient was accompa-
nied by anesthesia team. 

Conclusion. In hospital settings polytrau-
matized patient is treated by the team of physi-
cians consisting of anesthesiologist, surgeon, 
radiologist and other suitable specialists depen-
ding on the case, as well as the team of certified 
nurses and paramedics.  The care of the injured 
patient includes resuscitation, surgical procedure, 
in-line cervical stabilization and ICU placement. 
Survey starts with anesthesiologist who provides 
the patient’s airway and venous way. Afterwards 
the team of physicians determines diagnostic 
procedures, therapy procedures and makes a final 
plan on taking care of the injured patient. The 
main purpose of these procedures is to provide 
and maintain vital functions, treat injuries and 
prevent complications. 

Key words. Polytrauma, resuscitation, diag-
nosis, laparotomy. 

 

ПП-05 УЧЕСТАЛОСТ РЕЗИСТЕНЦИЈЕ НА АЦИНЕТОБАКТЕР У  
   ЈЕДИНИЦИ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ 

 

Михаела Ћирковић, Ана Bесовић 

 
Служба  анестезиологије  са реаниматологијом, Општа болница Чачак  
 

Увод.  Ацинетобактер спада у грам нега-
тивне бактерије, сапрофит је у људском орга-
низму и налази се у кожи, дисајним путевима. 
Код стања са смањеним имунитетом може 
изазвати инфекције, које су изузетно тешке за 
лечење због високог степена бактеријске ре-
зистенције. У болничкој средини има је свуда, 
у ваздуху, у лавабоима, у катетерима ... Може 
изазвати пнеумониу, уринарне инфекције,  
сепсу,  менингитис, а понекад  и инфекције 
оперативних рана. 

Циљ рада. Приказати учесталост ацине-
тобактера у изолатима узетих од пацијената 
хоспитализованих у Јединици  интензивне  

неге Опште болнице у Чачку, као и степен ре-
зистенције бактерије на  антибиотике. 

Материјал и методе.  Подаци су добијени 
увидом у протоколе хоспитализованих,  као и 
у историје болести методом ретроспективне 
анализе. 

Резултати. У периоду од 1.1.2016 до 
30.6.2016  анализирано је је 167 изолата. Од 
тога је Ацинетобактер изолован из 40 изолата 
(24,4%). Изолати су били брисеви тубуса, 
бронхоаспират, уринокултура, хемокултура и 
брис оперативне ране. 

Осетљивост на антибиотике је била веома 
ниска. Готово сви су били ресистентни на 
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бета-лактамске антибиотике, док је мањи број 
показао осетљивост на карбапенеме и на ти-
гециклин, укупно 32,7%. Највећи проценат је 
показао осетљивост на Колистин (17/ 42,5%). 
Било је бактерија које су биле резистентне на 
све лекове, што је забележено код укупно 
25% изолата. 

Закључак .Опасност од мултирезистент-
них сојева у болничкој средини је све више 
присутна. Лечење таквих инфекција изузетно 
тешко, стога треба обратити пажњу на мере 
превенције и ширења. 

Кључне речи: ацинетобактер, резистен-
ција, колистин. 

 

PP-05 THE PREVALENCE OF ACINETOBACTER RESISTANCE IN  
   INTENSIVE CARE UNIT 

 
Mihaela Ćirković, Ana Vesović 
 

Department of Anesthesiology and Resuscitation, General Hospital Čačak  
 

Introduction.Acinetobacter is a genus of 
Gram-negative bacteria, is a saprophyte in the 
human body and is found in skin and airways. In 
debilitated patients in the hospital , Acinetobac-
ter can cause infections which are extremely hard 
to treat due to bacteria’s high level of resistance.  
Bacteria is widely distributed in hospital enviro-
nment,  and is found in the air, sinks, catheters, 
etc.  It can cause pneumonia, urinary tract infec-
tions, sepsis, meningitis, and occasionally infec-
tions of postsurgical wounds. 

Objective. To show the prevalence of Aci-
netobacter in isolates taken from patients hospi-
talized in the Intensive care unit of General Hos-
pital Čačak and the level of its resistance to anti-
biotics. 

Material and methods.  The data were obtai-
ned by retrospective analysis examining the 
protocols of hospitalized patients and the patients 
case files. 

Results.  During the period 1 January - 30 
June 2016, 167 isolates were analyzed. Acineto-
bacter was found in 40 isolates (24.4%). Tube 

swabs, bronchial aspirate, urine culture, blood 
culture and swab of surgical wound were the 
only samples used for the bacterial detection. 

Observed sensitivity to antibiotics was very 
low. Almost all of them were drug-resistant to 
beta-lactam antibiotics, while to a much lesser 
extent they showed susceptibility to carbapenems 
and tigecycline (32.7%). 

The largest number of them showed 
sensitivity to colistin (17/42.5%).Some bacterial 
strains, i.e. 25% were resistant to all drugs tested. 

Discussion . Acinetobacter showed a very 
high level of resistance.  Sensitivity was present 
only in colistin, almost half of them, and some 
bacterial strains were drug-resistant to all antibi-
otics, taking almost a quarter of the tested. 

Conclusion.The danger of multi-resistant 
strains in hospital settings is increasingly present. 
These infections are extremely difficult to treat, 
therefore, preventive measures need to be taken 
in order to stop its spread. 

Key words: Acinetobacter, resistance, colistin. 

 

ПП-06 СРПСКА ТРАНСКУЛТУРАЛНА ВАЛИДАЦИЈА СКАЛЕ  
   СТРАХ ОД МЕДИЦИНСКИХ ПОСТУПАКА 

 

Јелена Ђоковић1, Оливера З. Миловановић2, Исидора Сојић2 ,  
Слободан М. Јанковић3 и Јасмина Р. Миловановић3 
 

1 Фармацеутски факултет, Универзитет у Нишу  
2 Катедра за фармацију, Универзитет у Крагујевцу  
3 Катедра за фармакологију и токсикологију, Факултет медицинских наука,  
   Универзитет у Крагујевцу  

 

Увод: У Србији не постоје валидирани упит-
ници за мерење страха од медицинских и 

сличних поступака у клиничкој пракси. Скала 
под називом ’’Страх од медицинских посту-
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пака’’ (МФС) је развијена крајем двадесетог 
века у Сједињеним Америчким Државама од 
стране Ronalda Kleinknechta. 
Циљ: Циљ ове студије је био да развије и 
процени психометријска својства српске вер-
зије МФС скале. 
Методе: МФС упитник укључује 50 питања 
где сваки одговор има вредност од 0 до 4, а 
укупни скор упитника износи 200. Ориги-
нална скала је била преведена на српски језик 
од стране два независна преводиоца, а затим 
поново преведена на енглески језик. Коначна 
МФС преведена верзија је затим испитана на 
малој групи студената (10 студената) и након 
тога је коришћена за даља тестирања. Психо-
метријска својства су испитивана на 485 сту-
дената фармације и медицине Факултета ме-
дицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, 
попуњавањем преведене МФС скале у два на-
врата. Истовремено, три друге скале су биле 
коришћене за валидацију: Скала за мерење 
јачине страха од ињекција (ИПСА), Скала за 
страх од крви и ињекција (БИФС) и Скала о 
разлозима за избегавање медицинских пре-
гледа (МАС).  

Резултати: Српска верзија МФС скале је 
имала значајан ниво интерне конзистенције 
(α= 0.949) и задовољавајуће вредности тест-
поновни тест поузданости (Спирманов и 
интракласни коефицијенти варијације 
износили су 0,838 i 0,877). Резултати 
спроведене факторске анализе су показали 
присуство пет подскала као и у оригиналној 
скали: страх од осакаћења, страх од крви, 
страх од ињекција и вађења крви, страх од 
оштрих предмета и страх од медицинских 
испитивања и симптома као наговештаја 
болести. Валидност садржаја је била 
потврђена од стране три клинича психијатра. 
Значајна корелација између укупног скора 
скала ИПСА, БИФС, МАС и МФС скале је 
пружила доказ о конвергентној валидности. 
Закључак: Српска МФС скала је показала 
добра психометријска својства у поређењу са 
оригиналном скалом са истим подскалама и 
може се препоручити за употребу у клиничкој 
пракси. 

Кључне речи: страх од медицинских 
поступака, српски превод, транскултурална 
валидација. 

 

PP-06 SERBIAN TRANSCULTURAL VALIDATION OF THE MEDICAL  
              FEAR SURVEY SCALE 

 

Jelena Đokovic1, Olivera Z. Milovanović2, Isidora Stojić2,  
Slobodan M. Janković3, Jasmina R. Milovanović3 
 

1 Faculty of Pharmacy, University of Nis  
2 Department of Pharmacy, Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac  
3 Department of Pharmacology and toxicology, Faculty of Medical Sciences,  
   University of Kragujevac  
 

 

Introduction: In Serbia, there are no vali-
dation questionnaires for measuring fear of 
medical and related treatments in clinical 
practice. The Medical Fear Survey (MFS) was 
developed at the end of the last century in USA 
by Ronald Kleinknecht.  

Objective: The purpose of this work was to 
develop and estimate psychometric properties of 
a Serbian version of the MFS.  

Methods: MFS questionnaire includes 50 
items where each answer has value ranged from 
0 to 4 with the total score of questionnaire of 
200. The original scale was translated into 
Serbian using two independent translations and 
then was translated back into English by native 

English speaker. The final MFS translation 
version was firstly tested on small student group 
(ten students) and after that was ready for further 
testing. The translation’s psychometric properties 
were examined on 485 students of Pharmacy and 
Medicine from Faculty of Medical Sciences, 
University in Kragujevac by administering the 
final MFS translation version in on two 
occasions. At the same time, tree another scale 
were used for validation: Injection Phobia Scale-
Anxiety (IPSA), Blood/Injection Fear Scale 
(BIFS) and Medical Avoidance Survey (MAS).   

Results: Serbian version of MFS had a high 
level of internal consistency (α= 0.949) and 
satisfactory values of test-retest reliability 
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(Spearman’s and intraclass correlation coef-
ficients were 0.838 and 0.877, respectively). 
Results of conducted factorial analysis were 
shown five sub-scales as the original scale: fear 
of mutilated bodies, fear of blood, fear of 
injections and blood draws, fear of sharp objects 
and fear of medical examinations and physical 
symptoms. Content validity was confirmed by 
tree physicians from Clinic for Psychiatry. 
Significant correlations between the total scores 

of IPSA, BIFS, MAS and MFS provided 
evidence of the convergent validity. 

Conclusion: The Serbian MFS scale has been 
shown well psychometric properties as the 
original scale with same sub-scales and can be 
recommended for use in clinical practice.   

Key words: Medical Fear survey, Serbian 
translation, transcultural validation. 
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Увод: Циљ овог рада је био да одреди 

популациони клиренс валпроата и испита 
утицај различитих фактора на фармакоки-
нетичке параметре овог лека код деце са 
епилепсијом.  

Материјал и методе: Популациона фарма-
кокинетичка анализа је извршена употребом 
NONMEM програма са ADVAN1 субрути-
ном. Циљна популација састојала се од 58 
деце са епилепсијом од којих је до-бијено 65 
серумских концентрација валпроата у равно-
тежном стању. Испитивани фактори били су: 
телесна маса, године, пол, укупна дневна доза 
валпроата и комедикација са карбамазепином 
или ламотригином код пацијената. Серумске 
концентрације валпроа-та мерене су коришће-
њем флуоресцентно-поларизационе, имуо-
ензимске технике.  

Резултати: Средња вредност телесне масе 
износила је 27.07±13.08 kg, док је средња 
вредност старости пацијената износила 
7.21±3.63 година у испитиваној популацији. 
Сви пацијенти су користили валпроат орално, 
два пута дневно и њихов измерени распон 
серумске концентрације је износио од 28.81 

до 150 mg/l. Средња популациона вредност 
клиренса валпроата у иницијалној фази била 
је 0.211 l/h (базни модел). Након испитивања 
утицаја поменутих фактора придржавајући се 
принципа популационе фармакокинетичке 
анализе, забележен је значајан утицај само 
два фактора. Главне детерминанте коначног 
популационог фармакокинетичког модела 
клиренса валпроата биле су телесна маса 
пацијената и комедикација са карбамазепи-
ном. Једначина која описује коначан модел је: 
CL (l/h) = 0.137 + 0.00258 x TBW + 0.159 x 
CBZ. Такође, вредности интериндивидуалне и 
резидуалне варијабилности у коначном моде-
лу су биле значајно смањене у односу на 
базни модел. 

Закључак: Наш добијени популациони 
модел добро описује клиренс валпроата у 
складу са карактеристикама деце са епилеп-
сијом, стварајући основу за рационалну 
индивидуализацију дозног режима овог лека 
у Србији. 

Кључне речи: валпроат, фармакокине-
тика, деца, епилепсија, NONMEM. 
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PP-07 KINETICS OF VALPROATE IN CHILDREN WITH EPILEPSY: A  
              POPULATION APPROACH 
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Background: The purpose of our work was to 
investigate population clearance of valproate and 
to examine the influence of various factors on the 
pharmacokinetic parameters in children with 
epilepsy. 

Material and methods: Population pharma-
cokinetics analysis was performed using 
NONMEM software with ADVAN 1 subroutine. 
The target population was consisted of 65 
steady-state concentrations which obtained of 58 
children with epilepsy. The tested factors were: 
total body weight, age, sex, total daily dose of 
valproate and co-medication with carbamazepine 
or lamotrigine in patients. Valproate serum 
concentrations were measured using the 
fluorescent polarized, immunoenzyme technique 
(TDx analyzer). 

Results: Mean values of total body weight 
and age in the target population were 
27.07±13.08 kg and 7.21±3.63 years, respecti-
vely. All patients used valproate orally twice 
daily and their measured concentrations have a 

range from 20.81 to 150 mg/l. The mean, 
population value of valproate clearance in initial 
phase was 0.211 l/h (the base model). After 
investigation the infuence of mentioned factors 
using principles of population pharmacokinetics 
analysis we have detected a significant influence 
only two factors. The main determinants of the 
final population pharmacokinetics model for 
clearance of valproate were a total body weight 
and co-medication with carbamazepine. The 
equation which describes the final model was: 
CL (l/h) = 0.137 + 0.00258 x TBW + 0.159 x 
CBZ. Also, values of inter-individual and the 
residual variability in the final model were 
reduced in relation to the base model.   

Conclusion: Our derived population model 
describes well valproate clearance in terms of 
characteristics of children with epilepsy, offering 
a basis for rational individualization of valproate 
dosage regimens in Serbia.  

Key words: valproate, pharmacokinetics, 
children, epilepsy, NONMEM. 
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Увод. Рани неуспех у лечењу (РНЛ) код 
пацијената са ванболнички стеченом пнеу-
монијом (CAP) који захтевају хоспитали-
зацију релативно се често среће у рутинској 
клиничкој пракси и представља озбиљан 
јавно-здравствени проблем широм света с 
обзиром да је удружен са пролон-гираним 
боравком у болници, већим ризиком од смрт-
ног исхода и знатним повећањем трошкова 
лечења.  

Циљ. Примарни циљ ове студије био је да 
анализира релативни значај фактора који 
утичу на појаву РНЛ код одраслих 
хоспитално лечених пацијената због CAP, са 
посебним освртом на потенцијално проме-
нљиве факторе који у претходним студијама 
нису или су недовољно били испитивани. 

Методе. Спроведена је ретроспективна 
студија типа случаја-контрола на узорку од 
126 одраслих пацијената лечених због тежих 
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облика CAP на Клиници за плућне болести 
Клиничког центра Србије у Београду, у 
периоду 1.1.2007-31.12.2011. године. “Случа-
јеве” су чинили 63 узастопно одабрана 
пацијента са опсервираним РНЛ у току прва 
три дана након пријема у болницу, док се 
контролна група састојала од идентичног 
броја насумично изабраних пацијената код 
којих такав исход није забележен, а који су 
усклађени са сваким од „случајева“ према 
полу, старости и временском периоду пријема 
у болницу. Повезаност између потенцијалних 
фактора ризика, односно протективних 
фактора и РНЛ процењена је логистичком 
регресионом анализом. 

Резултати. Удружена гастроинтестинална 
обољења (кориговани OR 18,83; 95%CI 1,15- 
309,04), виши CURB-65 скор на пријему 
(кориговани OR 2,57; 95%CI 1,05-6,25), 
иницијална примена нестероидних антиин-
фламаторних лекова (НСАИЛ) у болници 
(кориговани OR 38,19; 95%CI 3,61-404,51) и 
претходно амбулантно лечење инхалационим 
кортикостероидима (кориговани OR 22,41; 
95%CI 1,03-489,06), представљају значајне 

факторе ризика за појаву РНЛ. С друге 
стране, старије животно доба и употреба 
антибиотика због исте инфекције пре пријема 
у болницу повезани су са знатно нижим 
ризиком од развоја ЕТФ, смањујући притом 
шансу за 98%, односно за близу 90%. Појава 
РНЛ у испитиваној популацији пацијената 
значајно је повезана са ризиком од смртног 
исхода (χ2=7,461; p<0,01).  

Закључак. Избегавање рутинске примене 
НСАИЛ у болничким условима и употреба 
одговарајућих антибиотика пре хоспита-
лизације могу бити корисни за пацијенте 
оболеле од CAP код којих је индиковано 
болничко лечење у смислу смањења ризика за 
настанак РНЛ. CURB-65 скор на пријему у 
болницу може бити бољи предиктор РНЛ од 
индекса тежине пнеумоније (PSI). Додатне 
проспективне студије су потребне како би се 
потврдили ови налази. 

Кључне речи: рани неуспех лечења, 
ванболничка пнеумонија, фактори ризика, 
нестероидни антиинфламаторни лекови, 
антибиотици. 
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Background. In routine clinical practice early 
treatment failure (ETF) in patients hospitalized 
for community-acquired pneumonia (CAP) is 
relatively common and represents a serious 
public health problem due to its significant 
association with prolonged hospitalization, 
increased risk of mortality and higher treatment 
costs.  

Aim: The primary goal of this study was to 
analyze relative importance of factors influen-
cing ETF in hospitalized adult patients with 
CAP, with emphasis on potentially modifiable 
factors that still has been insufficiently explored. 

Methods. A retrospective case-control study 
was carried out on a sample of 126 adult patients 
treated for serious CAP at the Clinic for 
Pulmonary Diseases, Clinical Center of Serbia, 
Belgrade, Serbia, during the 5-year period (2007-
2011.). The cases (n=63) were consecutive 

patients with ETF, observed within the three 
days upon the admission to hospital, while the 
control group consisted of the equal number of 
randomly selected patients without such an 
outcome who were matched with each case by 
gender, age and time of hospitalization. The 
association between potential risk/protective 
factors and ETF was estimated using logistic 
regression analysis. 

Results. The coexistence of gastrointestinal 
disorders (adjusted OR 18.83, 95%CI 1.15- 
309.04), higher CURB-65 score on admission 
(adjusted OR 2.57, 95%CI 1.05-6.25), initial use 
of nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAIDs) in hospital (adjusted OR 38.19, 
95%CI 3.61-404.51) and previous outpatient use 
of inhaled corticosteroids (adjusted OR 22.41, 
95%CI 1.03-489.06) were found to be significant 
risk factors for ETF. On the other hand, older age 
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and use of antibiotics before the hospitalization 
were associated with a significantly lower chance 
of experiencing ETF, reducing the odds for 98% 
and almost 90%, respectively. The occurrence of 
ETF was significantly associated with increased 
risk of mortality (χ2=7,461; p<0,01) in our 
patients. 

Conclusions. The avoidance of routine in-
hospital use of NSAIDs as well as outpatient use 

of appropriate antibiotics may be beneficial for 
patients hospitalized for CAP in terms of 
reducing risk of ETF. The CURB-65 score could 
be better predictor of ETF than Pneumonia 
Severity Index. Further prospective studies are 
required to confirm these findings. 

Key words: early treatment failure, 
community-acquired pneumonia, risk factors, 
nonsteroidal anti-inflammatory drugs, antibiotics. 
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2-оксо-клопидогрел је неактивни интер-
медијерни метаболит клопидогрела. Његова 
фармакокинетика, синтеза и трансформацију 
у активни метаболит, може значајно да 
варира у зависности од стања пацијента, 
фармакогенетике и интеракција међу леко-
вима. Циљ овог истраживања је био да се 
развије популациони фармакокиентски 
(ПФК) модел кллиренса 2-оксо-клопидогрела 
код пацијената са акутним коронарним син-
дромом (АКС). 

Коришћењем NONMEM (non-linear mixed 
effects model) софтвера са ADVAN1 субрути-
ном, развијен је модел са једним компар-
тманом, без апсорпције. Анализирано је 25 
параметара од значаја за концентрацију и 
елиминацију 2-оксо-клопидогрела код 
пацијената са АКС: старост, укупна телесна 
маса, пол, дневна доза клопидогрела, АBCB1 
и CYP2C9 генотип, CYP2C19 фенотип, 

ејекциона фракција, ниво холестерола и 
триглицерида, број еритроцита, активност 
аспартат (АСТ) и аланин трансаминазе, 
клиренс креатинина, присуство дијабетес 
мелитуса тип 2, пушење, као и комедикација 
пантопразолом, бета-блокаторима, диурети-
цима, спиронолактоном, амлодипином, стати-
нима, дигоксином и дериватима сулфони-
лурее. Анализа је урађена на групи од 72 
пацијента старости 37-89 година (60.82±10.76 
година). 

Иѕмерене концентрације 2-оксо-клопи-
догрела су варирале иѕмеђу 0,0008 и 
1,7,09мг/л (0,29±0,39мг/л). Клиренс овог 
метаболита је базним моделом процењен на 
39,2л/ч. Од 25 испитиваних коваријанти, пет 
је задовољило критеријуме за укључивање у 
пун модел: старост, ниво холестерола, 
активност АСТ, као и комедикација амјода-
роном и дигоксином (ДИГ). Једначина доби-
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јена у коначном моделу, која описује средњу 
популациону вредност за клоренс 2-оксо-
клопидогрела у испитиваној популацији је: 
"CL "(l h^(-1) ")=1.7+1.31×AST+115×DIG"  И 
интериндивидуална и резидуална варија-
билност (изражене коефицијентом варијације) 
су биле смањене у финалном моделу, са 
31,18% и 59,72% на 16,01% и 41,51%, редом. 
Добијени резултати су потврђени bootstrap-

ping анализом и указују на добру прецизност 
и стабилност финалног модела. 

Добијени ПФК модел клиренса 2-оксо 
клопидогрела истиче АСТ и комедикацију 
дигоксином као значајне коваријанте. 

Кључне речи: 2-оксо-клопидогрел; 
популациона фармакокинетика; акутни 
коронарни синдром; акутни инфаркт 
миокарда; “нелинеарни модел комбинованих 
ефеката” 
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2-oxo-clopidogrel is in an inactive inter-
mediary metabolite of clopidogrel. Its pharmaco-
kinetics, the synthesis and transformation into 
the active metabolite, may vary greatly due to the 
patients’ state, pharmacogenetics or drug 
interactions. The aim of this study was to 
develop a population pharmacokinetic (PPK) 
model of 2-oxo-clopidogrel clearance in patients 
with acute coronary syndrome (ACS). 

Using a non-linear mixed effects model 
(NONMEM) software with ADVAN1 subro-
utine, one-compartment model without absorp-
tion was developed. We have analyzed 25 para-
meters related to 2-oxo-clopidogrel concentration 
and elimination in patients with ACS: age, total 
body weight, gender, daily dose of clopidogrel, 
ABCB1 and CYP2C9 genotype, CYP2C19 
phenotype, ejection fraction, cholesterol and 
triglycerides level, red blood cell count, aspartate 
(AST) and alanine transaminase activity, 
creatinine clearance, presence of diabetes 

mellitus type 2, smoking, and co-medication with 
pantoprazole, beta-blockers, diuretics, spirono-
lactone, amlodipine, amiodarone, statins, digoxin 
amd sulphonylurea derivatives. Index set 
included 72 patients, aged 37-89 years old 
(60.82±10.76 years). 

2-oxo-clopidogrel concentration measured 
varied between 0.0008 and 1.7309mg/l 
(0.29±0.39mg/l). Its clearance for the base model 
was estimated at 39.2l/h. Out of 25 covariates 
analyzed, five of them met criteria to be included 
into the full model: age, cholesterol level, AST, 
and co-medication with amiodarone and digoxin 
(DIG). The equation, obtained in the final model, 
that described mean population value of 2-oxo-
clopidogrel clearance in our population was: "CL 
"(l h^(-1) ")=1.7+1.31×AST+115×DIG " Both 
inter-individual and residual variability 
(expressed as coefficient of variation) were 
reduced in the final model, from 31.18% and 
59.72% to 16.01% and 41.51%, respectively. 
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The results obtained were confirmed by 
bootstrapping analysis and suggested good 
precision and stability of the final model. 

Our PPK model of 2-oxo-clopidogrel cleara-
nce emphasized AST and co-medication with 
digoxin as a significant covariates. 

Key words: 2-oxo-clopidogrel; population 
pharmacokinetics; acute coronary syndrome; 
acute myocardial infarction; non-linear mixed 
effects model (NONMEM). 

 

ПП-10 АНАЛИЗА ФАКТОРА КОЈИ УТИЧУ НА ПОТЕНЦИЈАЛНО  
   НЕАДЕКВАТНО ПРОПИСИВАЊЕ ЛЕКОВА КОД СТАРИЈИХ  
   ПАЦИЈЕНАТА НА ТРЕТМАНУ ХЕМОДИЈАЛИЗЕ:  
   BEERS’ КРИТЕРИЈУМИ 
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4 Клиника за урологију, Клинички центар, Ниш  
5 Клиника за онкологију, Клинички центар, Ниш 
 

Увод. Прописивање може бити неадеква-
тно (ПИП) ако потенцијалне користи надма-
шује штета, ако постоје докази да постоји 
адекватнија алтернатива или ако је изостав-
љен потенцијално користан лек. Старији па-
цијенти (65 година и више) са бубрежном ин-
суфицијенцијом су под посебним ризиком, 
због тога што они узимају много лекова, а за 
коришћење истих, пацијенти морају да имају 
много знања и вештине. 

Циљ. Циљ ове студије био је да се утврди 
преваленција ПИП-а код старијих пацијената 
на третману хемодијализе и да се открију фа-
ктори који доводе до ПИП-а. 

Методе. Студија је дизајнирана као оп-
сервациона студија случај/контрола. Истра-
живање је вршено на Клиници за Нефроло-
гију Клиничког центра Ниш. Подаци су при-
купљани из историја болести пацијената који 
су на третману хемодијализе и кроз ин-
тервјуе. Случајеви су били пацијенти код 
којих је утврђено неадекватно прописивање 
лекова према BEERS’ критеријумима 2012., а 
контроле пацијенти код којих су лекови адек-
ватно прописани. Униваријантном и касније 
мултиваријантном логистичком регресијом су 
утврђени фактори ризика за неадекватно про-
писивање лекова код овох пацијената. 

Резултати. У истраживању је учествовало 
83 пацијената старијих од 65 година који 
имају терминални стадијум бубрежне инсу-
фицијенције који се третира хемодијализом, и 
то 50 (60.2%) мушкараца и 33 (39.8%) жене. 
Просечна старост целе популације је била 
72.92 ± 5.81 година. Према BEERS’ крите-
ријуму неадекватно прописивање је утврђено 
код 21 (25,3%) пацијента, од којих је већина 
пацијената имало један ПИП 13 (61,9), 6 
(28,6) два ПИП-а и 2 пацијента су имала три 
ПИП-а. Потенцијално неадекватно прописи-
вање лекова је било повезано са полифарма-
цијом (χ2=2.810; p=0.005), већим бројем ко-
морбидитета (χ2=2.642; p=0.008) и ХД стажом 
краћим од 5 година (χ2=6.967; p=0.031). Ре-
зултати наше студије указују да се сваким но-
вим леком ризик од појаве ПИП-а повећава за 
54% (OR=1.544, p=0.022), док сваки нови ко-
морбидитет повећава ризик скоро три пута 
(OR=2.821, p=0.015). 

Закључак. Адекватно сагледавање потен-
цијалних фактора ризика, као и имплемента-
ција валидних критеријума за процену неод-
говарајућег прописивања лекова, само су неке 
од мера које би допринеле решавању сложе-
них терапијских проблема и дизајнирању 
стратегија за рационално прописивање лекова 
према индивидуалним карактеристикама па-
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цијената. Потребне су нове студије како би се 
испитао исход третмана са већом поузда-
ношћу. 

Кључне речи: потенцијално неадекватно 
прописивање лекова, BEERS’ критеријуми, 
старији пацијенти, хемодијализа. 
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Introduction. Prescribing may be inappropri-
ate (PIP) if the potential benefits are surpassed 
by the damage, if there is evidence that there is 
more adequate alternative or if the potentially 
useful drug is being omitted. Elderly patients (65 
years and older) with kidney failure are at parti-
cular risk, because they take a lot of drugs, and 
for the usage of the same, the patients need to 
have great knowledge and skills. 

Purpose. The aim of this study was to deter-
mine the prevalence of PIP in elderly patients on 
hemodialysis treatment and to determine the 
factors that lead to PIP. 

Methods. The study was designed as an ob-
servational study case/control. The research was 
performed at the Department of Nephrology, 
Clinical Center Niš. Data collection was taken 
from medical history of patients on hemodialysis 
treatment and through interviews. The cases 
were patients in whom the inappropriate drug 
prescribing, according to the BEERS’ criteria 
2012, was confirmed and control the patients 
who were prescribed medications properly. By 
univariate and, afterwards, by multivariate logis-
tic regression, the risk factors for inappropriate 
drug prescribing for these patients, were estab-
lished. 

Results. The study included 83 patients older 
than 65 years who were at the end-stage of 
kidney failure which was treated by 

hemodialysis, 50 (60.2%) were men and 33 
(39.8%) women. Average age of the study po-
pulation was 72.92 ± 5.81 years. According to 
BEERS criteria the inappropriate drug prescri-
bing was found in 21 (25,3%) patients from 
which most of the patients had one PIP 13 (61,9), 
6 (28,6) had two PIP̀s, and 2 patients had three 
PIP̀s .Potentially inappropriate medication use 
was associated with polypharmacy (χ2=2.810; 
p=0.005), higher number of comorbidities 
(χ2=2.642; p=0.008), and HD internship less 
than 5 years (χ2=6.967; p=0.031). The results of 
our study indicate that each newly prescribed 
drug increases the risk of PIM by 54% 
(OR=1.544, p=0.022). Each new comorbidity 
increases the risk of inadequate drug prescribing 
almost three times (OR=2.821, p=0.015). 

Conclusion. Adequate consideration of 
potential risk factors, as well as the 
implementation of valid criteria for assessment 
of PIP, are just some of the measures that would 
contribute to solving of complex therapeutic 
problems and designing the strategies for rational 
prescribing of drugs due to individual 
characteristic of the patients. New studies are 
needed in order to examine the outcome of the 
treatments with greater reliability. 

Key words: potentially inappropriate 
prescribing of drugs, BEERS’ criteria, elderly 
patients, hemodialysis treatment. 
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ПП-11 ФАКТОРИ РИЗИКА ЗА НАСТАНАК ИНТЕРАКЦИЈА ИЗМЕЂУ  
   ЛЕКОВА КОД ПАЦИЈЕНАТА НА ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ 

 

Милош Милосављевић, Ана Пејчић, Тамара Недељковић,  
Никола Пешић, Слободан Јанковић 
 

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
 

Увод: Пацијенти у терцијарним здрав-
ственим установама су изложени великом 
броју лекова, посебно они који бораве на 
одељењима интензивне неге. Инциденција 
клинички значајних интеракција између ле-
кова код пацијената у овим здравственим 
установама износи око 54%, при чему је 
средња учесталост интеракција по пацијенту 
1,7. Последица око 91% забележених интера-
кција је потенцирање нежељених дејстава или 
повећање токсичности лекова који ступају у 
интеракције.  

Циљ: Циљ овог рада био је да се утврди 
постојање интеракција између лекова код 
пацијената на интензивној нези и пронађу 
фактори који утичу на њихов настанак.  

Материјал и метод: Истраживање је 
спроведено као неинтервенцијска ретроспек-
тивна кохортна студија. У оквиру истражива-
ња анализиране су историје болести 
пацијената који су у току 2016. године лечени 
на одељењу интензивне неге Клиничког 
центра у Крагујевцу. У току анализе екстра-
ховани су подаци везани за фармако-терапију 
пацијената за сваки дан у току ле-чења, као и 
подаци о демографским и другим карактери-
стикама пацијената за које се претпостављало 
да би могли утицати на појаву интеракција. 
Присуство и класифика-ција интеракција 
утврђивано је употребом три релевантне базе 
података које функци-онишу по принципу 
Интернет апликација: Medscape, Epocrates и 
Мircomedex. Након класификације прона-
ђених интеракција за сваког појединачног 
пацијента подаци су кодирани у статистички 
програм SPSS, верзија 20,0. У оквиру 
статистичке анализе примењивана је метода 
хијерархијске мул-типле линеарне регресије и 
том приликом је утврђивано постојање и 
јачина удружености појединих фактора 
ризика са појавом интеракција. 

Резултати: Просечна старост 111 испи-
таника обухваћених студијом била је 66,54 ± 
16,59 (опсег: 2 – 93) година. Било је 62 
(55,9%) испитаника мушког пола, а просечна 
дужина хоспитализације била је 5,50 ± 6,21 

(опсег: 1 – 32) дана. Просечан број свих врста 
интеракција по базама био је следећи: 26,23 ± 
20,53 (Medscape), 13,96 ± 12,51 (Epocrates) и 
9,49 ±8,59 (Micromedex). Према све три базе 
као значајан фактор који је удружен са 
појавом интеракција између лекова независно 
од врсте интеракције показао се укупан број 
прописаних лекова. За појаву озбиљне инте-
ракције где се препоручује коришћење 
алтернативе по Medscape-у значајан доприно-
сећи фактор била је још и операција, а за 
појаву интеракција „избегавај/користи алтер-
нативу“ по Epocrates-у и Major интеракције 
по Micromedex-у била је примена антиепилеп-
тика у сва три посматрана хијерархијска 
модела. За појаву интеракције „пратити паж-
љиво“ по Medscape-у, као значајан допри-
носећи фактор издвојили су се антиаритмици, 
а за „прати/модификуј терапију“ и Moderate 
интеракције издвојили су се поред анти-
аритмика и антиепилептици у сва три модела. 
На појаву Minor интеракција по Medscape-у 
утичу дужина хоспитализације, примена 
антиепилептика и пол пацијента, за појаву 
„саветује се опрез“ интеракција по Epocrates-
у значајан је прелазак из ургентног центра, 
док је за појаву Minor интеракција по 
Micromedex-у поред преласка из ургентног 
центра значајна и операција у сва три посма-
трана хијерархијска модела. Две најчешће 
комбинације лекова које доводе до озбиљних 
интеракција и захтевају примену алтернативе 
биле су следеће: мидазолам и трамадол (код 
43 (39%) пацијената) – последица је повећан 
ризик од дубоке депресије ЦНС-а и респира-
торне депресије и метоклопрамид и трамадол 
(код 26 (23%) пацијената) – последица је 
повећан ризик за појаву конвулзивних напада. 

Закључак: На основу резултата нашег 
истраживања може се закључити да је 
фармакотерапија пацијената који се лече на 
одељењу интензивне неге праћена бројним  
интеракцијама и да се као најважнији фактор 
ризика издваја укупан број прописаних 
лекова код пацијената. 

Кључне речи: интеракције, интензивна 
нега, фактори ризика. 
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Introduction: Patients in tertiary health 
institutions are exposed to a large number of 
drugs, especially those from intensive care units. 
Incidence of clinically significant drug-drug 
interactions among patients in these health 
institutions is about 54%, whereas the mean 
incidence per patient is 1.7. The consequence of 
about 91% of reported interactions relates to 
potentiation of side effects or increased toxicity 
of interacting drugs. 

The aim: The aim of this study was to 
determine the presence of drug-drug interactions 
among patients in intensive care unit and to 
investigate associated risk factors for their 
occurrence. 

Material and method: Study was conducted 
as a non-interventional retrospective cohort 
study. Medical files of patients treated in the 
intensive care unit of Clinical centre of 
Kragujevac during 2016 were analysed. The data 
regarding pharmacotherapy of patients for each 
day of treatment was extracted, as well as the 
data on demographic and other characteristics of 
patients which could be potential risk factors for 
the occurrence of drug-drug interactions. The 
presence and classification of drug-drug 
interactions was determined by using three 
relevant interaction checker databases which 
operate on the principle of Internet applications: 
Medscape, Epocrates and Micromedex. 
Statistical analysis was performed using 
statistical program SPSS, version 20.0. In order 
to estimate the association between potential risk 
factors and the occurrence of drug-drug 
interactions hierarchical multiple linear regres-
sion was used.  

Results: Average age of 111 patients 
included in the study was 66.54 ± 16.59 (range: 2 
– 93) years. There were 62 (55.9%) male 
patients, whereas average length of 
hospitalization was 5.50 ± 6.21 (range: 1 – 32) 
days. Average number of all types of drug-drug 
interactions by interaction checkers was: 26.23 ± 
20.53 (Medscape), 13.96 ± 12.51 (Epocrates) and 
9.49 ±8.59 (Micromedex). According to all three 

interaction checkers total number of prescribed 
drugs was shown to be an important contributing 
factor regardless of type of drug-drug interaction. 
In addition, significant contributing factor for 
“Serious – Use Alternative” interactions 
according to Medscape was surgery, whereas 
antiepileptic drug use was associated with 
occurrence of “Avoid/Use Alternative” intera-
ctions according to Epocrates and “Major” 
interactions according to Micromedex in all three 
observed hierarchical models. Other contributing 
risk factor for “Monitor Closely” interactions 
according to Medscape was antiarrhythmic drug 
use, whereas occurrence of “Monitor/Modify 
Therapy” interactions according to Epocrates and 
“Moderate” interaction according to Micromedex 
was associated with both antiepileptic and 
antiarrhythmic drug use in all three observed 
models. Additional significant risk factors for 
occurrence of “Minor” interactions according to 
Medscape were length of hospitalization, 
antiepileptic drug use and gender of patients, 
whereas occurrence of “Caution Advised” 
interaction according to Epocrates was asso-
ciated with transfer from emergency department. 
Risk factors for occurrence of “Minor” intera-
ction according to Micromedex were transfer 
from emergency department and surgery in all 
three hierarchical models. Two most commonly 
occurring drug combinations that lead to serious 
interactions and require use of alternative drugs 
were: midazolam and tramadol in 43 patients 
(39%) that are associated with the increased risk 
of profound CNS and respiratory depression as 
well as metoclopramide and tramadol in 26 
patients (23%) with potential consequence 
expressed as an increased risk of seizures.  

Conclusion: We can conclude that 
pharmacotherapy of patients treated in the 
intensive care unit is accompanied by numerous 
drug-drug interactions. The most important risk 
factor was total number of prescribed drugs.  

Key words: drug-drug interactions, intensive 
care unit, risk factors. 
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Увод: Циљ овог истраживања је био да 

испита утицај година, пола и професије 
пацијената на појаву плеуро-пулмоналних 
промена оболелих од реуматоидниг артри-
тиса (RA) као и учесталост симтома и знакова 
болести у односу на пацијентe са чисто 
зглобним манифестацијама реуматоидног 
артритиса. 

Методологија: Испитивана популација је 
обухватила укупно 105 пацијената: 50 паци-
јената оболелих од реуматоидног артритиса 
са плеуро-пулмоналним променама чинило је 
испитивану групу, док је 55 пацијената само 
са зглобним променама РА било укључено у 
контролну групу. Од симптома болести 
испитивано је присуство бола јачине трећег 
степена, јутарња укоченост, захваћеност више 
од 4 групе зглобова, општа слaбост и мио-
патијске тегобе. Када су у питању знаци 
болести испитивано је присуство палпаторно 
болнe осетљивости зглобова, оток, црвенило 
и деформације зглобова. Статистичка значај-
ност испитивана је употребом SPSS програма. 
Резултати: Забележена је статистички зна-

чајна разлика у погледу старости пацијента у 
испитиваној популацији. Пацијенти млађе и 
средње животне доби имали су значајно већу 
учесталост плеуро-пулмоналних компли-
кација болести (p<0,01). Такође, показане су 
разлике везане за пол и професију између 
испитиваних група. Пацијенти мушког пола 
(p<0,05) и по занимању радници били су 
статистички значајно више заступљени у 
односу на контролну групу (p<0,01). За сваки 
од анализираних симтома и знакова болести 
показано је присуство статистички значајне 
разлике (p<0,01) између испитиване и 
контролне групе. 

Закључак: Плеуро-пулмонарне промене 
се чешће јављају код мушкараца млађег и 
средњег животног доба који су по занимању 
радници, а болују од реуматоидног артритиса. 
Учесталост опсервираних симтома и знакова 
болести је значајно већа у односу на паци-
јенте који имају само зглобне манифестације 
реуматоидног артритиса. 

Кључне речи: реуматоидни артритис, 
плеуро-пулмонарне промене, старост, пол. 
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Background: The aim of this study was to 
investigate the influence of age, gender, profes-

sion, patients on the occurrence of pleura-pulmo-
nary changes in patients with rheumatoid arthritis 
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(RA) and the frequency of symptoms and signs 
of disease compared to patients with clean-joint 
manifestations of rheumatoid arthritis. 

Methodology: The study population included 
a total of 105 patients: 50 patients with 
rheumatoid arthritis with pleura-pulmonary 
changes consisted of the test group, while only 
55 patients with joint changes in RA were 
included in the control group. Since the symp-
toms of the disease studied is the presence of 
pain severity third degree, morning stiffness, 
involvement of more than 4 groups of joints, 
weakness and muscule ailments. When it comes 
to signs of illness investigated the presence of 
palpation tenderness of the joints, swelling, 
redness and joint deformities. Statistical signi-
ficance was evaluated using the SPSS program. 

Results: The observed statistically significant 
differences in terms of age of the patient in the 
study population. Patients younger and middle 
age had a significantly higher incidence of 

pleura-pulmonary complications (p <0.01). Also 
shown are the differences related to gender and 
profession between the groups. Patients males (p 
<0.05) and by occupation workers were 
significantly over-represented in comparison to 
the control group (p <0.01). For each of the 
analyzed symptoms and signs of the disease 
there are the presence of a statistically significant 
difference (p <0.01) between the test and control 
group. 

Conclusion: The pleura-pulmonary changes 
occur more frequently in men younger and 
middle age who by profession workers, suffering 
from rheumatoid arthritis. The frequency of the 
observed symptoms and signs of disease was 
significantly higher compared to patients who 
only have articular manifestations of rheumatoid 
arthritis. 

Key words: rheumatoid arthritis, pleura-
pulmonary changes, age, sex. 

 

ПП-13 ПРЕВЕНЦИЈА ПРЕЕКЛАМПСИЈЕ И ЊЕНИХ  
   КОМПЛИКАЦИЈА УПОТРЕБОМ  
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Прееклампсија је животно угрожавајуће 
стање које се клинички манифестује послије 
двадесете недеље трудноће. Карактерише се 
повишеним крвним притиском (> 140/90 mm 
Hg) и знатним присуством протеина у урину 
(> 300 mg/24 h). Уколико се не лијечи, прее-
клампсија може прогредирати у еклампсију и 
тако довести до озбиљниh компликација код 
будуће мајке и њеног плода. Бројне савремене 
студије показују да ниске дозе ацетилсали-
цилне киселине (АСК) могу превенирати 
појаву прееклампсије и њениh компликација 
у трудноћи. Циљ овог истраживања био је ут-
врдити ефикасност и безбједност АСК, при 
пружању превентивниh мјера у периоду тру-
дноће. Стога је систематским прегледом и 
мета-анализом направљен преглед најновијиh 
научниh сазнања доступниh у стручној лите-
ратури. За проучавање релевантне литературе 

коришћени су подаци из PubMed, Embase и 
Cochrane библиотеке података. Увидом у рас-
положиве податке, закључили смо да су тера-
пијске опције за превенцију прееклампсије и 
њениh компликација ограничене. Према дос-
тупним подацима превенцију и третман са 
АСК треба започети већ у шеснаестој недељи 
трудноће или пак раније. Осим тога, студије 
показују да се каснија примјена АСК пока-
зала мање учинковитом у терапији овог кли-
ничког стања. Према препоруци Свјетске 
здравствене организације веома ниске дозе 
АСК (аспирин, 75 mg/дан) се препоручују у 
превенцији прееклампсије и њениh компли-
кација код ониh жена код којиh постоји висок 
ризик за настанак овог животно угрожа-
вајућег синдрома.  

Кључне ријечи: ацетилсалицилна кисе-
лина, прееклампсија, трудноћа, превенција. 
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Preeclampsia is a life-threatening condition 

which becomes apparent after the twentieth week 
of pregnancy. It is characterised by the high 
blood pressure (> 140/90 mm Hg) and the sub-
stantial presence of protein in the urine (> 300 
mg / 24 h). If left untreated, preeclampsia can 
develop into eclampsia and cause serious com-
plications to the mother and her fetus.  

According to the several recent studies, 
which have shown that low-dose acetylsalicylic 
acid (ASA) can prevent the occurrence of pre-
eclampsia and its complications during 
pregnancy. The aim of this study was to deter-
mine the safety and efficacy of ASA, the provi-
sion of preventive measures during pregnancy. 
Furthermore, a systematic review and meta-
analysis of an overview of the latest scientific 
findings available in the literature. For this 
review, we used relevant research literature from 

PubMed, Embase and the Cochrane Library da-
tabase.  

Having reviewed the available data, we con-
cluded that the therapeutic options for the pre-
vention of pre-eclampsia and its complications 
are limited. According to recent studies, the pre-
vention and treatment with aspirin should be sta-
rted as early as in the sixteenth week of 
pregnancy or even earlier. Moreover, studies 
have shown that the later administration of aspi-
rin proved less effective in the treatment of this 
clinical condition. According to the World He-
alth Organization, very low doses of aspirin (as-
pirin, 75 mg/day) are recommended for the pre-
vention of pre-eclampsia and its complications 
for those women who are at high risk of develo-
ping this life-threatening syndrome. 

Key words: acetylsalicylic acid, preeclamp-
sia, pregnancy, prevention. 
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Увод: Атријална фибрилација је клинички 

ентитет, најзаступљенији међу аритмијама, 
који може довести до повећаног ризика од 
шлога, инфаркта срца, хоспитализација и по-
већаног морталитета. У фармаколошкојој 
конверзији ритма се најчешће употребљавају 
амјодарон, флекаинид, пропафенон и соталол. 
Резултати доступне литературе указују да је 
примена дронедарона повезана са мањим сте-
пеном нежељених реакција, прекидима при-
мене терапије и умањењем смрти свих узрока 

у односу на амјодарон. Циљ овог истражи-
вања је био да се упореди однос трошкова и 
ефеката дронедарона у односу на амјодарон, 
пропафенон и соталол у групи пацијената 
који имају атријалну фибрилацију. 

Материјал и методе: За потребе овог ис-
траживања је конструисан Марковљев модел, 
употребом компјутерског програма Tree 
Age® pro са циљем да се у смислу трошкова и 
ефеката упореде дронедарон, амјодарон, про-
пафенон и соталол. У групи пацијената са па-
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роксизмалном атријалном фибрилацијом, а у 
економским условима актуелним за Репуб-
лику Србију. Фармакоекономска анализа од-
носа трошкова и ефеката је урађена са пер-
спективе друштва у целини, а временски хо-
ризонт у моделу је постављен на укупну 
дужину трајања живота. Виртуелна кохорта 
пацијената је у моделу пролазила кроз пет 
могућих стања: стање у којем је срчани ритам 
синусан, стање персистентне атријалне фиб-
рилације, стање перманентна атријалне фиб-
рилације, стање шлога и стање смрти. Главни 
исход у моделу је био дефинисан као број го-
дина живота без шлога. Сви трошкови и ефе-
кти су кориговани дисконтном стопом од 3%. 
За потребе овог истраживања, урађена је дво-
смерна анализа сензитивности, употребом 
Торнадо дијаграма, а све варијабле у моделу 
су вариране у распону од  ±50%.  

Резултати: Резултати фармакоекономске 
анализе указују да  лечење атријалне фибри-
лације дронедароном има повољнији фарма-
коекономски аспект, с обзиром да за једну го-
дину без шлога, а уз примену дронедароном 
треба издвојити 1,779.23 €, што је знатно 
мање у односу на једну годину без шлога а уз 
примену соталола, пропафенона и амјодарона 
за које треба издвојити 14.973,89 €, 4.674,20 € 
и 3.845,10 €. 

Закључак: Резултати ове фармакоеконом-
ске анализе указују да дронедарон има пово-
љнији фармакоекономски аспект у  условима 
у Србији у односу на амјодарон, пропафенон 
и соталол, а за исход број година живота без 
шлога.  

Кључне речи: анализа односа трошкова и 
ефеката, атријална фибрилација, дронедарон, 
амјодарон, пропафенон, соталол. 
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Introduction: Atrial fibrilation (AF) is clini-
cal entity, mostly occurring among cardiac 
arrhytmia which can lead to enhanced risk of 
stroke and heart failure, hospitalizations and inc-
reased mortality. The most commonly used drugs 
for pharmacological cardioversion in patients 
with AF are amiodarone, flecainide, propafe-
none, and sotalol. Recent studies have shown 
that dronedarone is associated with significantly 
fewer adverse effects, treatment discontinuations 
and reducing all-causes of mortality, compared 
with amiodarone. The main aim of this study was 
to compare cost-effectiveness of dronedarone 
versus amiodarone, propafenone and sotalol in 
patients with atrial fibrillation (AF). 

Material and methods: We constructed Mar-
kov model, using Tree Age® pro software to es-
timate cost effectiveness of dronedarone vs. ami-
odarone, propafenone, and sotalol in patients 
with paroxysmal atrial fibrillation (AF) in Repu-
blic of Serbia from societal perspective with time 
horizon of life period. The model included five 

health states: normal sinus rhythm, persistent AF, 
permanent AF, stroke and death. The main out-
comes in our model were: the number of years 
spent without stroke. All costs and outcomes 
were discounted at 3% annually. In order to 
check robustness of our conclusions, we made 
two-way sensitive analysis using a Tornado dia-
gram changing values of all the parameters in the 
range ± 50%. 

Results: Our results indicate that treating AF 
with dronedarone was more cost effective than 
other therapeutic options, since €1,779.23 should 
be invested for one year without a stroke in dro-
nedarone group. In the case of the amiodarone 
therapy option, for one year without a stroke 
€3,845.10 is needed, for propafenone €4,674.20, 
while for sotalol the sum is €14,973.89 

Conclusions: The results of our model indi-
cate that use of dronedarone is a cost–effective in 
economic environment of Serbia comparing to 
amiodarone, propafenone, and sotalol, if the out-
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come measurement is the number of years spent 
without stroke. 

Key words: atrial fibrillation, cost-effective-
ness, dronedarone, amiodarone, propafenone, 
sotalol. 
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Увод: Дефицијенција витамина Д је гло-
бални проблем широм света који се јавља са 
епидемијским размерама како међу болес-
нима тако и код здравих индивидуа. Осим 
утицаја на скелетни систем, витамин Д је 
један од кључних елемената за нормално 
функционисање кардиоваскуларног, аутои-
мунског, респираторног и психичког система, 
ове чињенице су данас познате услед великог 
броја спроведених епидемиолошких и експе-
рименталних истраживања.Оптималан ниво 
витамина Д може бити постигнут адекватним 
излагањем сунцу и/или уносом путем хране. 

Циљ: Спроведено истраживање је имало 
циљ да испита да ли студијско оптерећење 
код здравих студената медицинских наука 
утиче на ниво витамина Д и који специфични 
фактори корелирају са хиповитаминозом Д.  

Методе: Ниво 25-хидрокси витамина Д је 
одређиван код 86 здравих студената Факул-
тета медицинских наука у Крагујевцу. Испи-
таници су били са три различита студијска 
смера (медицина, фармација и стоматологија) 
и пет различитих година студија. Информа-
ције у уносу витамина Д путем хране су до-
бијане из дневника исхране које су испита-
ници водили 30 дана пре узимања узорка 
крви. Утицај студијског оптерећења на ниво 
витамина Д је испитиван формирањем фокус 
групе од 15 диломираних студената.   

Резултати: Измерени ниво витамина Д у 
испитиваној популацији је износио 
13,263±4,86 ng/ml што представља значајно 
нижи ниво од препоручених вредности за су-
фицијенцију витамина Д (p < 0.001). Ниво ви-
тамина Д који је износио испод 20 ng/ml је 
забележен код 88,37% испитаника. Фактори 
који нису показали корелацију са витамином 
Д у спроведеном истраживању су смер, про-
сечна оцена на студијама, просечан унос ви-
тамина Д путем хране, пол, биохемијски и 
ендокринолошки параметри као и индекс те-
лесне масе. Интересантно запажање је да је 
година студија утицала на статус витамина Д, 
испитаници са треће године студија су имали 
најнижи ниво витамина Д док су највиши 
ниво имали студенти са пете године студија. 
Резултати формиране фокус групе су 
указивали на постојање утицаја студијског 
оптерећења на ниво 25-хидоркси витамина Д.   

Закључак: Неадекватан ниво витамина Д 
је забележен код великог броја студената ме-
дицинских наука и суплементација витами-
ном Д током година са великим студијским 
оптерећењем може спречити последичне ис-
ходе на физичко и психичко здравље код 
здравих студената.  

Кључне речи: витамин Д, хиповитами-
ноза Д,  оптерећење студената медицинских 
наука. 
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Introduction: Vitamin D deficiency is a glo-
bal worldwide problem that has epidemic pro-
portion both among ill as well as among healthy 
population. Beside skeleton health vitamin D is a 
one of the key element for cardiovascular, au-
toimmune, respiratory and mental health, this 
facts are now well known due to large number of 
epidemiological and experimental studies. Opti-
mal vitamin D level can be accomplished by 
adequate sun exposure and/or nutritive intake.     

Objectives: The present study was carried 
out to investigate whether a study load of biome-
dical healthy students affect the levels of vitamin 
D and which specific factors correlate with 
hypovitaminosis D. 

Methods: Level of 25-hydroxyvitamin D was 
determined in 86 healthy adult students from the 
Faculty of Medical Sciences in Kragujevac. 
Study participants were from three different 
study loads (medicine, pharmacy and dentistry) 
and five various study years. Information on vi-
tamin D intake by food was calculated from food 
diary that participants leaded one month before 
blood was collected. Biomedicine study load in-
fluence on vitamin D level was examined by fo-
cus group that was constituted by 15 graduated 
students.    

Results: The measured level of 25-
hydroxyvitamin D in examined population was 
13.263±4.86 ng/ml which represents a 
significantly lower level then cut off for vitamin 
d sufficiency (p < 0.001). Vitamin D level below 
20 ng/ml was observed in 88.37% study popula-
tion. Factors that did not show correlation with 
vitamin D level in our investigation were study 
course, average study score, average vitamin D 
intake by food, sex, biochemical parameters, en-
docrine parameters and body mass index. 
Interesting observation was that year of study 
influenced on vitamin D status, participants from 
the third study year created group where the 
lowest vitamin D level was recorded while the 
highest level was noted at students from the fifth 
study year. Results from our focus group clearly 
indicate that study load contributes to variation 
of vitamin D level.  

Conclusion: Inadequacy of vitamin D level 
was observed in large number of biomedical stu-
dents and vitamin D supplementation during the 
study period with the greatest load can prevent 
physical and psychical health consequences of 
inadequate vitamin D level in healthy subjects.  

Key words: vitamin D, hypovitaminosis D, 
study load of biomedicine. 
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Сертралин је лек који се широко приме-

њује у лечењу депресивних поремећаја, као и 
опсеивно-компулсиних и паничних пореме-
ћаја код деце и одраслих.  

У овом раду представљена је метода за 
симултано одређивање сертралина и његовог 
главног метаболита Н-дезметил сертралина у 
хуманом серуму применом методе ултра-брзе 
течне хроматографије са тандем масеном де-
текцијом (UHPLC-MS/MS). Верапамил је ко-
ришћен као интерни стандард (ИС). Узорци 
серума припремани су мулти фазним поступ-
ком чврсто-течне екстракције применом не-
поларних СП кертриџа (Agilent Bond Elut C-
2).  Аналити су хроматографски раздвојени на 
Agilent Poroshell EC-C18 колони (50mm×4,6 
mm, 2,7µm) у исократском моду са мобилном 
фазом метханол – 0,1% мравља киселина, 
(65:35% v/v). Масено спектрометријска 

детекција извршена је у позитивном јонском 
мулти реакционом мониторинг моду са 
електроспреј јонизацијом.  

Метода је показала добру линеарност 
(r2>0,998)  у  концентрационом опсегу од 0,5-
300 ng/mL са лимитом квантификације од 0,5 
ng/mL за оба аналита. Интер- и интра-дневна 
тачност мерења кретала се од 91,5 то 106%, а 
прецизност (РСД) до 5%. Екстаркциони 
принос аналита био је већи од 80%.  

Развијена метода успешно је примењена у 
одређивању концентрације сертралина и ње-
говог главног метаболита Н-дезметил сертра-
лина код болесника са депресијом применом 
методе популационе фармакокинетике. 

Кључне речи: сертралин, серум, UHPLC-
MS/MS. 
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Sertraline is an antidepressant drug widely 
used for the depressive disorder, obsessive-com-
pulsive disorder and panic disorder, in both 
adults and children.  

This paper represents  a rapid and sensitive 
ultra-high liquid chromatography - tandem mass 
spectrometry (UHPLC-MS/MS), method develo-
ped for the simultaneous determination of sertra-
line and its major metabolite N-desmethyl ser-
traline in human serum. Verapamil was used as 
the internal standards (IS). The serum samples 
were prepared by multi-step solid phase 
extraction procedure using non-polar extraction 
cartridges (Agilent Bond Elut C-2). The two con-
stituents were separated on an Agilent Poroshell 
EC-C18 column (50mm×4.6mm, 2.7µm). An 
isocratic elution procedure was used with the 
mobile phase methanol - 0.1% aqueous formic 
acid, (65:35% v/v). Mass spectrometric detection 

was performed in positive ion multiple reaction 
monitoring (MRM) mode with electrospray ioni-
zation (ESI) source.  

The method showed good linearity 
(r2>0.998) over a concentration range of 0.5-
300ng/mL with a lower limit of quantification of 
0.5ng/mL for both compounds. The inter- and 
intra- day accuracy were ranged from 91.5 to 
106%, and precision (RSD) were within 5% for 
all analytes. The extraction recoveries of the 
analytes were higher than 80%.  

The developed method was successfully ap-
plied to the analysis of plasma concentrations of 
sertraline and and its major metabolite N-
desmethyl sertraline in patients with depression 
using population pharmacokinetics approach. 

Key words: sertraline, serum, UHPLC-
MS/MS. 
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Увод/циљ. Сентинел нодус (СН) је први 
дренажни нодус на путу лимфатичне дренаже 
од места малигног тумора. Последњих петна-
естак година сентинел нодусна биопсија 
(СНБ) уведена је као алтернатива дисекцији 
аксиле код карцинома дојке. Наиме, код бо-
лесника са негативним налазом СНБ (сенти-
нел нодус није захваћен малигним процесом) 
не препоручује се дисекција аксиле. Откри-
вање тумора у све ранијем стадијуму , ме-
њање ставова  о радикалности хируршких за-
хвата и радикалној дисекцији као стандардној 
процедури,  чини   биопсију  сентинелног но-
дуса  као минимално инвазивну метода  веома 
погодном за стејџинг болесника  и одре-
ђивање клиничког  стадијума проширености 
болести. Патохистолошком обрадом једне 
(сентинелне) уместо свих одстрањених жле-
зда након дисекције аксиле, могуће је напра-
вити већи број пресека и поред стандардних 
применити и имунохистохемијске методе, те  
поузданије одредити присуство  регионалних 
метастаза . 

Циљ је да се прикажу индикације за СНБ 
и принципи СНБ, као и да се прикажу наша 
прва искуства. 

Методе. У периоду од 2008. до 2016. го-
дине у Војномедицинској академији урађено 
је СНБ код 217 (214 женског и 3 мушког 
пола) болесника са карциномом дојке. Инди-
кације за СНБ биле су Т1-2, Н0 по ТНМ (Ту-
мор Нодус Метастаса) класификацији. Код 
свих болесника прво је рађена лимфосцинти-

графија, а затим СНБ дуплим контрастом (па-
тент блуе и технецијум – Тц-99м). Код 174 
болесника (80%) верификован је један а код 
43 (20%) два СН. 

Резултати. Код 182 (84%) сентинел биоп-
сија, СН патохистолошка анализа била је не-
гативна, тј. у СН нису нађене метастазе кар-
цинома. У овој групи болесника дисекција 
лимфних чворова I и II реда аксиле је рађена 
код 81 (44,44%) СНБ. Код 101 (55,55%) није 
рађена дисекција аксиле. Сви болесници 
праћени су у периоду од шест месеци до го-
дину дана након операције и није верифи-
кована прогресија болести. 

Закључак. Биопсија сентинел нодуса 
представља прихватљиву методу дијагно-
стике карцинома дојке и добру алтернативу 
лимфонодусној дисекцији аксиле, уколико у 
СН нема метастаза. Техника је релативно 
једноставна, али захтева тимски рад искусних 
лекара специјалиста - хирурга, специјалисте 
нуклеарне медицине и патолога. Наша прва 
искуства указују на високу поузданост методе 
код добро одабраних болесника и са добро 
увежбаним тимом лекара, а и време саме 
хируршке интервенције се може скратити. 
Биопсија СЛН уз поштедну хирургију дојке 
код строго индикованих болесника може да 
замени процедуру ампутације дојке и егзен-
терацију аксиле. 

Кључне речи: карцином дојке,  сентинел 
биопсија, технецијум 99. 
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Introduction. Sentinel node (SN) is the first 
draining node on the lymphatic drainage way 
from the malignant tumors. In the last fifteen 
years sentinel node biopsy (SNB) has been intro-
duced as an alternative to axillary dissection in 
patients with breast cancer. In patients with ne-
gative SNB (sentinel node isn’t influenced by 
tumor cells) axillary dissection isn’t recommen-
ded. SNB represents a minimally invasive met-
hod which is very suitable for tumor staging and 
clinical staging of disease spreading. It leads to 
the detection of tumor in the earlier stage and 
changing opinion about the radical dissection as 
a standard procedure. Histopathological (HP) 
analysis of one SN  instead of all removed nodes 
by axillary dissection make possible to have the 
greater number of sections and the usage of im-
munohistochemical (IHC) analysis as more reli-
able method for detecting regional metastasis of 
breast cancer. The aim of this study is to present 
indications for SNB and SNB principles, as well 
as our first experiences in SNB. 

Methods. SNB was done in 217 patients with 
breast cancer from Year 2008 to 2016 at Military 
Medical Academy. The ratio of women and men 
in our study was 214/3. Indications for SNB 
were TI, II and N0 (Tumor Node Metastasis 
Classification- TNM). Lymphoscintigraphy was 
done as first diagnostic method in all patients and 

then SNB was done by double contrast (patent 
blue and technetium- Tc99m. One SN was con-
firmed in 174 patients (80%) and two SN were 
confirmed  in 43 (20%) patients. 

Results. HP analysis were negative in 182 
(84%) patients. Lymph node dissection of first 
and second level of axilla was performed in 81 
(44.5%) patients in this group of patients with 
negative HP analysis. Axillary dissection wasn’t 
performed in 101 (55.5%) patients. All patients 
were monitored in period of six months to a year 
after surgery and disease progression hasn’t been 
verified. 

Conclusion. If there is not metastases in the 
SN, SNB is an acceptable diagnostic method of 
breast cancer and it is a good alternative to 
axillary dissection. Performing this procedure is 
quite easy, but it requires teamwork and trained 
team of surgeons, nuclear medicine specialists 
and pathologists. Our first experiences showed a 
high level of reliability of this method in selected 
patients and with well-trained team of doctors. 
Also the time of surgery can be shortened. SNB 
and the smaller surgery of breast in well selected 
patients can replace the amputation of breast and 
axillary dissection. 

Key words: breast cancer; sentinel node 
biopsy; technetium. 
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