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САЖЕТАК 
 

Увод: Медицинско особље које ради са 
пацијентима са менталним поремећајима се 
суочава са високим захтевима медицинске 
професије и изложено је бројним стресогеним 
факторима. Присуство симптома депресије и 
анксиозности може негативно утицати на 
квалитет рада, али и на квалитет живота запо-
слених што може довести до смањења квали-
тета здравствене неге пацијената. 

Циљ рада: Циљеви рада били су утврђи-
вање нивоа депресивности и анксиозности 
код медицинских сестара/техничара који раде 
са пацијентима са менталним поремећајима, 
као и фактора који на њих утичу. 

Материјал и методе: Истраживање у је 
реализовано у Клиничком центру у Крагу-
јевцу, након добијања одлуке Етичког коми-
тета и спроведено према начелима Добре 
клиничке праксе. Истраживање је спроведено 
као студија пресека којом је обухваћено 80 
медицинских сестара/техничара сврстаних у 
две групе: сестре/техничари који раде са мен-
тално оболелим пацијентима (n=40) и се-
стре/техничари са интерне и инфективне 

Клинике (n=40). За процену нивоа депресив-
ности и нивоа анксиозности медицинских 
сестара/техничара коришћене су Бекова скала 
депресивности (Beck Depression Inventory 
(BDI)) и Бекова скала за процену анксиозно-
сти (Beck Anxiety Inventory (BAI)). За про-
цену квалитета живота медицинских сеста-
ра/техничара коришћена је EQ-5D скала,док 
је утицај социодемографских карактеристика 
испитан социодемографским упитником. 

Резултати: Испитаници који раде са 
пацијентима са менталним поремећајима 
показали су већи ниво депресивности 
(P<0,01) и анксиозности (P=0,01) од оних 
који не раде са ментално оболелим пацијен-
тима, а и квалитет њиховог живота на дан 
испитивања је био значајно мањи (p<0,01). 
Социодемографски упитник показао је стати-
стички значајну разлику у инциденцији обо-
љевања од соматских болести код медицин-
ских сестара/техничара који раде са ментално 
оболелим пацијентима (p<0,05), као и већу 
склоност ка употреби психофармака (p<0.05). 

Закључак: Резултати истраживања пока-
зали су већи ниво депресивности и анксио-
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зности, као и чешћу појаву соматских болести 
код медицинских сестара/техничара који раде 
са особама са менталним поремећајима. 

 

Кључне речи: депресивност, анксио-
зност, сестра/техничар, ментални поремећај. 

 

ABSTRACT 
 

Introduction: Medical staff working with 
patients suffering from mental disorders is faced 
with high demands of the medical profession as 
well as withnumerous stress factors in everyday 
work. Symptoms of depression and anxiety can 
negatively affect quality of life of the medical 
staff, which may lead to a reduction in the 
quality of nursing care. 

The aim: Тhe aim of this paper was to 
determine levels of depression and anxiety 
among nurses/technicians working with patients 
suffering from mental disorders, their quality of 
life, as well as difference in the socio-demograp-
hic characteristics among those who work and do 
not work with psychiatric patients. 

Material and methods: The research was 
carried out at the Clinical Center in Kragujevac, 
after obtaining permission of the Ethics Com-
mittee, and was conducted according to the prin-
ciples of Good Clinical Practice. The research 
was conducted as a cross sectional study that 
included 80 nurses/technicians classified in two 
groups: nurses/technicians working with 
mentally ill patients (n=40) and nurses/ 
technicians from the Internal and Infectious 
Clinic (n=40). Beck Depression Inventory (BDI) 
and the Beck Anxiety Inventory (BAI) were used 
to assess level of depression and anxiety of the 
nurses/technicians, respectively. EQ-5D scale 
was used to assess quality of life, and impact of 
the socio-demographic factors was examined 
with a socio-demographic questionnaire.  

Results: Subjects working with patients suf-
fering from mental disorders showed higher 
levels of depression (P <0.01) and anxiety (P < 
0.01) than those who did not work with such 
patients.There was also a difference in the level 
of quality of life on the day of the examination (p 
<0.01). Analysis of sociodemographic factors 
showed higher incidence of somatic illness 
among nurses/technicians working with mentally 
ill patients (p <0.05), as well as more frequent 
use of psychopharmaceuticals (p <0.05). 

 Conclusion: The results of the study 
showed higher level of depression and anxiety, 
as well as a more frequent occurrence of somatic 

illness among nurses/technicians working with 
patients suffering from mental disorders.  

 

Keywords: depression, anxiety, nurse/ 
technician, mental disorder. 

 

УВОД 
 

Анксиозност се дефинише као стање уну-
трашње узнемирености, напетости и страха да 
ће се догодити нешто са потенцијалом да 
наруши интегритет те јединке.Анксиозност 
није везана за конкретан објекат или појаву, 
али ово стање може бити повезано са психо-
лошким, физиолошким и емоционалним сим-
птомима. Депресија је поремећај који се ка-
рактерише хипертимиjом (интензивни осећај 
туге), смањењем енергије, губитком концен-
трације, поремећајима сна, смањењем апетита 
и губитком воље за животом. Анксиозност и 
депресија су повезани са постојањем сталног 
стресогеног фактора, који доприноси развоју 
поремећаја физичког и менталног здравља 
(нпр. апатија, поремећаји сна), одсуствовању 
са посла, употреби наркотика, физичким и 
нутритивним поремећајима, повећању тро-
шкова лечења и на крају незадовољству по-
слом. Запослени оболели од депресије и анк-
сиозности често исказују лоше расположење, 
недостатак концентрације и склони су незго-
дама; такође се често јављају смањено соци-
јално ангажовање, проблеми са организова-
њем времена и генерално мањи квалитет рада 
у односу на оне који немају овакве пореме-
ћаје. Медицинске сестре/техничари оболели 
од депресије могу негативно утицати на 
радно окружење па самим тим потенцијално 
допринети смањењу квалитета здравствене 
неге пацијената1. 

Депресија је чест ментални поремећај са 
преваленцијом 14,6%  код одраслих у разви-
јеним земљама и 11,1% у земљама у разво-
ју.2
Претходне студије такође показују да 

депресија може бити водећи проблем међу 
медицинским сестрама/техничарима. Студија 
на медицинским сестрама/техничарима у 
САД-у показала је преваленцију депресивног 
поремећаја од 18%1. 

Студија спроведена у 
Француској показује да 1/3 медицинских се-
стара/техничара има симптоме депресије. 
Иако се дискрепанца у преваленцији депре-
сивних симптома широм света може објасни-
ти постојањем различитих критеријума 
којима се мери степен депресије, ово несла-
гање може се повезати и са постојањем ра-
зличитих социо-културалних фактора, лично-
стима испитаника и здравствених система3.  
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Анксиозност је најчешћи ментални поре-
мећај одраслих, и студије показују да у САД 
40 милиона особа старијих од 18 година 
оболи од анксиозности годишње, тако даоко 
28,8% популације буде лечено од тог пореме-
ћаја у току живота4. Систематски преглед 
студија спроведених у 16 европских земаља 
показује дванaестомесечну преваленцију анк-
сиозности од 12%5. Најмања стопа анксио-
зности у популацији медицинских сеста-
ра/техничара пријављена је у Јапану где су 
медицинске сестре/техничари који раде у 
клиникама за акутно збрињавање пацијената 
имали стопу анксиозности 7%6, док је највећа 
преваленција анксиозности нађена у иран-
ским болницама (43,2%). Неопходно је спро-
вести даља истраживања у другим подручји-
ма света како би се добили детаљнији подаци 
о епидемиологији и факторима ризика за на-
станак менталних поремећаја код медицин-
ских сестара/ техничара, нарочито оних који 
раде са пацијентима са менталним обоље-
њима

7.  

Медицинске сестре/техничари су незаме-
њив део здравственог система, тако да 
њихова способност за обављања посла има 
значајан утицај на квалитет здравствене неге. 
Посао медицинске сестре/техничара свакако 
представља стресно занимање унутар здрав-
ственог система, јер на особе које се баве 
овим послом утиче велики број стресора на 
радном месту. Стресори повезани са послом 
медицинске сестре/техничара укључују емо-
ционалне проблеме везане за смрт пацијента, 
недостатак институционалне подршке, велики 
обим посла, лоше услове рада, ротације 
смена, посебно ноћне смене које могу узроко-
вати поремећаје у обрасцима спавања. Осим 
стресора везаних за посао на медицинске се-
стре/техничаре делују и социјални, економ-
ски, културни и породични стресори. Често и 
дуготрајно излагање стресорима, у зависно-
сти од степена адаптације личности, може 
проузроковати тешке поремећаје понашања 
са појавом депресивних и анксиозних симп-
тома

8. 
Рад са пацијентима са менталним 

поремећајима представља велики изазов за 
медицинске сестре/техничаре како физички 
тако и психички. Медицинско особље које 
ради са пацијентима са менталним пореме-
ћајима суочава се са високим професионал-
ним захтевима као и повећаним ризиком од 
напада пацијената9.  

Циљ овог истраживања био је да на одре-
ђеном узорку медицинских сестара/ техни-
чара, који раде са пацијентима са менталним 

поремећајима,  утврди нивое депресивности и 
анксиозности, процени њиховквалитет 
живота на дан испитивања, испита разлику у 
социодемографским факторима код оних који 
раде и не раде са психијатријским паци-
јентима, као и да утврди утицај тих фактора 
на депресивност и анксиозност. 

 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДE 
 

Истраживање је било дизајнирано као 
студија пресека, у којој су се подаци прикуп-
љали анкетирањем учесника. Истраживање је 
спроведено  у периоду од фебруара 2017. до 
марта 2018. године, у Клиничком центру у 
Крагујевцу. Студију је одобрио Етички коми-
тет Клиничког центра Крагујевац и она је 
спроведена према начелима Добре клиничке 
праксе и Хелсиншке декларације.  

Истраживањем је обухваћено 80 меди-
цинских сестара/техничара сврстаних у две 
групе:сестре/техничари који раде са ментално 
оболелим пацијентима (n=40) и сестре/ 
техничари са Интерне и Инфективне клинике 
(n=40). Испитаници су писаним и усменим 
путем били обавештени о циљевима студије.  

Критеријуми за укључивање у студију су 
били занимање медицинска сестра/техничар и 
статус запослене особе уКлиничком центру 
Крагујевац. Критеријуми за искључивање из 
студије били су:медицинске сестре/техничари 
који раде у јединицама интензивне неге, по-
стављена дијагноза депресије према међуна-
родној класификацији болести (МКБ-10) и 
постављена дијагноза анксиозности према међу-
народној класификацији болести (МКБ-10). 

За процену нивоа депресивности и нивоа 
анксиозности медицинских сестара/техничара 
који раде са пацијентима са менталним обо-
љењима коришћене су скале за самопроцену: 
Бекова скала за процену депресивности (Beck 
Depression Inventory (BDI)) и Бекова скала за 
процену анксиозности (Beck Anxiety Inventory 
(BAI)), преведене на српски језик.За процену 
квалитета живота испитаника у дану испити-
вања коришћен је визуелни део EQ-5D скале, 
EQ-5D-VAS, а социодемографске карактери-
стике испитане су социодемографским упит-
ником, који је садржао питања о полу, годи-
нама живота, годинама радног стажа, брач-
ном стању, броју деце, материјалном статусу, 
додатном послу, сменском раду, присуству 
хроничних соматских обољења и употреби 
психофармака. 

Анализа је спроведена коришћењем соф-
твера за статистичку обраду података: Stati-
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stical Package for Social Sciences – IBM SPSS 
Statistics 20. Нормалност расподеле података 
тестирана је Коlmogorov-Smirnov тестом. 
Дескриптивном статистиком обрађене су све 
варијабле, а за утврђивање постојања стати-
стички значајне разлике између две групе 
употребљен је Т-тест.Хи-квадрат тест је 
коришћен како би се анализирала могућа 
повезаност депресивности и анксиозности са 
следећим варијаблама: пол, сменски рад, по-
стојање соматских обољења, и употреба пси-
хофармака. Да би се утврдила корелација 
између нивоа депресивности и анксиозности 
употребили смо  Пирсонов коефицијент коре-
лације. Разлике су сматране статистички зна-
чајним уколико је вероватноћа нулте хипо-
тезе била мања 0,05. 

 

РЕЗУЛТАТИ 
 

У студији је учествовало 80 испитаника, 
подељених у две групе на основу одељења на 
којем раде. Прву групу чинили су испитаници 
који раде на психијатријским одељењима 
(n=40), другу групу чинили су испитаници 
који раде на интернистичким одељењима 
(n=40). Социодемографске карактеристике 
испитаника приказане су у табели 1. Већина 
фактора наведених у табели нема статистички 
значајан утицај, али је Хи-квадрат тест пока-
зао значајну разлику у употреби психофарма-
ка код испитаника у зависности од одељења 
на коме раде (χ2=4,804, p=0,028, Phi=0,280), 
као и значајну разликуу учесталости хронич-
них соматских болести (χ2=4,242, p=0,039, 
Phi= 0,263).  

 

Табела 1.Демографске карактеристике испитаника по групама (n=80) 

 

Медицинске 

сестре/техничари који раде 

са ментално оболелим 

пацијентима 

Медицинске 

сестре/техничари који не 

раде на интернистичким 

одељењима 

Пол 
мушки 22,5% (n=9) 27,5% (n=11) 
женски 77,5% (n=31) 72,5% (n=29) 

Године живота 
<30 32,5% (n=13) 35,0% (n=14) 

30-40 40,0% (n=16) 42,5% (n=17) 
>40 27,5% (n=11) 22,5% (n=9) 

Просечан број година радног стажа 13,55 (1-36) 13,65 (3-37) 

Сменски рад 
да 62,5% (n=25) 40% (n=16) 
не 37,5% (n=15) 60% (n=24) 

Употреба 
психофармака 

да 25% (n=10)* 5% (n=2)* 
не 75% (n=30) 95% (n=38) 

Присуство 
хроничних соматских 
болести: 

да 27,5% (n=11)* 7,5% (n-3)* 

не 72,5% (n=29) 92,5% (n=37) 

* статистички значајна разлика 
 

Табела 2. приказује разлике у депресив-
ности, анксиозности и квалитету живота-
између испитиваних група. Статистички зна-
чајна разлика у вредности Бекове скале за 
процену депресивностипостоји између група 
медицинских сестара/техничара који раде са 
пацијентима са менталним поремећајима 
(М=10,80, SD=6,80) и медицинских сестара 
техничара који раде на интернистичким оде-
љењима (М=7,03, SD=4,31). Разлика између 
средњих вредности степена депресивности по 
групама(просечна разлика =3,77, 95%CI-1,24-
6,31) била је умерена (d=0,67). Статистички 

значајна разлика у вредности Бекове скале за 
процену анксиозности постоји између групе 
медицинских сестара/техничара који раде са 
пацијентима са менталним поремећајима 
(М=13,53, SD=7,30) односно медицинских 
сестара техничара који раде на интернистич-
ким одељењима (М=8,66, SD=5,90). Разлика 
између средњих вредности степена анксио-
зности по групама(просечна разлика =4,85, 
95%CI-1,89-7,81) била је умерена (d=0,74). 
Најзад, утврђена ји и статистички значајна 
разлика у вредностима квалитета живота 
испитаника (Табела 2). 
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Табела 2. Резултати поређења степена депресивности, анксиозности и квалитета живота 
међу студијским групама 

 

 

Медицинске 

сестре/техничари 

који раде са 

ментално оболелим 

пацијентима 

Медицинске 

сестре/техничари 

који не раде на 

интернистичким 

одељењима 

Статистичка 

значајност 

Величина 

утицаја 

Бекова скала за 
процену 
депресивности 

10,80±6,80 7,03±4,31 p=0,004* d=0,67 

бекова скала за 
процену 
анксиозности 

13,53±7,30 8,66±5,90 p=0,002* d=0,74 

EQ-5D-VAS 71,73±10,75 85,25±7,41 p<0,001** d=1,15 
 

У табели 3 су приказане корелације 
између нивоа депресивности и нивоа анксио-
зности, нивоа депресивности и квалитета 
живота на дан испитивања, као и нивоа анк-
сиозности и квалитета живота на дан испити-

вања. Претходне анализе су потврдиле прет-
поставке о нормалности, линеарности и хомо-
гености варијансе, тако да је била могућа 
примена Пирсонове корелације. 

 

Табела 3. Корелацијеизмеђу нивоа анксиозности, нивоа депресивности и квалитета живота 
код свих испитаника (n=80) 

 

Корелација 
Коефицијент и смер 

корелације (r) 
Статистичка значајност (p) 

депресивности и анксиозности r = +724 p<0,001** 
анксиозности и квалитета живота r = -415 p<0,001** 

депресивности и квалитета 
живота 

r = - 521 p<0,001* 

 

ДИСКУСИЈА 
 

 

Познато је да су медицинске сестре и тех-
ничари изложени великом броју стресогених 
фактора на радном месту што може довести 
до настанка поремећаја расположења. Анк-
сиозност и депресија су најчешћи поремећаји 
расположења који се јављају у популацији 
медицинских сестара и техничара10. Резулта-
ти ове студије показали су да постоји већи 
ниво депресивности и анксиозности код оних 
медицинских сестара/техничара који раде са 
пацијентима са менталним поремећајима у 
односу на оне који раде на интернистичким 
одељењима. У одсуству значајније разлике у 
присуству одређених социодемографских де-
терминанти које могу утицати на појаву 
депресије и анксиозности, може се закључити 
да је највећи утицај на настанак значајне ра-
злике нивоа депресивности и анксиозности у 
две групе испитаника имало одељење на 
којем медицинска сестра/техничар ради.  

Резултати студије спроведене на Тајвану 
у којој је учестовало 156 медицинских сеста-
ра/техничара показали су умерен ниво депре-
сивност код 15,6% испитаника11 док је сту-
дија у Хонгконгу показала да од депресије 
болује 35,8%  сестара/техничара, а од анксио-
зности 37,3%12. У нашој студији благи ниво 
депресивности показало је 5%, а умерени 6% 
испитаника, док је благи ниво анксиозности 
показало 7% а умерени 15% испитаника. Ра-
злика у нивоима депресивности и анксиозно-
сти утврђена у различитим студијама може се 
објаснити коришћењем различитих психоме-
тријских мерних инструмената, као и  посто-
јањем културних разлика на нивоу група 
испитаника у различитим студијама. Упркос 
томе, заједнички закључак до којег се може 
доћи јесте да без обзира на мерни инструмент 
и културне и социодемографске разлике се-
стре и техничари запослени на одељењима 
психијатрије показују високу учесталост деп-
ресије и анксиозности. 
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Висок степен повезаности депресивности 
и анксиозности, као и мањи квалитет живота 
сестара/техничара одговарају резултатима 
добијеним у претходим студијама, које су ова 
стања, стрес на радном месту и последични 
синдром изгарања(Burn-out) повезале и са 
повећаним ризиком од самоубиства13.  

Испитиване групе нису се значајно разли-
ковале по питању сменског рада, пола, брач-
ног стања или просечног броја година радног 
стажа, а такође није показана позитивна коре-
лација између сменског рада и пола као фак-
тора који могу допринети настанку депресив-
ности и анксиозности код сестара/тех-
ничара.Такав резултат је супротан доса-
дашњим студијама у којима је утицај ових 
фактора јасно показан14,15. 

С обзиром да је присуство хроничних 
соматских болести битан фактор који може 
интерферирати са валидношћу резултата 
добијених по питању нивоа депресивности и 
анксиозности, статистичка обрада података 
урађена је и након искључења испитаника са 
соматским обољењима. Добијени резултати 
показали су да и даље постоји значајна разли-
ка у нивоу депресивности и анксиозности код 
испитиваних група. Чешћа употреба психо-
фармака од стране медицинских сеста-
ра/техничара који раде са пацијентима са 
менталним поремећајима може се објаснити 
позитивним ставом према употреби психо-
фармака сестара/техничара који су у контакту 
са пацијентима са менталним поремећајима 
свакодневно. Овакав резултат могао се инди-
ректно очекивати на основу резултата других 
студија које показују да су и психијатријски 
пацијенти, и медицинске сестре/техничари 
који раде на психијатријским одељењима 
често стигматизирани од стране како лаика, 
тако и осталих здравствених радника16. 

Чињеница да тестови за самопроцену не 
могу заменити клинички интервју (који може 
спровести само обучени специјалиста и који 
би дао најпрецизнију процену менталног 
здравља испитиване особе) представља најве-
ће ограничење ове студије. Такође испити-
вање синдрома изгарања и његовог утицаја на 
нивое депресивности и анксиозности у обе 
групе би се показало корисно у оваквој врсти 
истраживања. 

Депресија и анксиозност су најчешћи 
ментални поремећаји савременог доба на које 
нису отпорни ни професионалци који се са 
овим поремећајем срећу свакодневно. Наша 
студија је показала да сестре/техничари који 
раде са ментално оболелим пацијентима по-
казују значајно виши ниво депресивности и 
анксиозности, чешће обољевају од хроничних 
соматских обољења и склонији су употреби 
психофармака. Као и у свим областима меди-
цине, превенција и рано откривање имају нај-
већи значај за добар исход психијатријских 
поремећаја, зато је потребно деловати проак-
тивно и повременоспроводити скрининг код 
сестара и техничара који раде на психијатриј-
ским одељењима. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

 

1. Letvak S, Ruhm CJ, McCoy T. Depression in Hospital-
Employed Nurses. 2012. str. 177-182.  

2. Bromet E, Andrade LH, Hwang I, Sampson NA, 
Alonso J, de Girolamo G, Lépine J. Cross-national 
epidemiology of DSM-IV major depressive episode. 
2011.  

3. Nourry N, Luc A, Lefebvre F, Sultan-Taïeb H, Béjean 
S. Psychosocial and organizational work environment 
of nurse managers and self-reported depressive 
symptoms: Cross-sectional analysis from a cohort of 
nurse managers. 2014.  

4. Kessler RC, Berglund P, Demler O, Jin R, Merikangas 
KR, Walters EE. Lifetime Prevalence and Age-of-
Onset Distributions of DSM-IV Disorders in the Nati-
onal Comorbidity Survey Replication. 2005. str. 593  

5. Wittchen H, Jacobi F. Size and burden of mental disor-
ders in Europe: A critical review and appraisal of 27 
studies. 2005. str. 357-376.  

6. Kawano Y. Association of Job-related Stress Factors 
with Psychological and Somatic Symptoms among 
Japanese Hospital Nurses: Effect of Departmental 
Environment in Acute Care Hospitals. 2008. str. 79-85.  

7. Ardekani ZZ, Kakooei H, Ayattollahi SMT, Choobineh 
A, Seraji GN. Prevalence of Mental Disorders among 
Shift Work Hospital Nurses in Shiraz, Iran. 2008. str. 
1605-9.  

8. Khodadadi E, Hosseinzadeh M, Azimzadeh R, Fooladi 
M. The relation of depression, anxiety and stress with 
personal characteristics of nurses in hospitals of Tabriz, 
Iran. International Journal of Medical Research and 
Health Sciences 2016 5: 140-8; 5. 

9. Davis S. Violence by Psychiatric Inpatients: A Review. 
1991. str. 585-90.  

10. Zandi A, Sayari R, Ebadi A, Sanainasab H. Abundance 
of depression, anxiety and stress in militant Nurses. 
MilMed Journal 2011 13(2); 103-38. 

11. Gesouli-Voltyraki E, Marneras C, Charisi E, et all.  
Assessment of head nurses' mental health. Interscienti-
fic Health Care. 2012 4(3); 121-7. 



 Ниво депресивности и анксиозности код медицинских сестара/техничара  
у раду са пацијентима са менталним поремећајима 

  

7 

12. Cheung T, Yip P. Depression, Anxiety and Symptoms 
of Stress among Hong Kong Nurses: A Cross-sectional 
Study. 2015. str. 11072-100.  

13. Pompili M, Rinaldi G, Lester D, Girardi P, Ruberto A, 
Tatarelli R. Hopelessness and Suicide Risk Emerge in 
Psychiatric Nurses Suffering From Burnout and Using 
Specific Defense Mechanisms. 2006. str. 135-43.  

14. Ferri P, Guadi M, Marcheselli L, Balduzzi S, Magnani 
D, Di LR. The impact of shift work on the 
psychological and physical health of nurses in a gene-

ral hospital: A comparison between rotating night 
shifts and day shifts. 2016. str. 203-11.  

15. Uwaoma NC, Obi-Nwosu H, Aguocha HCP. Effect of 
gender and hospital unit on nurses' anxiety. Asian 
Journal of Business and Management Sciences 2011 
1(4); 48-53. 

16. Halter MJ. Perceived Characteristics of Psychiatric 
Nurses: Stigma by Association. 2008. str. 20-6.  

.

 

 





Рационална терапија 
2018, Vol. X, No. 2, стр. 9-16, UDK: 616-022-053.31, 615.816.2.06-053.31 

                                                   DOI: 10.5937/racter10-18728 

  

 

 
Контакт: Valentina Opancina, M.D. 
                    e-mail: opancina.valentina @gmail.com 

Оригинални научни чланак/Original Scientific Paper 
 

RISK FACTORS FOR NOSOCOMIAL INFECTIONS  
IN MECHANICALLY VENTILATED NEONATES АТ  
INTENSIVE CARE UNIT 

 
Zorana M. Đordjević1, Valentina D. Opančina2, Marija N. Živković Radojević3, 
Zoran M. Protrka4, Dragana M. Savić5,6, Gordana Rajković5,6, Dragana Ristić5,6

, 

Slobodan M. Janković7 
 
1 Epidemiology Department, Clinical Center, Kragujevac 
2 Department of Radiology, Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac,  
3 Department of Oncology, Clinical Center, Kragujevac 
4 Department of Gynecology and Obstetrics, Faculty of Medical Sciences,  
  University of Kragujevac  
5 Department of Pediatrics, Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac  
6 Department of Pediatrics, Clinical Center, Kragujevac 
7 Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Medical Sciences,  
   University of Kragujevac 

 

ФАКТОРИ РИЗИКА ЗА НАСТАНАК БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА  
КОД НОВОРОЂЕНЧАДИ НА  МЕХАНИЧКОЈ ВEНТИЛАЦИЈИ У 
ЈЕДИНИЦИ ИНТЕНЗИВНОГ ЛЕЧЕЊА 

 

Зорана М. Ђорђевић1, Валентина Д. Опанчина2, Марија Н. Живковић 
Радојевић3, Зоран М. Протрка4, Драгана М. Савић5,6, Гордана Рајковић5,6, 
Драгана Ристић5,6, Слободан М. Јанковић7 
 
1 Клиника за епидемиологију, Клинички центар, Крагујевац 
2 Катедра за радиологију, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
3 Клиника за онкологију, Клинички центар, Крагујевац 
4 Катедра за гинекологију и акушерство, Факултет медицинских наука,  
   Универзитет у Крагујевцу 
5 Катедра за педијатрију, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
6 Клиника за педијатрију, Клинички центар, Крагујевац 
7 Катедра за фармакологију и токсикологију, Факултет медицинских наука,  
   Универзитет у Крагујевцу  

 
Примљен/Received: 30.8.2018.                                                                         Прихваћен/Accepted: 11.11.2018. 

 

 

ABSTRACT 
 

Introduction. Neonatal nosocomial infec-
tion (NIs) is defined as the occurrence of infec-
tion 48 hours after birth, which is caused by a 
nosocomial pathogen. Newborns admitted to 
neonatal intensive care units (NICU) are at inc-
reased risk for developing Nis. The aim of our 
study was to describe risk factors for NIs at 

mechanically ventilated (MV) neonates in a 
NICU.  

Materials and methods. The study was 
designed as a case/control study nested in the 
prospective cohort study. The study population 
consisted of the neonates supported by MV and 
admitted at the NICU. Risk factors were identi-
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fied and their influence quantified by logistic 
regression. 

Results. Our study showed that MV neona-
tes in the NICU, who were longer carrying 
peripheral venous catheter (PVC) and spend 
more time in hospital, were more likely to get 
NIs (OR=1.091, CI=1.035-1.151). The neonates 
having an infection on admittance were less 
likely to acquire NIs. 

Conclusions. Development of NIs in MV 
neonates could be prevented by education of 
hospital staff and shortening of hospitalization. 
Rate of nosocomial infections will drop if 
exposure of newborns to pathogens from hospital 
environment and to invasive devices is decrea-
sed. 

 

Keywords: nosocomial infections, mechanic 
ventilation, neonates, intensive care unit. 

 

САЖЕТАК 
 

Увод и циљ. Неонатална нозокомијална 
инфекција (ННИ) дефинисана је као појава 
инфекције 48 часова након порођаја која је 
узрокована патогеном из болничке средине. 
Новорођенчад примљена у јединице за интен-
зивну негу новорођенчади (НЈИН) су под 
посебно великим ризиком за развој ННИ. 
Циљ наше студије био је откривање фактора 
ризика за ННИ код механички вентилиране 
(МВ) новорођенчади у НЈИН. 

Материјал и методе. Студија је дизајни-
рана као студија случај/контрола садржана у 
проспективној кохортној студији. Испитанике 
студије чине новорођенчад на механичкој 
вентилацији, смештена у НЈИН. Помоћу ло-
гистичке регресије идентификовани су фак-
тори ризика за ННИ и њихов утицај кван-
тификован. 

Резултати. Наша студија показује да 
новорођенчад у НЈИН на механичкој венти-
лацији, која дуже носе периферни венски 
катетер и проводе више времена у болници, 
чешће имају ННИ (ОR = 1,091, CI = 1,035-
1,151). Новорођенчад која имају инфекцију 
приликом пријема ређе добијају болничке 
инфекције. 

Закључак. Развој ННИ у новорођенчади 
на МВ може се спречити едукацијом болнич-
ког особља и смањењем дужине хоспитализа-
ције. Учесталост ННИ се смањује ако су 
новорођенчад краће изложена болничкој сре-
дини и инвазивним средствима. 

 

Kључне речи: нозокомијалне инфекције, 
механичка вентилација, новорођенчад, једи-
ница интензивне неге. 

 

INTRODUCTION 
 

Nosocomial infection (NIs) is an infection 
during hospitalization that was not present or a 
patient was in incubation at the time of admis-
sion1. Neonatal NIs are defined as the occurrence 
of infection 48 hours after birth, and in 
mechanically ventilated newborns pneumonia 
with onset more than 48 hours from start of mec-
hanical ventilation could be classified as noso-
comial pneumonia. However, rigid applying of 
fixed cut-off time limit of 48 hours could ove-
restimate true incidence of NIs, if we do not take 
into account differences in localization of infec-
tion, sensitivity of various diagnostic methods 
and ways of establishing diagnosis2,3. Physicians 
usually start with antibiotic therapy if infected 
newborn has positive body fluid culture2. The 
incidence varies from 6% to 32% in the United 
States and from 8% to 10% in Europe-based stu-
dies1. Neonatal infection rates are 3-20 times 
higher in developing countries than in developed 
countries, causing 40% of all neonatal deaths in 
the former1,4. Incidence of neonatal sepsis in 
developing countries ranges from 5 to 17%5. 

Signs and symptoms of Nis may vary 
significantly in population of newborns, usually 
becoming atypical or semi-hidden. Characteristic 
signs of infection as seen in older children and 
adults (redness, swelling, pain, increased tempe-
rature and loss of function) are rarely obvious in 
the newborns. They react rather more often with 
feeding difficulties, vomiting, lethargy, crying, 
tachypnea, rash, frequent stools, abdominal dis-
tention, increased body temperature or 
hypothermia1,2,3,4.  

NIs become a growing concern in the neo-
natal intensive care units (NICU), with increased 
morbidity, mortality and treatment costs. Infants 
with NIs that require treatment in the NICU are 
the most vulnerable, due to their immature 
immune system, weak barrier functions of the 
skin and gastrointestinal tract and other medical 
treatments1,6. Newborns admitted to NICU are 
especially at high risk for developing NIs becau-
se of the exposure to invasive medical devices 
such as mechanical ventilators (MV) and central 
venous catheters (CVCs) which may harbor resi-
stant microorganisms7,8,9. Mechanical ventilation 
is one of the most common medical procedures 
administered within NICU and it was proven as 
an independent risk factor for NIs in the NICU 
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(p< 0.01, OR 3.42; 95% CI 2.17-5.41)4. Prolon-
ged hospital stay with the low gestational age 
also carries the risk of introducing resistant hos-
pital pathogens1,10. The other factors that contri-
bute to easier pathogenic transmission are poor 
hand-hygiene practices, re-use of single-use 
medication vials and devices, inadequate sterili-
zation of medical equipment and also institutio-
nal factors, such as inadequate resources to fund 
infection-control programs11,12,13. The following 
risk factors were also associated with NIs: low 
birth weight, gestational age, total parenteral nu-
trition, umbilical catheter, use of antibiotics, and 
intubation in the delivery room14,15. Overuse of 
empirical antibiotic therapy is simultaneously a 
consequence of and a contributing factor to tran-
smission15,16. These factors were recognized as 
important by the International Nosocomial 
Infection Consortium which gave the following 
recommendations for decreasing frequency of 
NIs: education, process surveillance for hand 
hygiene, adequate care of central lines, ventila-
tor, and urinary catheter and feedback of local 
epidemiological situation and performance9. 

There is little information in the literature 
regarding usefulness of assessing correlation of 
infection rates with duration of exposure of 
newborns to hospital environment or to invasive 
devices, such as peripheral venous catheters 
(PVCs) or MV. The studies that are already pub-
lished were conducted only on small cohorts of 
neonates admitted to NICU in developed coun-
tries7. True effect of invasive devices on NIs in 
neonates in developing countries remain unclear, 
taking into account that umbilical or PVC use is 
major risk factor for infection17. 

The aim of our study was to describe risk 
factors for Nis at mechanically ventilated (MV) 
neonates in a NICU. 

 

MATERIALS AND METHODS 
 

 

Our study was conducted at the Neonatology 
Department of the Pediatric Clinic, Clinical 
Center Kragujevac. The population that was stu-
died consisted of all the neonates supported by 
MV, admitted at the NICU of the Neonatology 
Department. The study was conducted during the 
time period from January 1st 2012 to December 
31st 2014. 

The NICU consists of 15 beds for intensive 
care and 15 beds for special care. Patients are 
treated by 8 residents with subspecialty in 
neonatology. Each nurse cares for 3 newborns. 
All nurses are licensed and have a secondary or 
higher level of education. The newborns are 

thoroughly examined and laboratory tests are 
performed, in order to exclude the existence of 
infection at admission. The most common rea-
sons for neonates to be on MV are: respiratory 
distress, apnea, aspiration syndrome, persistent 
pulmonary hypertension of newborn, congenital 
heart disease, severe infections, intracranial 
hemorrhage, congenital malformations, postope-
rative treatment and pneumonia. Parents are not 
involved in the care of newborns, but they insist 
on maintaining lactation during the hospital stay. 
Hand hygiene consists of using 0.75% povidone 
iodine solution and a rapid disinfection is done 
with alcoholic solutions as recommended by 
WHO. 

Data that was used for the study were col-
lected from the patient’s files. The Ethics Com-
mittee of the Clinical Center had approved the 
study. The study was designed as a case/control 
study nested in the prospective, cohort study. 
The study outcome (dependent variable) by 
which the cases were defined was occurrence of 
NIs in mechanically ventilated newborns. The 
controls were all other newborns on mechanical 
ventilation. Diagnosis and site of NIs were 
determined according to the Serbian translation 
of the standard diagnostic criteria from the U.S. 
Centers for Disease Control and Prevention (18). 

During the study period there were 1230 
neonates in total in the NICU (367 in 2012, 454 
in 2013 and 409 in 2014). Out of them, 258 neo-
nates who were on MV were chosen to partici-
pate in the study. 

The following variables (potential risk fac-
tors) were taken into account for this study: 
socio-demographic data (age of the mother, sex 
of neonates and city where the delivery took 
place), pregnancy data (existence of membrane 
ruptures and twin pregnancy), delivery data 
(premature delivery, caesarean section, existence 
of placental abruption), data about a neonate 
(gestational age, body weight at birth, Apgar 
score at 1st and at 5th minute, existence of: 
respiratory distress, asphyxia, aspiration, necroti-
zing enterocolitis (NEC), infection on admission, 
PVC, MV, thoracic drain and number of days 
with these devices, number of interventions, bre-
ast-feeding, fever, result of treatment, duration of 
hospitalization), laboratory test results (white 
cells count, C-reactive protein), use and choice 
of antibiotic therapy: penicillins G, 1st, 2nd, 3rd 
and 4th generation cephalosporins, carbapanems, 
glycopeptides, aminoglycosides, clindamycin 
and/or imidazole. 
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 The study data were analyzed by descriptive 
statistics. Tests used to explore possible differen-
ces among the cases and controls in regard to the 
study variables were Student t-test (where the 
data were distributed normally) and Mann 
Whitney U-test for continuous variables, and the 
χ

2-test for frequencies. The differences were con-
sidered significant if the probability of null 
hypothesis was less than 0.05. Multivariate logi-
stic regression was performed with variables 
showing significant influence on outcome by the 
univariate analysis. Interaction between factors 

which proved to be significant after adjustment, 
was tested by constructing new logistic regres-
sion model where combination of two factors 
was taken as new, separate factor. The software 
used for calculations was the SPSS version 18 
statistical software (SPSS Inc., Chicago, IL). 

 

RESULTS 
 

 

Baseline characteristics and differences 
among the cases and controls are displayed in 
Tables 1 and 2.  

 

Table 1. Risk factors for nosocomial infection in mechanically ventilated neonates on intensive 
care unit related to characteristics of the patients and how they were managed 

 

Variables With NI 

(n=148) 

Without NI 

(n=109) 

 

Теst value  

and P value 

Crude OR 

95% (CI) 

Exp(B)  

(95%CI  

for ExpB ) 

Age of mother 
 

29.49±6.220 29.31±6.015 p=0.822 
 

1.005 (0.96-1.04) 1.02 
(0.96-1.07) 

Age groups of mothers(years)   χ
2=8.586 

p=0.03 
1.01 (0.76-1.36)  

≤19 0 (0.0%) 5 (4.6%)    
20-24 37 (25.0%) 19 (17.4%)    
25-29 41 (27.7%) 33 (30.3%)    
≥30 70 (47.3%) 52 (47.7%)    
Existence of membrane 
rupture 

  χ
2=0.45 

p=0.09 
1.23 (0.79-1.92) 1.19 

(0.67-2.09) 
none 113 (76.4%) 92 (84.4%)    
≤24 h 26 (17.6%) 9 (8.3%)    
≥24 h 9 (6.1%) 8 (7.3%)    
Premature labor 117 (79.1%) 83 (76.1%) χ

2=0.31 
p=0.57 

1.18 (0.65-2.14)  

Cesarean section 69 (46.6%) 57 (52.3%) χ
2=0.81 

p=0.37 
0.79 (0.48-1.30)  

Ablation of placenta 9 (6.1%) 4 (3.7%) χ
2=0.76 

p=0.38 
1.70 (0.50-5.67)  

Male sex 94 (63.5%) 6 (60.6%) χ
2=0.23 

p=0.63 
1.13 (0.68-1.88)  

Gestational age of the 
newborn 

2.74±1.006 2.91±0.99 p=0.14 
Z= -1.45 
WRS=7244.500 

0.84 (0.65-1.08)  

Body weight of the child at 
birth 

2.89±1.011 3.02±1.08 p=0.22 
Z= -1.22 
WRS=7384.000 
 

0.89 (0.69-1.13)  

Apgar score at1stminute   χ
2=2.28 

p=0.32 
0.82 (0.60-1.12)  

≤3 39 (26.4%) 20 (18.3%)    
4-6 41 (27.7%) 34 (31.2%)    
7-10 68 (45.9%) 55 (50.5%)    
Apgar score in the 5th minute   χ

2=7.15 
p=0.028** 

0.68 (0.48-0.98) 1.112 
(0.62-1.99) 

≤3 23 (15.5%) 14 (12.8%)    
4-6 57 (38.5%) 27 (24.8%)    
7-10 68 (45.9%) 68 (62.4%)    
Over two days in another 
department 

4 (2.7%) 1 (0.9%) χ
2=1.05 

p=0.31 
3.00 (0.33-27.22)  

Twin pregnancy  16 (10.8%) 15 (13.8%) χ
2=0.51 

p=0.47 
0.76 (0.39-1.61)  

Preterm delivery 119 (80.4%) 79 (72.5%) χ
2=2.23  p=0.13 1.55 (0.87-2.79)  

Respiratory distress in the 105 (70.9%) 68 (62.4%) χ
2=2.09 1.47 (0.87-2.49)  
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newborn  p=0.15 
Neonatal asphyxia  85 (57.4%) 47 (43.1%) χ

2=5.15 
p=0.023** 

1.78 (1.08-2.93) 1.62 
(0.79-3.34) 

Aspiration of gastric contents 9 (6.1%) 2 (1.8%) χ
2=2.76 

p=0.096 
3.46 (0.73-16.37)  

NEC  3 (2.0%) 6 (5.5%) χ
2=2.25 

p=0.13 
0.35 (0.087-
1.453) 

 

Infection on admission  4 (2.7%) 23 (21.1%) χ
2=22.59 

p=0.000** 
0.104 (0.03-0.31) 0.104 

(0.03-0.36) 
Insertion of peripheral 
venous catheter  

148 (100%) 109 (100%)  1358  

Number of day patients had 
PVC 

24.47±13.606 13.54±6.656 p=0.000** 
Z= -7.65 
WRS=3565.000 

1.16 (1.10-1.21) 1.09 
(1.03-1.15) 

Mechanical ventilation of 
neonates  

148 (100%) 109 (100%)  1.36  

Number of days on 
mechanical ventilation 

12.84±10.213 7.06±4.09 p=.000** 
Z= -6.35 
WRS=4345.000 

1.18 (1.11-1.27) 0.97 
(0.89-1.06) 
 

Thoracic drainage 13 (8.8%) 14 (12.8%) χ
2=1.10 

p=0.29 
0.65 (0.29-1.45)  

Number of days patients had 
thoracic drainage 

5.77±2.386 4.36±2.09 p=0.05 
Z= -1.93 
WRS=52.000 

1.35 (0.91-2.00)  

Number of interventions 
performed on neonates  

  χ
2=1.55 

p=0.21 
0.56 (0.26-1.35)  

2  136 (91.9%) 95 (87.2%)    
3  12 (8.1%) 14 (12.8%)    
Breastfeeding 2 (1.4%) 1 (0.9%) χ

2=0.10 
p=0.75 

1.48 (0.13-16.52)  

The number of leukocytes 19.11±12.68 17.77±9.298 p=0.96 
Z= -0.05 
WRS=8034.500 

1.01 (0.99-1.03)  

The value of CRP 10.49±19.44 7.64±11.494 p=0.48 
Z= -0.69 
WRS=7661.500 

1.01 (0.95-1.02)  

High body temperature 62 (41.9%) 14 (12.8%) χ
2=25.43 

p=0.000** 
4.892 (2.55-9.36) 5.48 

(2.33-12.87) 
The total duration of 
hospitalization 

6.16±1.315 4.35±1.992 p=0.000** 
Z= -7.72 
WRS=3768.500 

1.87 (1.56-2.24) 1.40 
(1.12-1.77) 

Note. Results are presented as mean ± SD, n (%), or as otherwise indicated. 

NI (nosocomial infection) N/A (not applicable) 

* For the sake of clarity, variables with frequency of an event less than 2% and some less important 
variables with insignificant differences between the cases and the controls are not shown in the table;  

** Significant difference; OR – odds ratios; CI – confidence interval. 
 

Table 2. Risk factors for nosocomial infection in mechanically ventilated neonates on intensive 
care unit related to treatment of the patients 

 

Variables With NI 

(n=148) 

Without NI 

(n=109) 

Теst value and P value 

Antibiotics 148 (100%) 109 (100%)  
Penicillin 38 (25.7%) 11 (10.1%) χ

2=9.88 
p=0.002** 

First-generation cephalosporin 0 (0.00%) 0 (0.00%)  
Second-generation 
cephalosporin 

0 (0.00%) 0 (0.00%)  

Third-generation 
cephalosporin 

120 (81.1%) 84 (77.1%) χ
2=0.62 

p=0.43 
Fourth-generation 
cephalosporin 

0 (0.00%) 0 (0.00%)  
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Carbapenem 125 (84.5%) 81 (74.3%) χ
2=4.06 

p=0.04** 
Glycopeptides 54 (36.5%) 28 (25.7%) χ

2=3.37 
p=0.06 

Aminoglycosides 139 (93.9%) 98 (89.9%) χ
2=1.41 

p=0.236 
Clindamycin  4 (2.7%) 1 (0.9%) χ

2=1.05 
p=0.31 

Imidazole  4 (2.7%) 0 (0.0%) χ
2=2.99 

p=0.08 

Note. Results are presented as mean ± SD, n (%), or as otherwise indicated. 

NI (nosocomial infection) N/A (not applicable) 

* For the sake of clarity, variables with frequency of an event less than 2% and some less important 
variables with insignificant differences between the cases and the controls are not shown in the table;  

** Significant difference; OR – odds ratios; CI – confidence interval. 
 

DISCUSSION 
 

 

The results of this study show that 
mechanically ventilated neonates admitted to a 
NICU, who are longer exposed to PVC and 
spend more time in hospital, are more likely to 
have NIs, as shown in the Table 3. This also 
applies to those with penicillin therapy, having 
elevated body temperature, having asphyxia or 
receiving carbapenem treatment. On the other 
hand, the neonates having an infection on 
admittance are less likely to have NIs. Our 
results are mostly in accordance with the results 
of other studies of NIs among neonates. 

Peripheral venous catheters are necessary to 
treat neonates with serious medical conditions at 
a NICU. The results of a multi-center study con-
ducted in the United States by Milstone and 
associates confirmed that neonates with PVC 
placed for 2 weeks have higher risk of NIs, and 
that the risk didn’t change after 2 weeks, all the 
way until removal. The authors also stressed that 
it is important to check if the PVC is still needed 
on daily basis, and to improve and investigate 
new ways of use and maintenance of PVC in the 
future19. The study from Mulago hospital, 
Uganda, conducted on children admitted to gene-
ral pediatric department showed that prevalence 
of infection related to PVC was significant 
(20.72% for tips and 11.3% for hubs)20. Another 
study from pediatric intensive care unit (ICU) at 
Lima, Peru, showed that different techniques of 
catheter insertion and consequent care, bad hand 
hygiene, low numbers of employed nurses and 
obsolete medical equipment contribute to greater 
frequency of NIs21. Frequency of NIs represent 

quality of care12. Avoiding unnecessary hospita-
lizations, providing optimal staffing, purchasing 
new medical equipment and training aseptic 
techniques of catheter insertion and care are 
some of corrective measures that may decrease 
prevalence of NIs in NICUs22. 

Studies from European countries came to 
similar conclusions as our study. The study from 
Lithuania conducted at pediatric ICU showed 
that duration of hospitalization and mortality rate 
were higher in patients with NIs23. The study 
from Poland confirmed that prevalence of NIs is 
greatly influenced by duration of hospitaliza-
tion6. Majority of NIs in newborns with PVC are 
caused by coagulase-negative staphylococci, and 
originate from the catheter lumen, which was 
previously contaminated by improper insertion 
technique or poor catheter care14. Much more 
should be done on prevention of PVC-related 
NIs, including avoidance of unnecessary cathete-
rizations in newborns and improvements of 
quality of catheter care. 

Our study was conducted in one center, and 
on relatively small number of patients, which are 
the main limitations. Besides, some other 
important parameters could not be followed due 
to the lack of the financial support.  

Prolonged hospitalization is an important 
risk factor for NIs because it increases exposure 
to large number of possible causative agents of 
infections. Insertion of PVC additionally contri-
butes to increased incidence of NIs, due to poor 
insertion technique and errors in care which ine-
vitable accumulate with increasing number of 
days with PVC. In conclusion, it is important to 
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prevent development of NIs in mechanically 
ventilated neonates by continuous education of 

hospital staff on proper insertion and care of 
PVCs and by shortening of hospitalization. 
 

 

Table 3. Crude and adjusted odds ratios (OR) of the risk factors for neonatal hospital infection 
 

Risk factors Crude OR 

(95% CI) 

Adjusted OR 

(95%CI ) 

Age of mother ( ≤19 years/ 20-24 years/ 25-
29 years / ≥30 years) 

1.01 (0.96-1.05) 1.02(0.96-1.07) 

Asphyxia 1.78(1.08-2.93) 1.63(0.79-3.34) 
Infection on admission 0.10(0.03-0.31) 0.10(0.03-0.36) 
Number of days patient had PVC  1.16(1.11-1.22) 1.09(1.03-1.15) 
High body temperature 4.89(2.55-9.36) 5.48(2.33-12.88) 
The total number of days spent in hospital ( 
≤5/ 6-10/ 11-15/ 16-20/ 21-25/ 26-30/ ≥31 ) 

1.88(1.57-2.25) 1.41(1.12-1.77) 

Penicillin therapy 3.08(1.49-6.35) 1.39(0.56-3.46) 
Carbapenem therapy 1.88(1.01-3.49) 0.57(0.23-1.41) 

 

Note. PVC (peripheral venous catheter) 

* Crude and adjusted odds ratios are not shown in the table for the sake of clarity. 
 

Table 4. Interactions between the number of days that patient had peripheral venous catheter and 
the total number of days spent in hospital 

Variables Crude OR 

(95% CI) 

Adjusted OR 

(95%CI ) 

No difference in: “number of days patient 
had PVC“ 

1.0 (reference) 1.0 (reference) 

Only one factor: „number of days patient 
had PVC“ 

1.16(1.11-1.22) 1.09(1.03-1.15) 

Only one factor: „the total number of days 
spent in hospital ( ≤5/ 6-10/ 11-15/ 16-20/ 
21-25/ 26-30/ ≥31 ) “ 

1.88(1.57-2.25) 1.41(1.12-1.77) 

Both factors: „ number of days patient had 
PVC and the total number of days spent in 
hospital“ 

1.02 (1.01-1.03) 1.02 (1.01-1.03) 

 

Note. PVC (peripheral venous catheter) 

* Crude and adjusted odds ratios are not shown in the table for the sake of clarity. 

** Аdjusted for: age of mother, asphyxia, infection while admitting, number of days patient had PVC, high 
body temperature, the total number of days spent in hospital, penicillin therapy and carbapenem therapy 
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САЖЕТАК 
 

Увод: Последњих деценија истраживачи 
поклањају велику пажњу испитивању квали-
тета живота особа са менталним поремећа-
јима. Побољшање квалитета живота особа 
оболелих од схизофреније све више постаје 
нешто што се очекује од фармаколошке тера-
пије. 

Циљ: Циљеви рада су били процена 
одређених аспеката квалитета живота пације-
ната оболелих од схизофреније лечених дуго-
делујућим рисперидоном и палиперидон-
палмитатом, и утврђивање утицаја социоде-
мографских карактеристика на квалитет 
живота ових пацијената.  

Метод: Истраживање је спроведено као 
студија пресека након добијања одлуке Етич-

ког одбора и спроведено према начелима 
Добре клиничке праксе. Истраживањем је 
обухваћено 45 пацијената оба пола са дијаг-
нозом схизофреније (МКБ-10, F20.0-F20.9). 
Испитаници су сврстани у две групе од по 25 
и 20 болесника: на оне који су примали дуго-
делујући рисперидон и оне који су примали 
дугоделујући палиперидон-палмитат. За про-
цену квалитета живота испитаника примење-
на је скала личног и социјалног учинка (PSP). 
За утицај социодемографских карактеристика 
на квалитет живота коришћен је социодемо-
графски упитник.  

Резултати: Статистички значајне разлике 
уочене су када је у питању самопроцена лич-
ног и социјалног функционисања у корист 
болесника лечених дугоделујућим палипери-
дон-палмитатом (PSP-скор: 78,30±5,03).  
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Испитаници ове групе били су много више 
задовољни собом и својим здрављем у поре-
ђењу са онима који су примали дугоделујући 
рисперидон. Подаци добијени обрадом соци-
одемографског упитника говоре да су паци-
јенти који су примали дугоделујући риспери-
дон имали више хоспитализација на годи-
шњем нивоу (р =0,03), у односу на пацијенте 
који су примали палиперидон-палмитат. 
Уочена је и статистички значајновећа учеста-
лост (р=0,009) одсуствовања са посла код 
пацијената који су примали дугоделујући 
рисперидон.  

Закључак:Скорови који се односе на 
лично и социјално функционисањесу значајно 
већи у групи болесника лечених дугоделују-
ћим палипердион-палмитатом. Дужи дозни 
интервал палипердион-палмитата омогућава 
већу мобилност пацијената у оквиру друштва 
и умањује осећај стигматизације.броју пет. 

 

Кључне речи: квалитет живота, риспери-
дон, палиперидон-палмитат, схизофренија. 
 

ABSTRACT 
 

Introduction: In recent decades, researchers 
devoted a lot of attention to studying the quality 
of life of people with mental disorders. Impro-
ving quality of life of people with schizophrenia 
is becoming an obligation of pharmacological 
therapy. 

The aim: The aim of the paper was to assess 
certain aspects of quality of life of the patients 
suffering from schizophrenia treated with long-
acting risperidone and paliperidonе-palmitate 
and to determine the impact of socio-demograp-
hic characteristics on the quality of life of these 
patients. 

Method: The study was done as a cross-sec-
tionalinvestigation after receiving the decision of 
the Ethics Committee, and it was conducted 
according to the principles of Good Clinical 
Practice. The study covered 45 patients of both 
sex with diagnosis of schizophrenia (MKB-10, 
F20.0-F20.9). The respondents were classified in 
two groups of 25 and 20 patients: those who 
received long-acting risperidone and those who 
received long-acting paliperidone palmitate, 
respectively. The assessment of the quality of life 
of respondents was done by a scale of personal 
and social impact (PSP). Socio-demographic 
questionnaire was used to assess the influence of 
socio-demographic characteristics on health-
related quality of life. 

Results: Statistically significant differences 
were observed in personal and social functio-
ning, in favor of patients treated with long-acting 
paliperidone palmitate (PSP score: 78.30 ± 5.03). 
The subjects of this group were more satisfied 
with their own health and themselves than those 
who were treated by long-acting risperidone. 
Data obtained by analyzing sociodemographic 
questionnaires indicate that patients who recei-
ved long-acting risperidone had more ho-
spitalizationsannually (r = 0.03) compared to 
patients treated by the paliperidone-palmitate. 
There was also a statistically significant increa-
sein absenteeism (r = 0.009) from work in pati-
ents receiving long-acting risperidone. 

Conclusion: Our study showed higher scores 
ofpersonal and social functioning in the group of 
patients treated with long-acting paliperidone-
palmitate. Longer dosing interval of paliperi-
done-palmitate enables greater mobility of the 
patients within the society and diminished sense 
of stigmatization. 

 

Key words: quality of life, risperidone, pali-
peridone-palmitate, schizophrenia.  
 

УВОД 
 

Светска Здравствена организација (СЗО) 
дефинише''квалитет живота''као „поглед 
појединца на сопствени статус у животу уну-
тар културних оквира и система вредности у 
којем живи у поређењу са циљевима, очеки-
вањима, стандардима и проблемима околин-
е“1. 

Истраживања квалитета живота психички 
поремећених особа појавила су се значајније 
почетком деведесетих година (осамдесетих 
тек у траговима) после бројних истраживања 
квалитета живота особа са соматским обоље-
њима. Заједно са радовима који су се бавили 
стопом рецидива и трајањем хоспитализације 
психички обололелих, постепено се издвајала 
и тема задовољства лечења психијатријских 
пацијената

2. 
Иако је током последњих година 

пажња истраживача била више усмерена ка 
квалитету живота схизофрених пацијената, 
ипак степен квалитета живота ових пације-
ната остаје неутврђен са довољном преци-
зношћу

1. Хронично присуство психотичног 
процеса доводи до пада квалитета живота код 
ових пацијената. Најважнији разлог ниског 
квалитета живота је постепено и дугорочно 
опадање психичких функција3. 

Изгледа да 
социјална димензија квалитета живота схизо-
френих пацијената бива највише осирома-
шена хроничним током болести4.  
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Схизофрени пацијенти имају снижен ква-
литет живота из много разлога. Прво, сни-
жење личних ресурса за задовољење сопстве-
них потреба (снижене когнитивне и социјалне 
способности, преосетљивост на стрес и спољ-
не критике), што их више или мање доводи до 
социјалне изолације, и чини их објектима 
социјалне стигматизације5. 

Квалитет живота 
схизофрених пацијената, под утицајем је, 
нема сумње и културног контекста у коме се 
испитује. Chrisholm and Bhugraистучу да је 
управо због културолошкох разлика прогноза 
пацијената оболелих од схизофреније, по-
вољнија у економски мање развијеним зем-
љама, које су као средине толерантније према 
неприлагођеном понашању људи6. 

Дугоделујући облици рисперидона и 
палиперидон-палмитата представљају зна-
чајну иновацију у терапији пацијената са схи-
зофренијом, јер могу да реше проблем слабе 
адхеренце пацијената. Споро ослобађање 
активне супстанце инкорпориране у микро-
сфере пружа стабилан ниво лека у плазми и 
омогућаваодржавање терапијског ефекта јед-
не дозе током 2 до 4 недеље7. 

Циљ овог истраживања је био да истражи 
везу између појединих социодемографских 
параметара и одређених аспеката квалитета 
живота особа оболелих од схизофреније, који 
су лечени дугоделујућим препаратима риспе-
ридона или париперидон-палмитата.  
 

МЕТОД 
 

Истраживање је спроведено у периоду од 
фебруара 2017. до марта 2018. године на 
Клиници за психијатрију Клиничког центра 
Крагујевац. Компаративно истраживање са 
циљем процене квалитета живота пацијената 
са схизофренијом лечених дугоделујућим 
рисперидоном и палиперидон-палмитатом 
спроведено је уз одобрење Етичког комитета 
Клиничког центра Крагујевац. Истраживање 
је спроведено и према начелима Добре кли-
ничке праксе и Хелсиншке декларације. 

Истраживање је било дизајнирано каосту-
дија пресека, и спроведено путем анкетирања 
испитаника. Узорак ове опсервационе, нете-
рапијске, аналитичке студијепресека, у траја-
њу од шест месеци, чинило је 45 пацијената 
оба пола, старости од 18 до 65 година. 
Пацијенти су били груписани зависно од те-
рапије дугоделујућим антипсихотицима у две 
групе: А (20 испитаника) и Б (25 испитаника). 
Група А (20 испитаника) примала је дуго-
делујући палиперидон-палмитат у дозном 

режиму од по 50mg, 75mg, 100mg и 150mg на 
четири недеље. ГрупаБ (25 испитаника), 
примала је дугоделујући рисперидон у доз-
ном режиму од по 25 mg, 37,5mg и 50 mg на 
две недеље. 

Kритеријум за укључивање болесника у 
студију били су: 

- дијагноза схизофреније према МКБ 10 
класификацији (F-20.0 до F-20.9) код 
пацијената лечених на Клиници за пси-
хијатрију Клиничког центра Крагујевац; 

- примена дугоделујућег антипсихотика 
код пацијената који су у стабилној реми-
сији (на стабилној дози) последња три 
месеца.   
 

Критеријуми за искључивање болесника 
из студије били су: 

- промена у фармакотерапији; 

-  акутно погоршање у последња три 
месеца; 

-  хоспитализација из било ког разлога.  
  

Као инструмент истраживања коришћен 
је полу-структуирани упитник од 17 питања. 
Социодемографски упитник сачињен за по-
требе овог истраживања обухватао је 4 групе 
података на основу којих смо добили инфор-
мације потребне за оцењивање квалитета 
живота ових пацијената: социодемографске 

податке (пол, старост, породично/брачно 
стање, степен образовања, материјални ста-
тус, радни однос), податке о обољењу 
(основна дијагноза, дужина трајања болести, 
додатна дијагноза, присуство хроничног обо-
љења), податке у вези са терапијом (тера-
пија, дужина трајања терапије и доза, друга 
психотропна терапија, подаци о телесној 
тежини, висини и обиму струка) и подаци у 

вези са стресогеним догађајима (изложе-
ност стресу и број претходних хоспитализа-
ција). Пацијенти су писаним и усменим путем 
били обавештени о сврсистудије и уз писани 
пристанак,укључени у њено спровођење. За 
процену квалитета живота пацијената који 
примају дугоделујуће формулације помену-
тих антипсихотика, коришћена је PSPскала 
(Personal and Social Performance), тј. скала 
личног и социјалног учинка. 

Статистичка анализа је спроведена 
коришћењем софтвера за статистичку обраду 
података: Statistical Package for Social Scien-
ces – IBM SPSS Statistics 20. Тестови који су 
били коришћени за упоређивање одређених 
варијабли квалитета живота међу групама 
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били су χ2 тест за табеле непредвиђених 
ситуација и вишеструка регресија за процену 
предиктора квалитета живота. Анализа демо-
графских података пацијената извeдена је 
методама дескриптивне статистике. Величина 
узорка израчуната је на основу теста више-
струке регресије (α=0,06, број предиктора=3, 
f2=0,35, снага R=0,6) путем калкула-
тора(доступно на: http://www.danielsoper.com/ 
statcalc/calc01.aspx) помоћу кога је откривено 
да је потребно је укључити најмање 20 паци-
јената по групи у истраживању.  
 

РЕЗУЛТАТИ 
 

У студији је учествовало 45 испитаника 
подељених у две групе на основу примењене 
терапије: А (n=20) која је примала дугоделу-
јући палиперидон-палмитат и Б (n=25) која је 
примала дугоделујући рисперидон. У групи 
која је примала рисперидон било је 12 жена 
(48%) и 13 мушкараца (52%) просечне старо-
сти 48,57 ± 10.35 година. У групи која је при-
мала палиперидон-палмитат било је 9 жена 
(45%) и 11 мушкараца (55%), просечне старо-
сти 40,35 ± 8,01 година. Међу испитиваним 
групама није било статистички значајне ра-
злике (p>0,05). Испитивани пацијенти нису се 
разликовали ни по другим, социо-демограф-
ским катактеристикама као што су: место 
становања, брачни статус, број деце и степен 
образовања. Међутим, испитиване групе по-
казују статистички значајну разлику у 
погледу одсуства са посла и броју хоспитали-
зација на годишњем нивоу (р<0,05). Социо-
демографске карактеристике испитаника и 

компаративне анализе по групама, приказане 
су у табели 1. 

Анализом података добијених из скале 
личног и социјалног учинка закључили смо 
да није било статистички значајних разлика 
између испитиваних група у погледу бриге о 
себи и поремећаја понашања. Статистички 
значајна разлика (р<0,05) пронађена је у 
начину реализације друштвених активности, 
укључујући рад, учење и личне и друштвене 
односе код пацијената који су примали пали-
перидон-палмитат. За разлику од пацијената 
који примају рисперидон, пацијенти на пали-
перидон-палмитату имају више времена за 
личне и друштвене активности.  

У Табели 2 су приказани предиктори ква-
литета живота пацијената са схизофренијом-
добијени методом вишеструке регресије. 

Показано је да постоји статистички зна-
чајан бољи резултат у погледу личног и 
социјалног учинка код испитаника који су 
примали палиперидон-палмитат (р=0,002). 
Притом је закључено да 35% испитаника који 
примају овај дугоделујући аптиспихотик има 
вредности личног и социјалног функциони-
сања у опсегу од 81 до 90. Добијени податак 
указује да ови пацијенти имају само благе 
потешкоће у погледу личног и социјалног 
учинка, што је представљено у табели 3. За 
утврђивање постојања статистички значајне 
разлике између две групе употребљен је Т-
тест. Хи-квадраттест коришћен је како би се 
анализирала могућа повезаност добијених 
скорова PSP-скале са врстом примењеног 
дугоделујућег антипсихотика. 

 

Табела 1. Социо-демографске карактеристике пацијената 
 

Карактеристике Групе пацијената 
Рисперидон Палиперидон-палмитат 

Број испитаника 25 20 
Године испитаника 48,57 ± 10,35  40,35 ± 8,01 

пол мушкарци 13 (52%) 9 (45%) 
жене 12 (48%) 11 (55%) 

 
 место становања 

град 11 (44%) 8 (40%) 
село 4 (16%) 5 (25%) 

приградско насеље 10 (40%) 7 (35%) 
Хоспитализације на годишњем нивоу 63% 37%* 

Одсуства са посла на годишњем нивоу 71% 29%* 

Дозни режим 25mg, 37,5mg или 50mg 
i.m. на 2 недеље 

75mg, 100mg или 150mg 
i.m. на 4 недеље 

* статистички значајно 
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Табела 2. Предиктори квалитета живота пацијената са схизофренијом 
 

Параметар  Бета ln t r 
Пол -0,020 -0,290 0,761* 

Радни однос 0,077 0,567 0,500* 

Ниво образовања 0,140 0,517 0,100 
Брачни статус 0,098 0,935 0,354 
Породични статус 0,054 0,511 0,612* 

Материјални статус 0,025 0,198 0,843* 

Додатна терапија 0,020 0,216 0,810* 

Придружене болести 0,169 0,617 0,122 
 

* статистички значајни предиктори 
 

Табела 3. Статистичка анализа вредности скале личног и социјалног учинка 
 

 Примењени дугоделујући антипсихотик 
Рисперидон  Палиперидон-палмитат 

Број испитаника n=20 n=25 
 
 
Опсег скале 

 

 
61-70 8 (32%) 2 (10%) 
71-80 17 (68%) 11 (55%) 
81-90 0 (0%) 7 (35%) 

Средња вредност скорова 74,81 ± 4,63 78,30±5,03* 
 

* статистички значајно 
 

ДИСКУСИЈА 
 

За адекватно испитивање квалитета 
живота пацијената са схизофренијом потреб-
но је узети у обзир психичке, социјалне и 
културне карактеристике ових пацијената. 
Поред тога, неопходно је укључити субјек-
тивне доживљаје појмова као што су: енерги-
ја, бол, когнитивно функционисање и дожив-
љај општег здравља.8 

У погледусамо-перцеп-
ције квалитета живота пацијената третираних 
дугоделујућим рисперидоном и палиперидон-
палмитатом, коришћењем социодемографског 
упитника и скале за процену личног и соци-
јалног функционисања, добили смо резултате 
који показују да су пацијенти третирани 
дугоделујућим палиперидон-палмитатом знат--
но задовољнији квалитетом живота у односу 
на пацијенте третиране дугоделујућим риспе-
ридоном.   

Истраживања спроведена до сада су 
углавном показивала добру подношљивост 
дугоделујућег препарата рисперидона у поре-
ђењу са оралним облицима овог лека9. Пола-
зећи од чињенице да се рисперидон метабо-
лише у јетри заједно са својим активним 
метаболитом 9-хидроски-рисперидоном (па-
липеридоном) који је касније синтетисан као 
оригиналани лек10, истраживање је имало за 
циљ да испита поређење квалитета живота 
ових дугоделућих форми код пацијената обо-
лелих од схизофреније.  

Анализа социодемографских карактери-
стика указује да поједини параметри корели-
рају са квалитетом живота пацијената. Када је 
у питању женски пол (51% од укупне студиј-
ске популације), добијени резултати указују 
да припадници овог пола имају мањи квали-
тет живота, што се поклапа са резултатима 
студије спроведене у Финској11. 

Међутим 
постоје истраживања која потврђују да жене 
оболеле од схизофеније показују веће вредно-
сти квалитета живота12. 

У једном истражи-
вању

11 потврђено је да најизраженији негати-
ван утицај на квалитет живота показују испи-
танци мушког пола и вођење усамљеничког 
начина живота, док то наши резултати нису 
потврдили (р=0,05). Поједина истраживања 
показују позитивну корелацију између оцене 
квалитета живота и социјалног стања оболе-
лих (степен образовања, брачни и породични 
статус)13, што наша студија није потврдила, 
осим када је у питању породични статус. 
Истраживање спроведено у Хонг Конгу и 
Тајвану

14, показује већи скор квалитета 
живота код пацијенатакоји су стално или 
привремено запослени, што се поклапа са 
резултатима наше студије. Када је у питању 
одсуство са посла, пацијенти лечени дугоде-
лујућим палипердионом, показују статистич-
ки значајно мање одсуства на годишњем 
нивоу у односу на другу групу пацијената 
(р=0,009). Највећи број испитаника студије 
био је незапослен. Такође, број незапослених 
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лица био је већи у групи која је примала 
дугоделијући рисперидон, али не постоји ста-
тистички значајна разлика у погледу квалите-
та живота са овог аспекта (p=0,6).  

Током спровођења истраживања, пацијен-
тима није мерен ниво депресивности, што је 
према неким студијама, од пресудног значаја 
за оцену квалитета живота15. 

Бољи квалитет 
жиовта показују испитаници са бољим мате-
ријалним статусом, што се поклапа са резул-
татима студије спроведене у Јапану16. Прису-
ство стресогеног догађаја у претходних 
годину дана, није дало статистички значајну 
корелацију са квалитетом живота у обе групе 
испитаника. Међутум, према резултатима 
неких студија, самопоштовање, начин реша-
вања стресогених ситуација, емоционална 
комуникација и социјална подршка околине 
играју важну улогу у квалитету живота ових 
пацијената

17. 

Бројна истраживања која процењују 
аспекте квалитета живота пацијената оболе-
лих од схизофреније указују на супериорност 
примене дугоделујућег палиперидона у 
односу на друге врсте антипсихотика18. У на-
шем истраживању такође, са аспекта бројих 
социо-демограгфских карактеристика и на 
основу скале за самопроцену квалитета 
живота, показала се статистички значајна 
разлика у квалитету живота пацијената лече-
них дугоделујућим рисперидоном и палипе-
родон-палмитатом. 

Са аспекта савремене клиничке психија-
тријске праксе, поред смањења симптома 
обољења, важан показатељ успеха у третману 
схизофреније свакако је субјективан дожив-
љај квалитета живота пацијената. Субјектив-
нидоживљај квалитета живота зависи од више 
фактора као што су: стадијум болести, тра-
јање болести и врста примењених антипсихо-
тика. Применом скале за процену квалитета 
живота оболелих од схизофреније са аспекта 
психосоцијалног функционисања утврђена је 
статистички значајна разлика међу групама. 
Добијени резултати показују веће оцене које 
се односе на друштвене и личне активности и 
задовољство животому групи пацијената који 
су били третирани парентералном применом 
дугоделујућег палиперидон-палмитата. Већи 
степен социјалне адаптације и задовољства 
животом, бар делом је последица удобнијег 
дозног режима примене лека.  
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ABSTRACT 
 

Infection caused by Clostridium difficile 
(CDI) occurs as a result of imbalance of bacteria 
in intestinal tract mainly due to previous 
exposure to wide-spectrum systemic antibiotics. 
Nowadays, it is recognized as one of the most 
frequent infections acquired in hospitals. 
Contemporary clinicians often face an increased 
incidence of fulminant and recurrent CDIs that 
are accompanied with a number of colectomies, 
prolonged stay in hospitals, fatal outcome, and 
rising healthcare costs. Traditional antibiotics for 
CDI, such as metronidazole, vancomycin or 
fidaxomicin, have been linked to certain treat-
ment limitations in previous studies. Thus, the 
aim of this narrative mini literature review was to 

critically evaluate efficiency of each of the 
recommended modern therapy modalities for 
CDI, as well as the frequency and severity of 
adverse events associated with their use. 

Based on current knowledge, the range of 
standard antibiotics approved for treatment of 
initial or recurrent CDI remains quite limited. 
Regardless of severity of CDI, oral or rectal 
vancomycin should be considered as the first-line 
therapeutic option in adults and children, while 
fidaxomicin or metronidazole could be an appro-
priate alternative.The other potentially effective 
antimicrobials against CDI, such as rifaximin, 
nitazoxanide, fusidic acid, tigecyclin, bacitracin 
and use of probiotics cannot be advised as the 
therapy of choice, as they did not provide any 
advantage over vancomycin or fidaxomicin in 
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prior investigations. In an attempt to solve the 
problem of recurrent CDI events, which is one of 
the most important challenges facing health pro-
fessionals today, adjunct use of human monoclo-
nal antibody against toxin B (bezlotoxumab) or 
instillation of normal colonic bacteria obtained 
from healthy donor into patient’s intestine (Fecal 
Microbiota Transplantation), could be effective 
and safe approach where available. Besides cli-
nical development of innovative therapy for CDI, 
such as new antibiotics and vaccines, primary 
focus should be on effective prevention of this 
infection, in terms of improving rational use of 
broad-spectrum systemic antibiotics and proton 
pump inhibitors.  

 

Keywords: clostridium difficile, vancomy-
cin, fidaxomicin, metronidazole, bezlotoxumab, 
fecal microbiota transplant.  

 

САЖЕТАК 
 

Колитис узрокован бактеријом Clostri-
dium difficile (CDC) настаје као резултат 
поремећаја равнотеже бактерија у гастроин-
тестиналном тракту, углавном због претходне 
системске примене антибиотика широког 
спектра дејства. У данашње време ова врста 
колитиса представља једну од најучесталијих 
инфекција стечених у болничкој средини. 
При томе, данас се клиничари често суочавају 
са растућом инциденцијом фулминантних и 
рекурентних CDC, који су праћени бројним 
колектомијама, продуженим боравком у 
болници, фаталним исходом и повећањем 
свеукупних трошкова здравствене заштите. 
Традиционални антибиотици за лечење CDC-
а, попут метронидазола, ванкомицина или 
фидаксомицина, у претходним истражива-
њима показали су одређене терапијске недо-
статке. Стога је циљ овог наративног ревијал-
ног рада био да се критички процени ефика-
сност сваког од препоручених лекова за CDC, 
као и учесталост и озбиљност нежељених 
догађаја који прате њихову примену. 

На основу актуелних сазнања, дијапазон 
стандардних антибиотика одобрених за 
лечење иницијалне или рекурентне CDC при-
лично је ограничен. Без обзира на тежину 
CDC, орални или ректални ванкомицин данас 
се сматра терапијском опцијом прве линије 
код одраслих, док фидаксомицин или метро-
нидазол представљају одговарајуће алтерна-
тиве. С друге стране, метронидазол је лек 
избора за лечење иницијалне и прве рекурен-
тне епизоде CDC у дечијој популацији. Други 
потенцијално ефикасни антимикробни лекови 

за CDC, попут рифаксимина, нитазоксанида, 
фусидинске киселина, тигециклина, 
бацитрацина, као и употреба пробиотика, не 
могу се препоручити као терапија избора с 
обзиром да у претходним истраживањима у 
погледу клиничких ефеката нису показали 
никакве предности у односу на ванкомицин 
или фидаксомицин. У покушају да се реши 
проблем рекурентних CDC догађаја, што је 
један од најважнијих изазова са којима се 
данас срећу здравствени радници, додатна 
употреба хуманог моноклонског антитела 
против токсина Б CD (безлотоксумаб) уз 
стандардни начин лечења или инфузија сус-
пензије фецеса здравих донора у дебело црево 
пацијента (фекална трансплантација), могу 
бити ефикасан и безбедан терапијски приступ 
у ситуацијама где су такве процедуре досту-
пне. До завршетка клиничког развоја инова-
тивне терапије за CDC, попут нових антибио-
тика и вакцина против Clostridium difficile, 
примарни фокус треба да буде на ефикасној 
превенцији ове инфекције, у смислу унапре-
ђења рационалне употребе системских анти-
биотика широког спектра дејства и инхиби-
тора протонске пумпе. 

 

Кључне речи: clostridium difficile, ванко-
мицин, фидаксомицин, метронидазол, безло-
токсумаб, фекална трансплантација. 

 

INTRODUCTION 
 

Clostridium difficile infection (CDI) results 
from alteration of normal colonic microflora 
mainly due to previous exposure to broad-spec-
trum antibiotics. This intestinal dysbiosis leads to 
colonization with CD which releases the toxins 
that cause harmful mucosal and systemic effects. 
CDI clinically manifests with various disorders 
in terms of severity, starting from diarrhea thro-
ugh fulminant forms of colitis1,4. 

The epidemiology and clinical feature of 
CDI has changed significantly over past 20-30 
years. Worldwide, CD is now the most common 
cause of nosocomial diarrhea. Besides, nowadays 
clinicians face CDI accompanied with increasing 
incidence of severe and complicated disease, 
recurrence rates, colectomies, lengths of hospital 
stay, and deaths1-4. These problems are probably 
due to growing prevalence of major factors that 
contribute to the appearance of CDI, like ageing 
of the population, irrational usage of antibiotics, 
emergence of epidemic, hyper virulent strains of 
CD and widespread use of proton pump inhibi-
tors1,3-5. However, infection caused by Clostri-
dium difficile is not only being diagnosed in 
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patients in long-term care facilities or in hospi-
tals who often get exposed to inappropriate anti-
biotic therapy. An increasing number of CDIs 
occur in populations that have previously been 
considered to have a low risk of occurrence of 
CDI, such as pregnant women or young healthy 
persons1,3,4. Anyway, it is quite clear that this 
infection today poses an important additional 
medical and financial burden on contemporary 
health care systems and societies in general. 

Recommendations for treatment of CDIs are 
based on the assessment of disease severity, local 
epidemiology, type of CD strains presented as 
well as whether it is an initial or recurrent infec-
tion. Antibiotics for CDI treatment (vancomycin, 
metronidazole or fidaxomicin), although widely 
accepted as traditional first line therapy, have 
certain treatment limitations1,3-6. Therefore, in 
terms of improving health outcomes some 
complementary therapeutic modalities were sug-
gested, including instillation of normal colonic 
bacteria obtained from healthy donor into pa-
tient’s intestine, i.e. Fecal Microbiota Tran-
splantation (FMT) and use of targeted passive 
immunotherapy with bezlotoxumab1,3-7. In addi-
tion, there are a few promising innovative ventu-
res that are currently being clinically developed, 
such as active immunization with chemically 
and/or genetically modified vaccines against CD 
toxins8-10 as well as some other novel narrow-
spectrum antibiotics (cadazolid, surotomycin, 
ridinilazole, etc.) that have an inhibitory effect 
on formation of CD spores and an advantageous 
pharmacokinetic and pharmacodynamic (PK/PD) 
feature to treat CDIs5. However, despite these 
recent therapeutic advances judicious use of 
wide-spectrum antibiotics probably still remains 
the most effective preventive strategy within 
overall management of CDI. 

In this narrative mini literature review we 
made an attempt to critically evaluate each of 
previously mentioned modern treatment modali-
ties in terms of efficacy and safety, based on 
available clinical data.  

 

ANTIMICROBIAL THERAPY OF CDI 
 

The wide-spectrum antibiotics such as met-
ronidazole (oral or intravenous formulation) or 
vancomycin (oral formulation), have been consi-
dered as a cornerstone of treatment of the initial 
episode or subsequent relapse or reinfection 
throughout past decades. The usual dose of 
vancomycin for the treatment of CDI is 125 mg 4 
times daily for 10 days in adults and 10 mg/kg 3 
or 4 times daily for 10 days in children, while the 

usual dose of metronidazole for the treatment of 
CDI is 500 mg 3 times daily for 10 days in adults 
and 7.5 mg/kg 3 or 4 times daily for 10 days in 
children1. Besides, fidaxomicin as an antimicro-
bial drug with narrow-spectrum of activity (thus 
alters intestinal microflora to much less extent 
than metronidazole and vancomycin do) and 
favorable PK/PD profile, was recently approved 
worldwide and also suggested as an alternative to 
vancomycin for initial therapy of more serious 
forms of CDI in adults as well as for treating 
recurrent episodes, particularly in patients with 
high risk of getting CDI again1,3,6,11-14. However, 
based on recent relevant randomized trial and 
observational data, metronidazole appears to be 
less effective then vancomycin in terms of attai-
ning initial and sustained clinical response in 
adult patients with CDI, especially when treating 
severe episode1,6,11,13-15. Furthermore, it seems 
that both of these antibiotics are not essentially 
efficacious as fidaxomicin is with respect to the 
control of CD spreading and prevention of relap-
se16,17. In previous studies, the safety of each 
mentioned antimicrobial therapy was relatively 
good, exceptionally implying potential irrever-
sible neurotoxicity during long-term and repea-
ted administration of metronidazole as well as 
the emergence of infections caused by resistant 
strains of Enterococci after use of vacomycin, 
and to a lesser extent after use of metronidazol or 
fidaxomicin1. In fact, relatively small differences 
in clinical effects of these antibiotics were obser-
ved so far13 emphasizing the importance of 
adequate assessment of their cost-effectiveness 
in a particular settings, taking into account that 
metronidazole is by far the cheapest antibiotic 
among them. Nevertheless, in the light of the 
aforementioned, the latest official guideline for 
the treatment of CDI does not advise the use of 
metronidazole as the first-line monotherapy neit-
her for initial episode of non-severe CDI in adult 
population, nor as the treatment of first recurren-
ce, due to lower effectiveness compared to 
vancomycin or fidaxomicin. In this updated gui-
deline, oral metronidazole remained as an alter-
native therapy for treatment in adults with initial 
non-severe form of CDI when vancomycin or 
fidaxomicin are unavailable or contraindicated 
(in a dose of 500 mg 3 times daily for 10 days), 
while in fulminant cases, complicated parti-
cularly with ileus, parenteral metronidazole has 
been suggested together with the rectal 
vancomycin1. Finally, due to paucity of novel 
clinical evidence in children, metronidazol conti-
nues to be advised as аn alternative to 
vancomycin as the first choice monotherapy for 
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treatment of non-severe CDI episode (in a dose 
of 7.5 mg/kg 3 or 4 times daily)1. An interesting 
issue regarding the changes in these updated 
recommendations is the involvement of fida-
xomicin as an alternative option to vancomycin 
for the treatment of initial as well as for the first 
and especially for the multiple recurrent CDIs 
events in adults, respectively. Fidaxomicin is the 
most expensive antibiotic among those suggested 
for the first-line therapy of CDI (in a dose of 200 
mg 2 times daily for 10 days) and offers the 
advantages over vancomycin in terms of efficacy 
that are not clearly evident based on previous 
studies1,13,14. Therefore, despite the largest acqui-
sition cost, in our opinion, fidaxomicin can be 
administered only as the first-choice therapy for 
different forms of CDI after its cost-effectiveness 
was unequivocally demonstrated in a particular 
indication at the national level in countries with a 
sufficiently large cost-effectiveness threshold. 
The latter is supported by the evidence from 
systematic review of economic evaluation of 
antimicrobial therapy for CDI by Burton HE et 
al, indicating that fidaxomicin could have a 
better cost-effectiveness ratio then other anti-
biotics for CDI treatment in patients with high-
risk of complicated and recurrent CDI, when the 
majority of pharmacoeconomic outcomes were 
taken into account18. As an example, the study 
that was carried out in Serbia, a country passing 
throughout socioeconomic transition where the 
fidaxomicin has not been approved yet, suggests 
this drug could be more cost-effective option in 
patients refractory to metronidazole monotherapy 
in comparison to vancomycin, since it saves 
more lives, but does not avoid colectomies; this 
comparative advantage could be especially 
obvious in patients with the recurrent infection 
that must continue to use systemic antibiotics, 
particularly if free-market prices of health servi-
ces in Serbia are allowed19.  

The other additional antimicrobial treatment 
options, such as rifaximin, nitazoxanide, fusidic 
acid, tigecyclin, bacitracin and use of probiotics 
appeared to be potentially effective in some prior 
studies, but currently there are no valid clinical 
studies whose results would recommend their use 
as the first-choice therapy for CDI, considering 
they do not provide any advantages over 
vancomycin or fidaxomicin regarding efficacy 
and safety1.  

 

 

 

 

 

 

BEZLOTOXUMAB 
 

Bezlotoxumab is a fully human monoclonal 
antibody against cytotoxin (toxin B) produced by 
CD. This drug was recently approved in United 
States of America (USA) and European Union 
(EU) as an adjunctive therapy to standard care in 
an attempt to overcome the major shortcoming of 
antibiotic treatment in terms of prevention of 
recurrent CDI events7. Thus, bezlotoxumab sho-
uld be administered once at a dose of 10 mg/kg 
in the form of adjuvant therapy to basic antibiotic 
therapy in adult patients who are at risk of recur-
rent infection7.  

In two pivotal double-blinded, randomized 
controlled clinical trials (MODIFY I and 
MODIFY II) that had been carried out in more 
than 2600 patients, bezlotoxumab was superior 
to placebo concerning significant reduction of 
recurrent CDI events at 12 weeks after infusion7. 
At the same time, similar and quite acceptable 
overall safety of both treatments was observed7. 
The addition of actoxumab (human monoclonal 
antibody against CD toxin A) did not result in 
enhanced effectiveness of bezlotoxumab7. After 
additional analysis of aggregate data from 
MODIFY I and II studies, based on stratification 
of risk for recurrence, bezlotoxumab showed not 
only significant reduction of recurrent events, but 
also FMT was used to a lesser degree and lower 
readmission rate to hospital at 30 days due to 
CDI was registered in comparison to placebo20. 
Taking into account the latter results, it was 
recommended that patients who have 3 or more 
risk factors for recurrent CDI can benefit most 
from adding bezlotoxumab to standard antibiotic 
treatment, and this could also be useful for those 
with fewer risk factors20. However, this short-
lived protective effect of bezlotoxumab requires 
further investigations that would deal with its 
possible long-term positive influence on inci-
dence of recurrent CDIs.  

Rare but serious adverse event after use of 
bezlotoxumab observed in the aforementioned 
clinical trials was an exacerbation of heart fai-
lure21,22. Exacerbation of heart failure was more 
frequent in group of congestive heart failure 
patients who received bezlotoxumab than in 
similar patients treated with placebo (12.7%: 
4.9%) and led to higher death rate in the 
bezlotoxumab group21,22. However, far more pre-
cise data on such adverse event will probably 
come from upcoming post-marketing observatio-
nal studies, since the bezlotoxumab has been 
approved in 2017. Until then, bezlotoxumab sho-
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uld be used cautiously in patients with under-
lying chronic heart failure.  

 

FECAL MICROBIOTA 

TRANSPLANTATION 
 

In order to reverse the perturbation of normal 
gut flora caused by repetitive use of antibiotics to 
treat CDI, transfer of processed stool gathered up 
from healthy individual to digestive tract of pati-
ents has being strongly recommended as the 
highly efficient therapy for multiple recurrent 
CDI events in cases that became resistant to pre-
vious administration of standard antibiotics for 
CDI1,6. For the first time, FMT had been 
clinically applied in USA in 2003, and after that 
across the world it was advised to be implemen-
ted in clinical practice for the therapy of recur-
rent CDI episodes both in adults and children 
regardless of its severity as well as for the 
refractory recurrent cases1,23. FMT can be admi-
nistered via infusion of stool into colon by 
colonoscopy, sigmoidoscopy and enema, or into 
upper gastrointestinal tract by nasogastric/ 
nasoduodenal tube and upper endoscopy as well 
as by mouth in the form of capsules containing 
lyophilized material obtained from a donor24.  

A plenty of literature reports on high efficacy 
rate of FMT in reconstitution of colonic micro-
biota leading to successful treatment of recurrent 
CDI of up to over 90% exist so far25-32. In the 
first published un-blinded randomized controlled 
trial conducted in the group of patients who had 
two or more recurrent episodes of CDI, FMT 
demonstrated superiority to oral vancomycin 
with and without bowel lavage, in terms of 
approximately 3 times greater chance to achieve 
sustained relief of CDI symptoms at 10 weeks 
after completion of therapy25. However, the data 
from randomized trials mostly indicate higher 
efficacy rate than the information obtained from 
nonrandomized investigations. It was shown that 
FMT had been more efficient when transferred in 
the colon than via an upper gastrointestinal tract 
approach25-28,30,31, when multiple treatment cour-
ses had been applied1,33 and if the patient did not 
suffer from inflammatory bowel disease34. Besi-
des, the response to FMT can also be affected by 
selection of donors and patients, composition of 
final product applied, assessed likelihood of 
recurrence and prior antibiotic therapy1. Therefo-
re, a few relevant challenges continue to exist 
with respect to implementation of FMT in routi-
ne clinical practice24. First of all, methods of 
processing stool collected from community dwe-
lling donors as well as procedures of FMT 

administration can be quite different. The other 
obstacles include unreliability and uncertainty of 
optimal dose regimen of FMT related to 
expected therapeutic response, especially when 
fulminant cases with CDI are being treated. 
Finally, the costs of treatment usually overcome 
insurance reimbursed costs. For example, in EU 
or Australia or China, FMT has not been regula-
ted as a drug yet, while in USA and Canada this 
biological product is considered as an investiga-
tional therapeutic option, requiring permissions 
before each its use as a part of clinical trial24. In 
addition, the safety profile of FMT has not been 
particularly studied in clinical trials with large 
samples and sufficient follow up so far, but 
potentially serious adverse events, such as ga-
strointestinal bleeding and perforation after 
nasogastric/nasoenteric tube or colonoscopy 
insertions as well as complications due to infec-
tion transmission were very rarely reported1. In 
spite of increasing demand for FMT in recent 
years, all mentioned facts currently constrain 
widespread clinical use of this potentially the 
most efficacious therapeutic approach for treat-
ment of recurrent CDI in adult population and 
children to date.      

    

 CONCLUSIONS 
 

Based on current state-of-art the range of 
standard antibiotics for treatment of initial or 
recurrent CDI is quite limited. Oral or rectal 
vancomycin should be considered as the first-line 
therapeutic option in adults and children, while 
fidaxomicin or metronidazole could be an 
adequate alternative. In an attempt to solve the 
problem of recurrent CDI events, which is one of 
the most important challenges facing health pro-
fessionals today, adjunct use of bezlotoxumab or 
FMT could be effective and safe approach where 
available.  

However, besides clinical development of 
innovative therapy for CDI, such as new antibio-
tics and vaccines, primary focus should be on 
effective prevention of this infection, in terms of 
improving rational use of broad-spectrum 
systemic antibiotics and proton pump inhibitors. 
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СПИСАК СРАЋЕНИЦА  
 

ACR – Амерички колеџ за реуматологију 

ГИОП -  глукокортикоидима изазвана 
остеопороза 

ГК - глукокортикоиди  

DXA - двоенергетска апсорпциометрија  

IL - интерлеукин  

IOF/ECTS – Међународна фондација за 
остеопорозу/Европско удружење за калцифи-
кована ткива  

МГК – минерална густина костију 

NOF – Национална фондација за остеопо-
розу  

P1NP - проколаген типа 1 Н пропептид 

PТХ – паратиреоидни хормон 

RANKL - лиганд рецептора активатора 
нуклеарног фактора капа Б 

RR – релативни ризик 

TNFα -  тумор некрозис фактор алфа  
 

САЖЕТАК  
 

Глукокортикоидима изазвана остеопороза 
је данас добро познати облик секундарне 

остеопорозе која доводи до повећања ризика 
за фрактурe код пацијената, а последично и 
повећању морталитета и морбидитета. Лите-
ратурни подаци показују да је више од 1% 
светске популације на континуираној, оралној 
терапији овим лековима. Међутим, велики 
проценат пацијената (66%) који започиње 
терапију је ускраћен за адекватну информа-
цију о дужини примене ових лекова, њиховим 
нежељеним дејствима међу којимa је глуко-
кортикоидима изазвана остеопороза. Због 
тога је неоходно код сваког пацијента проце-
нити ризик за фрактуре на почетку и током 
терапије глукокортикоидима. Превентивне 
мере је потребно применити код свих пације-
ната и оне укључују опште мере превенције, и 
надокнаду калцијума и витамина D (или 
његових синтетских аналога) уколико је по-
требно. Прва линија терапије подразумева 
примену једног од лекова из групе бифосфо-
ната (алендронат, риседронат и золедронат) 
који имају антиресорптивне ефекте. Уколико 
су они неефикасни или пацијенти имају висок 
ризик за настанак фрактура, потребно је уве-
сти терипаратид који има анаболичке ефекте 
на кости. Током спровођења превентивних 
мера и терапије за ову врсту остеопорозе 
неопходан је рутински мониторинг пације-
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ната који укључује: редовно мерење мине-
ралне густине костију, процену ефикасности 
терапије као и процену колико се пацијенти 
придржавају терапије (посебно током приме-
не бифосфоната). 

 

Кључне речи: глукокортикоиди,  секун-
дарна остеопороза, превенција, терапија.  

 

ABSTRACT 
 

Glucocorticoid-induced osteoporosis is now 
a well-known form of the secondary osteoporo-
sis, which increases the fracture risk in the pati-
ents and consequently the mortality and 
morbidity. Literature data show that more than 
1% of the world's population is on continuous, 
oral therapy with these drugs. However, a large 
percentage of the patients (66%) who start the 
therapy have been deprived of adequate infor-
mation on the duration of administration of these 
drugs and their adverse effects, like glucocor-
ticoid-induced osteoporosis. Therefore, it is 
necessary to estimate the individual facture risk 
in the patient at the beginning and during the 
therapy with glucocorticoids. Prevention should 
be undertaken in all patients and it includes gene-
ral prevention and supplementation with calcium 
and vitamin D (or its synthetic analogues), where 
appropriate. The first line of the therapy involves 
administration of one of the three drugs from the 
group of bisphosphonates (alendronate, risedro-
nate and zoledronate) that inhibit resorption of 
bone. If they are ineffective, or patients have 
higher risk of fractures, it is necessary to intro-
duce teriparatide, which has the anabolic effects 
on the bone. During implementation of the pre-
ventive measures and therapy for this type of 
osteoporosis, routine monitoring of patients is 
required and it includes: regular measurement of 
the bone mineral density and assessment of trea-
tment efficacy and adherence (especially during 
the use of bisphosphonates). 

 

Key words: glucocorticoids, secondary 
osteoporosis, prevention, therapy. 

 

УВОД 
 

Глукокортикоиди (ГК) су посебно важна 
група лекова који се често користе у клинич-
кој пракси, пре свега због својих антиинфла-
маторних и имуносупресивних ефеката. Ови 
лекови су веома ефикaсни у лечењу реума-
тоидног артритиса, системског лупуса ерите-
матодеса, реуматске пoлимијалгије, инфлама-
торних болести црева, астме, као и код паци-
јената којима се врши трансплантација 

органа
1-4. Најчешће се примењује орално или 

парентерално, али и интраартикуларно, 
интравитреално, у виду импланта или искљу-
чиво инхалационо у  лечењу астме, или 
локално (масти, креме) за третман кожних 
обољења. Међутим, поред бројних индика-
ција у клиничкој пракси ови лекови имају и 
значајна нежељена дејства, пре свега када је у 
питању њихова хронична, орална примена: 
секундарна остеопороза, хипертензија, инсу-
линска резистенција, јатрогени Кушингов 
синдром, повећан ризик од инфекција, миопа-
тија, едеми, појава глаукома итд2,3.  

Глукокортикоиди су један од најчешћих и 
најзначајних узрочника секундарне остеопо-
розе и воде значајном повећању ризика за 
настанак вертебралних и невертебралних 
фрактура код пацијената. Хронична, конти-
нуирана примена ових лекова доводи до 
појаве фрактура код 30-50% пацијената, као и 
до значајног смањења квалитета живота5,6. 
Сем тога, глукокортикоидима изазвана остео-
пороза (ГИОП) је један од значајних узроч-
ника морбидитета и морталитета.  

 

ЕПИДЕМИЛОГИЈА 
 

Литературни подаци показују да је више 
од 1% светске популације на континуираној 
оралној терапији овим лековима7. Више од 
4,6% жена у постменопаузи користи глуко-
кортикоиде оралним путем. Такође, њихова 
хронична употреба оралним путем повећава 
се са годинама старости пацијената, од 3% 
код популације старије од 50 година до 5,2% 
код људи старијих од 80 година8. Глукокор-
тикоидна терапија доводи до оштећења ко-
штаног метаболизма, смањења чврстине 
кости чиме се значајно повећава ризик за на-
станак прелома код пацијената. Механизми 
којима глукокортикоиди индукују ГИОП су 
комплексни, али се могу поделити на две 
основне групе: њиховим директно дејство на 
коштано ткиво, али и индиректно дејство на 
кости, ендокрини систем, метаболизам кал-
цијума и мишићно ткиво9-11. 

Значајне промене у коштаном ткиву 
дешавају се током првих месеци од почетка 
њихове хроничне примене. Током првих шест 
месеци губитак минералне густине костију 
(МГК) је изузетно велики, и за трабекуларну 
кост износи 10-20%, док је за кортикалну кост 
мањи (2-3%). У даљем периоду овај губитак 
се смањује и одржава на релативно констант-
ном новоу за обе зоне (око 2% годишње)7,8. 
Међутим, ове промене доводе и до повећања 
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ризика за настанак најпре вертебралних фрак-
тура, а касније фрактура кука (главе бутне 
кости) и других невертебралних фрактура код 
пацијената.   

Најзначајнији ризици за настанак фракту-
ра код пацијената су доза и дужина терапије 
глукокортикоидима. Истраживања су показа-
ла да просечна дневна доза ГК има значајно 
већу предиктивну вредност него њихова 
кумулативна доза

9,12. Хронична примена 
преднизолона код пацијента чак и у веома 
ниским дневним дозама од 2,5 mg повећава 
ризик за настанак фрактура, док три пута већа 
доза (која је слична нормалној ендогеној син-
тези глукокортикоида) повећава ризик чак пет 
пута. Данас у стручној литератури не постоји 
сагласност око дневне дозе ових лекова која 
представља граничну („cut-off“) вредност уз 
коју не долази до повећаног ризика за наста-
нак фрактура код пацијената на хроничној 
терапији. Резултати мета анализе су показали 
да дневне дозе веће од 5mg преднизолона или 
еквивалентних дневних доза других препара-
та доводе до смањења МГК и повећаног 
ризика од настанка фрактура9. Међутим, 
неколико рандомизираних, контролисаних 
клиничких студија је показало да код пације-
ната који су били на хроничној ГК терапији, 
после једногодишњег праћења, постоји зна-
чајно повећан ризик од вертебралних фракту-
ра упркос већим вредностима МГК у односу 
на контролну (без ГК терапије), што указује 
да ризик од пада може бити условљен и сла-
бошћу мишића до које доводе ови лекови, као 
и променама у микроархитектури костију 
који се не могу детектовати мерењем мине-
ралне густине костију9,10.   

Резултати до данас спроведених много-
бројних клиничких студија јасно сугеришу да 
је ризик од фрактура повезан са дневном 
дозом ГК10,11. Студије су показале значајно 
повећање релативног ризика (RR) за настанак 
вертебралних и фрактура кука са повећањем 
дневне дозе ГК. Пацијенти који узимају мање 
од 2,5mg преднизолона дневно имају RR=1,55 
за вертебралне фрактуре,  уколико је распон 
дневне дозе 2,5-7,5mg ризик је значајно већи 
(RR=2,59), док је код пацијената са дневном 
дозом већом од 7,5mg  RR=5,188-10. Када је у 
питању релативни ризик за прелом кука, он се 
такође повећава са дневном дозом ГК и 
износи 0,99 (<2,5mg), 1,77 (2,5-7,5mg) и 2,27 
(>7,5mg).  Повећање ризика за настанак свих 
фрактура је највеће на почетку ГК третмана, 
при чему је највећи ризик за вертебралне 
фрактуре (RR=2,6), затим фрактуре кука 

(RR=1,61), невертебралне фрактуре 
(RR=1,33), а најмањи за фрактуру подлактице 
(RR=1,09)10. После повлачења глукокорти-
коида из терапије ризик за фрактуре се посте-
пено смањује достижући претходан или сли-
чан ниво, због чега се претпоставља да је овај 
процес делимично реверзибилан. Међутим, 
истраживања показују да пацијенти који  
узимају високе дозе ГК (дневна доза ≥15mg 
или кумулативно излагање веће од 1g) дости-
жу претходни ризик од фрактура тек након 15 
месеци од повлачења лека из терапије13,14. У 
прилог томе да не постоји безбедна доза ових 
лекова када је у питању ризик од настанка 
фрактура сугеришу докази да инхалационо и 
интраартикуларно примењени глукокорти-
коиди такође повећавају ризик за настанак 
фрактура, што води закључку да не постоји 
ни дневна доза, нити начин примене ових 
лекова који се могу сматрати безбедним. 
Ипак, већина међународних и националних 
водича за ГИОП, као и водич за Превенцију и 
лечење глукокортикоидима изазване остеопо-
розе у Србији, предлаже започињање лечења 
остеопорозе тек код дневне дозе преднизоло-
на веће од 5mg (или еквивалентне дозе другог 
кортикостероида)8,15. 

Иако је познато да системска, континуи-
рана примена глукокортикоида дужа од две 
недеље може довести до прeтходно описаних 
нежељених дејстава ових лекова, већина сту-
дија је показала да је за настајање ГИОП по-
требно неколико месеци, односно најризич-
нији су првих неколико месеци (три до шест 
месеци)10,11. Овај период се подудара са поја-
вом претходно описаних промена које се 
дешавају на нивоу коштаног ткива. У већини 
водича за ГИОП у различитим земљама (и у 
Србији) је описано да се превенција и тера-
пија ГИОП-а треба спроводити код пацијена-
та код којих су глукокортикоиди админи-
стрирани ≥3 месеца8,10,11. 

Поред дневне дозе и дужине терапије 
глукокортикоидима код пацијената са ГИОП 
веома је важно и основно обољење због кога 
је индикована употреба ових лекова, као и 
тежина односно стадијум самог обољења. 
Тако на пример, код пацијената оболелих од 
реуматоидног артритиса бележи се присуство 
више цитокина, тумор некроза фактора алфа 
(TNFα) и интерлеукина (IL)-1, IL-6, IL-11, IL-
17 који доводе до повећања експресије 
RANKL-a (лиганд рецептора активатора 
нуклеарног фактора капа Б), што даље води 
до повећања коштане ресорпције без обзира 
на примену глукокортикоида16,17.  
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ПРЕВЕНЦИЈА И ЛЕЧЕЊЕ 
 

Иако је данас опште познато да су глуко-
кортикоиди група лекова која се често кори-
сти у клиничкој пракси и која најчешће узро-
кује секундарну остеопорозу, велики број 
пацијената код којих се започиње њихова 
дужа и континуирана примена није на по-
четку терапије адекватно процењен, нити тре-
тиран у погледу превенције фрактура

18. 
Такође, пацијенти на самом почетку лечења 
су већином ускраћени за адекватну информа-
цију о дужини примене ових лекова као и 
њиховим могућим нежељеним дејствима, 
међу којимa је и губитак коштане масе и 
повећан ризик за настанак фрактура. Подаци 
из литературе показују да чак 66% пацијената 
не добије информацију о могућности појаве 
ове врсте секундарне остеопорозе током 
њиховог третмана9,18.   

У свом систематском прегледу Rizzoli и 
Biver сугеришу да су превенција и лечење 
глукокортикоидима изазване остеопорозе још 
увек на незадовољавајућем нивоу, износећи 
податак да је само код 25% пацијената који су 
на хроничној терапији овим лековима извр-
шен остеодензитометријски преглед или 
отпочет одговарајући третман за ГИОП2. 
Иако су објављени многобројни међународни 
водичи (као што су IOF/ECTS International 
Osteoporosis Foundation – European Calcified 
Tissue Society, NOF National Osteoporosis 
Foundation, ACR American College of 
Rheumatology) као и национални водичи за 
лечење ГИОП-а у многим европским земља-
ма, још увек не постоји њихова општа уса-
глашеност о следећем: када треба започети 
мере превенције и лечења (на почетку ГК 
третмана или после три месеца), која је 
минимална доза ових лекова код које треба 
спроводити мере превенције и лечења, код 
које узрасне доби (код деце и адолесцената 
или само код одраслих), које су граничне 
вредности Т скора за примену фармаколо-
шког третмана (-1 или -1,5 или мањи од -2,5) 
као и како користити FRAX калкулатор за 
процену ризика од фрактура код пацијената 
са ГИОП19-21.   

Према националном водичу у Србији, 
превенцију ГИОП треба спровести код свих 
пацијената који узимају дневну дозу од 5mg 
или више, дуже од три месеца без обира да ли 
је урађен остеодензитометријски преглед, док 
се фармаколошка терапија примењује код 
пацијената чија је вредност Т скора добијена 
DXA (двоенергетска X апсорпциометрија) 

методом мања од -1,5. Такође, превенција и 
терапија код пацијената са глукокортикои-
дима изазваном остеопорозом се може запо-
чети код мушкараца и постменопаузалних 
жена (на основу резултата FRAX калкулато-
ра)8: 

- „старијих од 50 година који примају било 
коју дозу ГК и имају умерени или висок 
ризик од прелома, 

- старијих од 50 година који примају  ГК у 
дневној дози већој од 7,5mg са ниским 
ризиком од прелома, 

- млађих од 50 година који већ имају пре-
лом после мале трауме, а примају дневну 
дозу ГК већу од 5mg дуже од једног до 
три месеца, и  

- жена млађих од 50 година са претходним 
преломом на малу трауму а примају днев-
ну дозу ГК већу од 7,5mg дуже од три 
месеца.“ 

Без обзира на постојање разлика у поме-
нутим водичима, сви имају заједничке циљеве 
када су у питању мере превенције и лечење 
овог обољења. Примарни циљеви подразуме-
вају очување и/или успоравање редукције 
МГК уз смањење ризика за настанак фрактура 
и повећање мишићне снаге, што би требало 
да води побољшању квалитета живота ових 
пацијената

21-23. 

Код сваког пацијента који је на почетку 
хроничног третмана са глукокортикоидима 
треба имати индивидуални приступ, пружити 
информацију о могућој појави остеопорозе, 
пажљиво анализирати присуство и број глав-
них клиничких фактора ризика за настанак 
фрактура (као и осталих добро познатих оп-
штих фактора ризика за остеопорозу), уради-
ти остедензитометријски преглед, основне 
лабораторијске и селективне биохемијске 
тестове (серумски калцијум и фосфор, пара-
тиреоидни хормон, алкална фосфатаза у 
серуму, калциурија током 24 часа у урину као 
и мерење серумске концентрације 25, хид-
рокси витамина D)22. Такође, потребно је 
пацијентима дати детаљну информацију о 
превентивним мерама, као и о неопходности 
редовног праћења одређених параметара 
током примене ГК терапије (МГК, маркери 
коштаног метаболизма и ремоделовања) како 
би се правовремено поставила дијагноза уко-
лико дође до развоја ове врсте остеопорозе7,10.  
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НЕФАРМАКОЛОШКИ ТРЕТМАН 
 

 

Опште мере 
 

Опште мере је неопходно спроводити код 
свих пацијента који започињу и/или су на 
хроничној терапији глукокортикоидима ради 
превенције настанка ГИОП-а. Оне подразу-
мевају

18,23-25: 

- промену стила живота, односно смањење 
општих фактора ризика који су повезани 
са остеопорозом: престанак пушења, пре-
станак/смањење конзумирања алкохола, 
смањење седентерног начина живота и 
одржавање нормалне телесне тежине; 

- избегавање/смањење грешака приликом 
прописивања ових лекова од стране 
лекара: користити их само за праву инди-
кацију, у најмањој дневној дози која је 
ефикасна, у најкраћем временском перио-
ду и размотрити алтернативне путеве 
њихове примене, као и неопходан дозни 
режим. Када је могуће, треба користити 
стероид "sparing" имуносупресивне леко-
ве, који смањују укупну кумулативну 
дозу глукокортикоида;  

- спречавање падова пацијената, јер глуко-
кортикоиди доводе до губитка мишићне 
масе и стероидне миопатије, што је по-
себно изражено код старијих пацијената, 
и коме додатно доприноси присуство де-
менције. Значајно место у смањењу 
ризика за пад имају едукациони програми, 
преуређење стана и животног окружења 
или  корекција вида пацијената;  

- добро избалансирана исхрана и вежбе за 
очување минералне коштане густине и 
чврстине костију, као и вежбе за јачање 
мишићне снаге и одржавање равнотеже 
које смањују ризик од пада и прелома. 
 

Калцијум  и витамин D  
 

Добро изабалансирана исхрана која по-
дразумева намирнице са високим садржајем 
калцијума, протеина и витамина D се препо-
ручје свим пацијентима који започињу хро-
ничну, континуирану примену глукокорти-
коида. Витамин D, поред своје улоге у пове-
ћању апсорпције и смањењу губитка калци-
јума као и смањењу нивоа паратиреоидног 
хормона, утиче и на повећање мишићне снаге 
чиме додатно доприноси смањењу ризика за 
настанак фрактура26. Надокнада калцијума и 
витамина D је препоручена као неопходна у 

превенцији ГИОП у свим међународним и 
националним водичима8,27-29. 

Препоручене дневне дозе калцијума код 
пацијената на континуираној терапији са ГК 
су у распону од 1000 до 1500mg, зависно од 
водича као и начина његове недокнаде (путем 
исхране или обавезном употребом суплеме-
ната)9,10,30. Већина водича, укључујући и наш, 
износи препоруке да се надокнада калцијума 
врши кроз адекватну исхрану (а не суплемен-
тацијом) тако да дневна доза калцијума про-
сечно износи 1000mg. Када се на овај начин 
не може остварити адекватан унос калцијума, 
онда се врши примена његових суплемената, 
у облику калцијум карбоната у дози од 
1000mg8. Витамин D у комбинацији са кал-
цијумом повећава минералну густину костију 
на лумбалном делу кичме и костима подлак-
тице код 33% пацијената са ГИОП, што је 
потврђено на основу резултата две мета ана-
лизе

2,26. Такође, истраживања су показала да 
алфакалцидиол (синтетски аналог витaмина 
D) доводи до повећања МГК у лумбалном 
делу кичме за 6,06% код пацијента са ГИОП у 
поређењу са плацебом9,11.  

Препоручене дневне дозе калцијума и 
синтетског аналога витамина D3, алфакалци-
диола, према водичу за ГИОП у Србији су 
следеће

8: 

- 0,5µg алфакалцидиола и 1000mg калци-
јума у превенцији код пацијената на хро-
ничној терапији глукокортикоидима код 
којих је МГК у физиолошким вредно-
стима или на нивоу остеопеније (Т скор 
до -1,5)  уз одсуство главних клиничких 
фактора ризика за фрактуре 
 

1µg алфакалцидиола и 1000mg калцијума 
уз обавезну терапију бифосфонатима код 
пацијената на хроничној ГК терапији код 
којих је Т скор мањи од 1,5 уз присуство бар 
једног главног клиничког фактора ризика за 
настанак фрактура. 

 

ФАРМАКОЛОШКИ ТРЕТМАН 
 

Примена лекова односно фармаколошки 
третман за лечење глукокортикоидима изаза-
ване остеопорозе обухвата две главне групе 
лекова. Као прва линија терапије за превен-
цију и лечење ГИОП користе се бифосфонати 
из групе антиресорптивних лекова, док се за 
другу линију третмана препоручује терипара-
тид који има анаболички ефекат на кости (31). 
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Бифосфонати 
 

Ова група лекова, као терапија првог 
избора за лечење ГИОП препоручена је од 
стране скоро свих међународних и национал-
них водича, укључујући и водич у Србији8,19-

21,27,28. Бифосфонати доводе до стабилизације 
хидроксиапатита и спречавају ресорпцију 
кости. Успоравање коштане ресорпције и 
брзине коштаног ремоделовања доминантно 
се остварује њиховим инхибиторним ефекти-
ма на остеокласте10.  

 Сви лекови из ове групе користе се за 
лечење примарне остеопорозе код жена и 
мушкараца, док се за лечење секундарне 
остеопорозе изазване глукокортикоидима, 
код оба пола, користе се само три лека: ален-
дронат, риседронат и золедронат32-34. Они су 
данас пропоручени од стране свих издатих 
водича за ГИОП, док поједини међународни 
водичи (IOF/ECTS и ACR) препоручују и 
употребу етидроната (није препоручен у 
Србији). Употреба ова три лека за лечење 
ГИОП, према нашем националном водичу је 
препоручена у лечењу и пременопаузалних 
жена, као и код деце и адолесцената, али само 
уколико изостане ефекат максимално препо-
ручених доза калцијума и витамина D или 
дође до појаве њихових нежељених дејстава8.  

Алендронат је међу првим лековима из 
групе бифосфоната показао своју ефикасност 
у лечењу глукокортикоидима изазване остео-
порозе. У две велике клиничке, дупло слепе, 
рандомизиране, плацебо контролисане сту-
дије спроведене још током 2000. године ален-
дронат је показао значајно повећање МГК на 
кичми и трохантеру, уз задржавање МГК на 
глави бутне кости код пацијената са 
ГИОП

34,35. Такође, овај лек доводи до редук-
ције вертебралних и невертебралних фрак-
тура за 50% код пацијената који су праћени 
током две године. У прилог овоме, указују и 
резултати мета анализе који показују да ален-
дронат смањује ризик од вертебралних фрак-
тура слично као код жена са постменопузал-
ном остеопорозом11. Препоручена доза ален-
дроната за лечење ГИОП је 10mg дневно или 
70mg недељно орално код жена у постмено-
паузи и мушкараца који су на терапији са ГК 
и 35mg недељно код жена које су у репродук-
тивном периоду8,11.  

Превенција губитка минералне густине 
костију на лумбалном делу кичме, врату 
бутне кости и трохантеру код пацијената који 
су на терапији глукокортикоидима у рандо-
мизираним клиничким студијама потврдила 

је ефикасност риседроната у превенцији и 
лечењу ГИОП. Редукција вертебралних фрак-
тура била је у распону 41-49%, док је за 
невертебралне износила 36%10. Додатном 
анализом (post hoc) спроведених студија 
показано је да риседронат редукује ризик за 
нове вертебралне фрактуре за чак 70% код 
пацијената

11. Препоручена доза за превенцију 
или лечење износи 5mg дневно или 35mg 
недељно оралним путем. 

Током последњих неколико година спро-
веден је већи број клиничких студија које су 
поредиле ефикасност золедроната у односу на 
риседронат код пацијената са ГИОП у траја-
њу од годину дана36-38. Сумирањем њихових 
резултата показано је да золедронат повећава 
МГК у лумбалном делу кичме и на куку више 
него риседронат, док није забележена зна-
чајна разлика у редукцији ризика од фрактура 
између ова два лека. Золедронат се примењује 
у виду споре интравенске инфузије, па је 
његова примена повезана са већим бројем 
нежељених дејстава код пацијената, као што 
су: артралгија, мијалгија или синдром сличан 
грипу

36. Америчка управа за храну и лекове 
издала је још 2001. године упозорење о не-
фротоксичним нежељеним дејствима код 
пацијената који користе золедронат. Препо-
ручена доза у превенцији и лечењу је 5mg 
једном годишње као спора интравенска инфу-
зија код пацијената са адекватном бубрежном 
функцијом

8. 

Литературни подаци сугеришу да је адхе-
ренца пацијената током оралне примене 
бифосфоната, било у лечењу примарне или 
секундарне остеопорозе данас још увек изу-
зетно ниска или незадовољавајућа39. Током 
једногодишњег праћења пацијената који узи-
мају бифосфонате орално забележена је њена 
вредност од само 40%, што значајно смањује 
ефикасност терапије10. Са друге стране, ниска 
адхеренца пацијената повећава ризик од хос-
питализације (без обзира на узрок) за чак 
37%40,41. У циљу побољшања ефикасности 
терапије оралним бифосфонатима данас се 
препоручују едукативни програми, који на 
јасан и разумљив начин треба да објасне 
пацијентима потребу да редовно узимају 
лекове, као и могућа нежељена дејства тера-
пије. 
 

Терипаратид  
 

Терипаратид је хумани рекомбинантни 
паратиреоидни хормон (ПТХ1-34) који једино 
има анаболички ефекат на кост. Пошто су у 
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патогенези ГИОП укључени процеси смање-
ња диференцијације и матурације остеобла-
ста, терипаратид свој позитиван анаболички 
ефекат остварује повећањем броја прекурсора 
остебласта, доводи до њихове диференција-
ције у зреле ћелије и потпомаже њихово пре-
живљавање што свеукупно доводи до повећа-
ног формирања кости42. Поређењем ефика-
сности терипаратида и алендроната или 
риседроната код пацијената са ГИОП показа-
но је да је терипаратид ефикаснији у погледу 
повећања МГК у лумбалном делу кичме и 
куку, и да доводи до већег смањења ризика од 
фрактура

2. Овај лек је одобрен од већине 
међународних водича као друга линија за 
третман ГИОП или код пацијената који имају 
висок ризик за настанак фрактура. Истражи-
вања су такође показала да маркер коштаног 
формирања, проколаген типа 1 Н пропептид 
(P1NP) позитивно корелира са променама у 
густини кичмених пршљенова код пацијената 
који су на терапији терипаратидом2. Препо-
ручена доза овог лека за лечење ГИОП је 
20µg sc. дневно, максимално током 18 месеци 
у Европи или 2 године у Америци11. Пре уво-
ђења лека у терапију, неоходно је  обавезно 
проверити серумски ниво калцијума, 25, хид-
рокси витамина D и ниво ПТХ-а. Такође, 
након три месеца од примене лека препору-
чује се мерење серумског нивоа P1NP-а2.  

По завршетку хроничне, оралне употребе 
глукокортикоида потребно је код сваког 
пацијента проценити ризик за настанак фрак-
тура који се заснива на годинама старости, 
вредностима МГК-а и присуству већ постоје-
ћих фрактура. Терапија бифосфонатима може 
бити прекинута уколико су вредности мине-
ралне густине костију код пацијента сличне 
физиолошким вредностима или оним која су 
биле забележене пре увођења ГК терапије2,7,8. 
Уколико пацијенти имају повећан ризик за 
настанак фрактура и после обуставе глуко-
кортикоида, нефармаколошки и фармаколшки 
третман за ГИОП треба наставити2,34. 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Глукокортикоидима изазвана остеопороза 
је данас добро познат клинички ентитет који 
у значајној мери доводи до повећања ризика 
за настанак фрактура код пацијената, а тиме и 
до повећања морталитета и морбидитета. Због 
тога при започињању оралне, хроничне  при-
мене ГК терапије лекар увек треба да мисли о 
могућности настанка остеопорозе, као и о 

неоходности правовременог информисања 
пацијента о тој чињеници.   

ГИОП је мултифакторијалне етиологије, 
али су смањење стварања кости и повећана 
порозност трабекуларне, а затим и корти-
калне кости основни патогенетски процеси 
који могу довести до прелома. До повећања 
ризика за настанак фрактура (доминантно 
вертебралних, али и невертебралних) долази 
веома рано, током првих три до шест месеци 
од увођења ГК у терапију. Ризик је повезан са 
дневном (и кумулативном) дозом ГК, дужи-
ном терапије, као и самим обољењем због 
кога су ови лекови уведени у терапију. Неоп-
ходно је имати индивидуални приступ према 
сваком пацијенту, анализирати број и прису-
ство главних клиничких фактора ризика за 
фрактуре, измерити минералну густину кос-
тију на почетку и током ГК третмана. У 
складу са резултатима ових анализа, потребно 
је правовремено започети превенцију или 
терапију ГИОП.   

Превентивне мере треба применити код 
свих пацијената и оне обухватају опште мере 
и надокнаду калцијума и витамина D (или 
његових синтетских аналога). Прва линија 
терапије подразумева примену једног од три 
лека из групе бифосфоната (алендронат, 
риседронат и золедронат) који имају антире-
сорптивна својства на кост. Уколико су они 
неефикасни или пацијенти имају висок ризик 
за настанак фрактура, потребно је увести 
терипаратид који има анаболичке ефекте на 
кости.  

Током спровођења превенције и терапије 
за ГИОП неопходан је рутински мониторинг 
ових пацијената, како у смислу редовне кон-
троле МГК-а тако и у процени ефикасности 
терапије ГИОП-а и адхеренце пацијената, 
посебно током примене бифосфоната. Анти-
ресорптивну терапију треба обуставити по 
престанку примене глукокортикоида, сем код 
пацијената који имају и даље повећан ризик 
за настанак фрактура.  
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ABSTRACT 
 

Cervical cancer takes an alarming 4th place 
among tumors in women and is a serious global 
problem of modern society. The gold standard in 
the treatment of locally advanced cervical cancer 
is based on concurrent chemoradiotherapy 
(external beam in combination with brachy-
therapy). However, during the treatment of 
cervical cancer, various forms of acute toxicity 
can occur, with the incidence of up to 84%. The 
most common adverse manifestations of this 
therapeutic approach include various hema-
tologic, gastrointestinal, genitourinary and 
dermatologic problems. 

Although most of the potential risk factors 
for acute radiation toxicity are primarily asso-
ciated with certain features of therapeutic moda-
lities, individual patient characteristics must also 
be taken into account. Knowledge of potential 
risk factors and early detection of patients with 
increased risk of acute radiation toxicity may 
significantly contribute to the administration of 
adequate corrective measures in order to prevent 
the occurrence of both acute and chronic toxicity, 
which is even more complex. Such an approach 
also leads to improvement of the quality of life 
of patients with locally advanced cervical cancer. 

 

Key words: risk factors, acute radiation 
toxicity, locally advanced cervical cancer. 
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САЖЕТАК  
 

Карцином цервикса утеруса се налази на 
алармантном 4. месту међу малигним тумо-
рима код жена, и представља глобални про-
блем. Златни стандард у лечењу локално 
узнапредовалог карцинома цервикса утеруса 
је хеморадиотерапија (екстерно зрачење и 
брахитерапија). Међутим, за време лечења 
карцинома цервикса утеруса настају различи-
ти облици акутне токсичности, који укључују 
оштећења крвних лоза, гастроинтестиналне, 
генитоуринарне и дерматолошке проблеме.  

Мада је већина потенцијалних фактора 
ризика за појаву акутне радијационе токсич-
ности везана за поједине модалитете терапије, 
треба увек узети у обзир индивидуалне карак-
теристике пацијената. Познавање потенци-
јалних фактора ризика и рано откривање  
пацијената са повећаним ризиком од акутне 
радијационе токсичности може значајно доп-
ринети примени адекватних корективних 
мера које ће спречити и акутну и још ком-
плекснију хроничну радијациону токсичност. 
Такав приступ доводи и до побољшања ква-
литета живота пацијената са локално узна-
предовалим карциномом цервикса утеруса. 

 

Кључне речи: локално узнапредовали 
карцином цервикса утеруса, акутна радијаци-
она токсичност, фактори ризика.  

 

INTRODUCTION 
 

Growing trend of cervical cancer (CC) pre-
valence is a serious global problem of modern 
society. The current data suggests that this tumor 
has high mortality and morbidity and takes an 
alarming 4th place among tumors in women, 
accounting for 15% of all oncology patients1,2,3. 
In a lot of developing countries, CC remains 
major public health problem with high overall 
incidence and a higher frequency of advanced 
stages at the time when diagnosis is established4. 
Factors that cause the CC may be related to pati-
ent lifestyle and sexual habits, poor socio-eco-
nomic status, poor prevention policy and the lack 
of organized screening5. Human papilloma virus 
is among the most important risk factors. 
Histologically, more than 90% of all cervical 
tumors are squamocellular, while adenocarcino-
ma makes 7-10%6. Due to the slow evolution and 
frequent lack of acute symptoms, in 70 to 90% of 
the patients the diagnosis is made when the di-
sease is locally advanced7. With organized scree-
ning and advanced preventive measures, the 
incidence of CC decreases8. The disease is 

detected by gynecological examination, Papani-
colau test, colposcopy, biopsy, or by using diag-
nostic imaging methods. In the early phase, the 
disease is usually asymptomatic, and later, 
abnormal vaginal bleeding, pelvic pain, and pain 
or discomfort during and after sexual intercourse 
can occur9. 

The disease staging is initially clinical, based 
on the gynaecological exam and results of the 
diagnostic visualization methods1. Tumor Nodus 
Metastasis (TNM) and Federation Internationale 
de Gynecologie et d'Obstetrique (FIGO) Classi-
fication are used for definitive disease staging10. 
Depending on the stage of the disease, CC pa-
tients are treated with surgery, chemotherapy and 
radiotherapy. Surgical treatment is used 
exclusively at early stages, when the tumor is 
limited to the cervix (FIGO Ia-IIa)1. 

The gold standard in the treatment of locally 
advanced CC (FIGO IIb to IVa) is based on con-
comitant chemo-irradiation (external beam in 
combination with brachytherapy) (11). Cisplatin 
is usually administered at a dose of 40 mg/m2 
once a week, for up to 6 cycles, during standard 
radiotherapy fractionated to a 5-day regimen12. 
This type of treatment prolongs the patient’s ove-
rall survival by 5-8%, prolongs the interval to 
local recurrence of the disease by 5-9% and 
reduces the risk of disease progression by 40 to 
60%1,2,13. The results of a recent meta-analysis, 
with the help of fixed-effects models, confirmed 
higher incidence of toxicity in patients who were 
treated with concurrent chemoradiotherapy 
(CCRT) compared to those treated exclusively 
with radiotherapy6. Cisplatin can cause severe 
side effects such as nausea, ototoxicity, 
neurotoxicity, and nephrotoxicity. Also, it is 
shown that the use of cisplatin particularly inc-
reases severity of acute hematological and ga-
strointestinal toxicity14-17. 

In a therapeutic setting, the cervix tolerates 
high radiation dose, and for this reason, the total 
dose delivered is increased by concomitant use 
of external beam RT and brachytherapy. There 
are different modalities of brachytherapy such as 
high-dose-rate (HDR) brachytherapy, low-dose-
rate, middle-dose-rate, and pulse-dose-rate18,19,20. 
However, HDR is currently the most commonly 
used, because treatment time is the shortest and 
the most comfortable for the patients, compared 
to other modalities. Also, short treatment time 
ensures constant geometrical relation between 
applicator system, the radioactive source and 
anatomic structures, and gives an opportuity to 
precisely control the dose delivered to the tumor 
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and to the organs at risk. The American 
Brachitherapy Society recommends a dose less 
then 7.5 Gy21. Frequently used  regimens are 6 
Gy in 5 fractions, 5 Gy in 6 fractions and 5,5 Gy 
in 5 fractions21. Optimal brachitherapy treatment 
is administration of a single dose of 7 Gy in 4 
fractions, after completing the external beam tre-
atment22. Also,   

The American Brachitherapy Society, the 
Radiation Therapy Oncology Group and the 
Gynecology Oncology Group also suggest that 
ideal duration of CCRT treatment is between 50 
and 55 days, due to optimal compliance and trea-
tment tolerance23,24. In developing countries, 
usually due to delays of intracavitary 
brachytherapy initiation, the treatment lasts for 
about 10 weeks on average25. Extended duration 
of treatment induces tumor regrowth, which 
results in worse disease control and shorter sur-
vival rates23,24,25. In terms of toxicity, gastrointe-
stinal system is the most frequently affected25.  

 

ACUTE RADIATION TOXICITY - 

GENERAL ASPECTS 
 

The term acute radiation toxicity refers to the 
toxicity observed during and shortly after 
radiotherapy or CCRT26. This adverse effects and 
morbidity can seriously affect the patient’s 
quality of life1,27. Acute toxicity occurs from 
radiation induction to the 90th day, while late 
toxicity occurs months and years after 
radiotherapy has been completed28. The basic 
principle of radiotherapy is to apply the thera-
peutic tumoricidal radiation dose to the malig-
nant tumor (target volume), and at the same time 
to spare the surrounding normal tissues (organs 
at risk)29,30. Previous studies have shown that 14 
to 68% of patients with abdomen or pelvic 
tumors are treated with curative or palliative 
radiotherapy25,31. During the treatment, the 
incidence of anaemia, leukopenia, cystitis, 
diarrhoea and neuropathy rises to 84%, which is 
significantly more than after completion of the 
treatment29,32-35. Grade 3 and 4 toxicity occurs in 
4 to 40% of patients and correlates with the tar-
get volume size, fractionation regimen, received 
dose and radiation techniques25,35,36. 

Radiation Therapy Oncology Group mor-
bidity scoring criteria and Common Terminology 
Criteria for Adverse Events for radiological 
toxicity assessment have been used in studies 
related to toxicity in CC patients treated with 
CCRT35,36. In addition to these two scales, the 
Franco-Italian glossary, which has a system 
similar to the Radiation Therapy Oncology 

Group scale is also used, but in practice it is not 
widespread36. Creating a reliable and validated 
test, which could identify patients with an 
increased risk of radiation toxicity, using genetic 
and clinical factors, would significantly reduce 
the occurrence of early and late radiation 
complications37. 

It is known that certain radiotherapy factors 
such as the therapeutic dose, number of fractions, 
size, number and localization of radiation fields, 
and radiotherapy techniques can affect the acute 
radiation toxicity25,38,39. Due to high contact 
doses, brachytherapy has a significant effect on 
development of early and late postradiation 
toxicities, in particular those of grade 3 and 
425,38,39,40. The occurrence of acute radiation 
toxicity may depend on the biologically effective 
dose, the dose distribution heterogeneity received 
by the organs at risk and the effective volume41, 

42.  
 

ACUTE RADIATION TOXICITY – MOST 

COMMON MANIFESTATIONS AND RISK 

FACTORS 
 

Gastrointestinal toxicity 
 

Gastrointestinal toxicity is the most common 
type of toxicity after whole pelvic iradiation43. 
Severe forms can be observed in 12 to 44% of 
patients during radiotherapy treatment, whether 
or not chemotherapy is also administered44,45. 
Small intestine radiation can cause diarrhea, 
pain, abdominal colic, loss of appetite, nausea 
and dehydration. Rectal toxicity is expressed in 
the form of diarrhea, tenesmus or rectal pain. 
Malnutrition is common in these patients44. 

Manifestations of acute gastrointestinal 
toxicity depend on the following: volume of the 
intestine that is involved in the 95% therapeutic 
isodose, height of the dose, doses that are registe-
red at risk organs during brachytherapy (rectum, 
sigma, bladder), planning method (2D vs 3D), 
extended fields application, and treatment dura-
tion46,47. Increased frequency of the small inte-
stine toxicity may be attributed to previous sur-
gical, or laparoscopic interventions, adhesions, 
unsuccessful reperitonealization, vascular disea-
ses, diabetes, pelvic inflammatory disease and 
age48,49. Prior surgical intervention in the abdo-
men or pelvis increases the risk of small bowel 
obstruction in patients who have received a dose 
of over 50 Gy50. Use of the IMRT technique 
affects a smaller volume of the small intestine 
compared to 3D conformal radiation therapy, and 
also causes less damage to the rectum43. Larger 
volume of the intestine is a risk factor for the 
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occurrence of grade 2 toxicity at the small inte-
stine and severe diarrhea in patients suffering 
from gynecological cancer who had surgery in 
the abdomen51.  

Gastrointestinal toxicity in women is more 
frequent compared to men undergoing pelvic 
irradiation due to anatomical differences. Since 
entrance into the small pelvis is wider in women, 
larger volume of the intestine is irradiated52. The 
occurrence of high grade acute toxicity doubles 
the risk of late toxicity. The mechanism of con-
nection between these factors is not fully under-
stood, but it was noted in many studies. Possible 
explanation of this mechanism is the depletion of 
mucous stem cells that prevents cell renewal48. 
Risk factors for the occurrence of proctitis grade 
2 or higher are younger age and higher dose 
received on the rectum52. Patients with cervical 
cancer have in 12 to 19% of cases a total cumu-
lative rectal toxicity grade of over 250. Unlike the 
male pelvis, which is characterized by a tight 
space between the prostate and the rectum (rectal 
faction, Denonville fascia), the female pelvis is 
characterized by a large space with a lot of free 
tissue in the rectovaginal area. The second ana-
tomical difference is extent of the cul de sac 
extension along the vaginal and uterine posterior 
wall, that is variable53. Marnitz et al. confirmed 
that, during transcutaneous radiotherapy, hyd-
rogel administration reduces the dose received by 
the anterior rectum wall by 50% and signi-
ficantly reduces the risk of acute radiation 
toxicity53.  

The occurrence of acute radiation toxicity, 
especially gastrointestinal toxicity, can be con-
tributed to the factors related to personal charac-
teristics of the patient, age, race, genetics, clini-
cal risk factors, general condition, lifestyle, smo-
king, application of other treatment forms, 
cardiovascular, renal, genitourinary, gastrointe-
stinal or metabolic diseases 25,37,39,40,41,42,51. Smo-
king is, however, an independent risk factor for 
late radiation toxicity occurrence in the small 
intestine54. It has been observed that toxicity is 
more common in socially maladjusted women, 
with poor nutritional status, with chronic disea-
ses and insufficient medical supervision during 
treatment55. Furthermore, increased frequency of 
acute and chronic toxicity can be attributed to 
previous inflammatory disease of the pelvis, 
blood vessels, diabetes, atherosclerosis, collage-
nosis, or inflammatory bowel disease56.  

 

 

 
 

Genitourinary toxicity 
 

The incidence of genitourinary toxicity in 
patients with cervical cancer treated by  CCRT 
ranges from 17 to 40%56. Severe acute 
genitourinary toxicity can be found in 2 to 5% of 
cases and is 6 times more common when 
brachytherapy is applied50. Symptoms are the 
most commonly reported three weeks from the 
beginning of transcutaneous radiotherapy, with a 
peak in the fifth week, which coincides with the 
introduction of  brachytherapy55. The risk factors 
for acute genitourinary toxicity associated with 
the treatment are: cumulative radiation dose, 
radiation volume, and modality of radiotherapy. 
The use of anticoagulant therapy and previous 
surgery can also contribute to toxicity in patients 
with cervical cancer56. Use of adjuvant radio-
therapy causes more frequent bladder dysfun-
ction, hydronephrosis, stress incontinence, and 
radiation cystitis25,56. Smoking is associated with 
fistula appearance in patients with genitourinary 
toxicity56. However, the use of CCRT does not 
increase rate of late genitourinary toxicity46. It 
has been reported that the incidence of urinary 
infections is significantly higher in patients with 
anemia treated with CCRT57. 

In a study conducted by Ferrigno and asso-
ciates, in patients with pelvic tumors treated by 
IMRT and 3D conformal techniques, it was 
shown that the use of IMRT did not affect the 
frequency of acute genitourinary toxicity44. It is 
therefore important to examine which potential 
factors, in addition to those associated with 
radiotherapy techniques, affect the occurrence of 
this form of toxicity. 

An increased incidence of acute gyne-
cological radiation toxicity in young and obese 
patients with cancer of genital organs was noted, 
while urinary and gastrointestinal toxicity were 
not associated with obesity58. On the contrary, 
Smits et al. claim that obesity and a body mass 
index over 30 kg/m2 are not associated with the 
larger of radiation toxicity59. 
 

Hematologic toxicity 
 

During pelvic irradiation, the radiation dose 
affects the bone marrow. This leads to hemato-
poietic stem cell depletion, and erythrocyte, 
leukocyte and thrombocyte precursors are affec-
ted60. The hematologic toxicity is often a limiting 
factor for the application of  CCRT61. Radio-
therapy leads to reduction of the red bone 
marrow, which is responsible for hematopoiesis, 
while at the same time the yellow bone marrow 
becomes more dominant61. A study showed that 
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the frequency of hematologic toxicity, after 
administration of combined chemotherapy with 
cisplatin, ranges from 20 to 25%. Another study 
in India showed, on the contrary, that almost all 
patients (97.5%) had anemia under this treatment 
regimen. The same study showed that 50% of 
patients with leukopenia had diabetes. The 
occurrence of hematologic toxicity is not related 
to other forms of toxicity, and the authors believe 
that this is because the cause is different57. Toxi-
city is increased by expanded radiation fields, 
due to larger volume of the bone marrow 
irradiated61. It is the most often manifested in the 
form of red cells depletion and neutropenia of 
grade 3 or 457. Patients with anemia and malnu-
trition have more side effects due to the treat-
ment with combined chemoradiotherapy. With 
new radiotherapy methods such as IMRT, the 
hematologic toxicity rate is reduced and toleran-
ce of chemotherapy improved60. Anemia and hy-
poxia in the course of radiation treatment affect 
both the tumor itself and the healthy tissue, 
reducing tolerance to radiation57.  

Frequency of neutropenia is higher when 
radiotherapy is combined with cisplatin57. During 
the CCRT, elderly patients have an increased 
incidence of hematologic toxicity, more frequent 
treatment breaks and complications, and also 
more high-grade complications36,42. However, 
Chakraborty and associates showed that elderly 
patients, treated with combined chemotherapy 
and Rapid Arc IMRT (Intensity-Modulated Ra-
diation Therapy, IMRT) technique do not have a 
higher acute radiation toxicity rate than the 
younger ones63. 

 

Dermatologic toxicity 
 

Risk factors for the occurrence of acute der-
matologic toxicity are blood vessel diseases, 
smoking and poor nutritional status. Reactions 
are more frequent in patients with a larger body 
mass index. Grades 1 and 2 toxicities are enco-
untered in about 10 to 50% of patients with 
gynecologic malignancies, while severe skin 
reactions in this region are rare. The reactions 
occur during the first two weeks of radiation, and 
they withdraw in 3 to 4 weeks after completition 
of radiation50. 

 

PREVENTIVE MEASURES 
 

 

Heterogeneous symptoms and signs of acute 
radiation toxicity are usually consequence of 
neglecting the symptom appearance and the 
absence of a patient's reporting them to radiothe-
rapist, usually until the moment when the high 

grade toxicity develops. Considering that the 
emergence of serious acute radiation toxicity is 
one of the most important drivers of chronic 
toxicity development, which often requires 
extensive interventions and expensive, long-term 
treatment, the early recognition of risk factors for 
the occurrence of acute radiation toxicity would 
enable timely and accurate identification and 
observation of patients at increased risk. The 
symptoms of acute radiation toxicity affect the 
quality of life of patients, survival rates are redu-
ced and hospitalization is prolonged. The occur-
rence of severe forms of radiation toxicity 
following radiotherapy, such as intestinal obs-
truction, fistula formation and severe damage to 
the skin or mucous membranes, often requires 
surgical treatment. 

A strategy for reducing gastrointestinal 
toxicity involves use of multiple radiation fields, 
to ensure the homogeneity and precision of the 
delivered dose. It is advised that radiotherapy 
courses are performed in patient lying in prona-
tion, with a full bladder in order to displace the 
small intestine from the pelvis. Use of the 
modern radiation techniques significantly redu-
ces acute and chronic radiation toxicity50. More-
over, with this form of radiotherapy planning it is 
possible to include all the surrounding lymph 
nodes and overcome anatomical differences, 
such as uterine retroversion65. For EBRT 
radiotherapy and brachytherapy planning it is 
ideal to use magnetic resonance imaging (MRI) 
because the anatomical levels are better defined, 
radiotherapy fields are determined more effi-
ciently, adverse effects are reduced, and trea-
tment tolerance is improved1. Planning of the 
IMRT technique, compared to 3D conformal or 
conventional radiotherapy, requires more time, 
knowledge and new technologies, but reduces 
toxicity to the surrounding tissues44. Adaptive 
Image Guided Radiation (IGRT) directs radio-
therapy using the image coordinates of the real 
radiation treatment plan and includes time as a 
factor, during radiation, as the fourth dimension. 
By this method it is possible to reduce the dose 
received by the surrounding healthy tissues, 
while the target volume and regional lymph 
nodes receive a higher dose7,50,64,65. IMRT and 
Stereotactic Beam Radiation Therapy (SBRT) 
are highly sophisticated methods that, with extre-
me precision, destroy the cells of the primary 
tumor or metastases with minimum exposure of 
the surrounding healthy tissue66. 

Special attention should be paid to patients 
who undergo brachytherapy in terms of special 
preparation and care of the irradiated region. 
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Also, the appropriate diet should be followed. 
Ultrasound Guided Conformal Brachytherapy 
use provides good visualization of organs and 3D 
conformal planning in real time. In contrast to 
MR, it is a cheaper and more widely available 
diagnostic tool and has its place in smaller cen-
ters67. 

It has been shown that hydrogel application 
provides good separation between the rectum and 
the extraperitoneal cervical and upper parts of 
the vagina, and that the peritoneal part is fixed 
and there is no distention. This fact is also 
important in EBRT radiotherapy and 
brachytherapy53. Basu and associates placed 
hydroxypropyl methylcellulose gel between the 
vagina and rectum in a patient with cervical can-
cer, with no early or late irradiation complica-
tions68. However, these method needs to be 
improved. 

Some studies have shown that analysis of 
molecular biomarkers can predict acute intestinal 
irradiation toxicity in these patients. It has been 
shown that there is a down regulation of the OPN 
cytokine fragment, thyroid hormone-binding 
protein, hepcidin (the acute phase protein), and 
the C1-INH fragment (an inhibitor of the com-
plement system early activation) and that there is 
an upstream regulation of the fragment of the 
neurosecretory protein vascular growth factor in 
a patient with acute radiation toxicity69. 

The goal of all radiogenomic studies was to 
develop a strategy that would, with high 
sensitivity and specificity, identify patients who 
have an increased risk of the occurrence of acute 
and chronic radiation toxicity37. Analysis of the 
human genome isolated a single nucleotide 
polymorphism and identified aspecific chromo-
some region 11q14.3 that may be associated with 
the occurrence of acute gastrointestinal toxicity 
in patients undergoing prostate radiotherapy37,50. 

 

CONCLUSIONS 
 

Modern concept of locally advanced cervical 
cancer treatment is based on concurrent 
chemoradiotherapy. However, during this kind of 
therapy, various manifestions of acute radiation 
toxicity can occur, i.e. gastrointestinal, hemato-
logic, genitourinary, dermatologic or other 
forms. Although the most of the potential risk 
factors for the development of acute radiation 
toxicity are primarily associated with certain the-
rapeutic modalities, individual patient characteri-
stics must also be taken into account in this 
regard. Known potential risk factors and early 
detection of risk factors for the acute radiation 

toxicity may contribute to better individualiza-
tion of the treatment. New clinical studies are 
needed, based on analysis of the importance of 
known, but also many other, insufficiently defi-
ned potential risk factors for the acute radiation 
toxicity in patients with local advanced cervical 
cancer.  
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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 Prac-
tice 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 обја-
вљеним чланцима или научне недоумице око 
налаза истраживања, уредништво ће преду-
зети 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 часо-
пису "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 ди-
ректна 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 пацијена-
та и бројеви њихових историја болести или 
других докумената се не наводе. Метод рада 

треба описати са довољно детаља, како би 

други истраживачи могли поновити студи-

ју или је евалуирати. Када се испитивања 
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 часо-
писа треба да одговарају скраћеницама у бази 
МЕДЛАЈН. Стил навођења референци је сле-
дећи: 

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 меди-
цини (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 назна-
чити 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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