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Рационална терапија представља мудро 

коришћење терапијских и дигијагностичких 

средстава у медицини са циљем да се пос-

тигне највећи могући квалитет живота па-

цијената, уз што мање трошкове. Рационал-

на терапија није једноставно коришћење 

најјефтинијих лекова и медицинских сред-

става, већ рационална употреба финансиј-
ских средстава како би се постигао што 

бољи ефекат код пацијената; понекада ћемо 

употребити и најскупљи лек, уколико је 
његов ефекат такав да у крајњем збиру оп-

равдава трошкове. 

С обзиром да је сваки здравствени бу-

џет, па и српски, ограничен, развој рацио-

налног приступа терапији је и услов оп-

станка здравственог система базираног на 

принципу солидарности, какав је наш. Зато 

сваки запослени у здравственом систему 

има обавезу да терапији приступи рацио-

нално и да својим пацијентима пружи нај-
бољи третман могућ расположивим сред-

ствима. Медицинско  друштво за рационал-

ну терапију Републике Србије (МЕДРАТ) је 
управо основано са циљем да кроз едукаци-

ју помогне здравственим радницима у Ср-

бији да што рационалније лече своје паци-

јенте. Оснивањем часописа "Рационална 

терапија”  МЕДРАТ чини додатни напор да 

бројна питања и дилеме у лечењу болесника 

појасни и приближи читаоцима. Часопис ће 

излазити два пута годишње, на српском 

језику, писан ћирилицом и сви објављени 

чланци ће бити слободно доступни у цели-

ни сваком заинтересованом читаоцу. Здрав-

ствени радници и сарадници ће моћи и да 

објављују своје радове у часопису "Рацио-

нална терапија”, под условом да рецензије 

радова буду позитивне и да радови пред-

стављају допринос познавању рационалне 

терапије код нас. „Рационална терапија” би 

требало да постане форум на коме би се 

водиле стручне расправе о свим аспектима 

рационалне примене лекова и медицинских 

средстава и на тај начин утицало на ствара-

ње културе рационалне терапије у нашем 

здравственом систему. 

Као главни уредник часописа „Рацио-

нална терапија”, захваљујем се сваком 

читаоцу ових редова што им је посветио 

пажњу и позивам га да, било као аутор или 

читалац, учествује у развоју часописа и 

рада на ширењу идеје рационалне терапије 

у медицини. 
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СКРАЋЕНИЦЕ: 

АТЦ – анатомско-терапијско-хемијска 

класификација. АТЦ класификација је зва-
нична класификација у нашој земљи и засни-

ва се на коду од седам словно-бројчаних зна-
кова који дају пет нивоа класификације лекова. 

ДДД - Дефинисана дневна доза. Статис-

тичка јединица која служи за анализу и упо-

ређивање потрошње лекова, и не може се 

користити за лечење пацијената. Дефинисане 

дневне дозе одређује Светска здравствена 

организација. 

 

САЖЕТАК 
 

У систему државног здравства могуће је 
контролисати прописивање и употребу свих 

група лекова који се издају у апотекама у 

државном власништву. Основни циљ истра-
живања је био да се утврди рационалност 

прописивања лекова у систему државног 
здравства на територији Рашког округа у пе-

риоду од 1.1-30.6.2006. године. Подаци о пот-
рошњи лекова добијени су из база података 

Апотекарске установе Краљево, Апотекарске 

установе Нови Пазар и градске апотеке при 

Дому здравља у Тутину, и односили су се на 

имена и количине издатих лекова у помену-

тим здравственим установама. Сви лекови су 

груписани по генеричким именима, а затим је 

сабрана њихова укупна потрошња (у грамима, 
милиграмима или интернационалним једини-

цама) у сваком подручју које снабдева одго-

варајућа установа. Добијене вредности укуп-

не потрошње су изражене путем Дефинисане 

дневне дозе/1000становника/дан за сваки лек. 

Приликом израчунавања потрошње лекова 

коришћена је Анатомско-терапијско-хемијска 

класификација (АТЦ). При изради рада ко-

ришћен је дескриптивно-аналитички метод и 

ретроспективна анализа добијених података. 
Потрошња лекова у Рашком округу варира по 

општинама од 230 до 780 ДДД/1000 станов-

ника/дан, при чему највећу потрошњу бележи 

општина Краљево. Најиздаванији лекови на 
рецепт у Рашком округу, у посматраном пе-

риоду су еналаприл са 176,12 ДДД/1000 ста-

новника/дан, затим диазепам са 99,67 ДДД/ 

1000становника/дан и фенотерол са 88,1 
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ДДД/1000становника/дан. Постоји велика не-
сразмера између постављених дијагноза и 

лекова издатих на рецепт. Непостојање про-

токола лечења болести, навике лекара које се 

односе на прописивање лекова, куповина 
лекова без рецепта у апотекама приватног 
сектора које нису у систему фонда здравстве-

ног осигурања, фактори су који доводе до 

нерационалне потрошње лекова. Неопходно 

је донети прецизне протоколе за лечење свих 

болести као и успоставити законске норме о 

ригорознијој контроли промета и потрошње 
лекова. 

Кључне речи: Лекови, потрошња лекова, 

анатомско-терапијско-хемијска класификаци-

ја, дефинисана дневна доза, лекови на рецепт 
 

ABSTRACT 
 

In the Public health care system, it is possib-

le to control the prescribing and use of all drug 

groups, as well as their dispensing from pharma-

cies that are in the same system. The main aim of 

this study was to analyze drug prescribing within 

the Public Health Care system in Raška  region 

for the period 01.01-30.06.2006. Data on drug 

utilization were obtained from databases of the 

Pharmaceutical institution Kraljevo, Pharmaceu-

tical institution Novi Pazar and pharmacy of the 

Primary Health Care Center in Tutin. All me-

dicines were grouped by generic names, and then 

their total utilization was summarized (in grams, 

milligrams or international units) for each area 

covered by a respective institution. The utilizati-

on was expressed as number of Defined Daily 

Doses/1000inhabitants/day for each drug. When 

calculating utilization of drugs, Anatomical-

Therapeutic-Chemical classificaton  (ATC) was 

used. Descriptive-analytical method and retros-

pective data analysis were applied. Utilization of 

drugs in Raška region varied from 230 to 780 

DDD/1000inhabitants/day according to munici-

pality; Kraljevo municipality showed the highest 

utilization. Utilization of drugs in ATC groups C, 

N and Group M  was very high in Raška regi-

on. The most  prescribed drugs in Raška region, 

in the reporting period, were еnalapril with 

176.12 DDD/1000inhabitants/day, diazepam with 

99.67 DDD/1000inhabitants/day and fenoterol 

with  88.1  DDD/1000 inhabitants/day.  Inade-

quacy of prescribed drugs for established diagno-

ses was frequent. Lack of treatment protocols, 

bad prescribing habits, and practice of selling 

prescription medicines without prescription in 

private pharmacies were main reasons that led to 

irrational utilization of drugs. It is necessary to 

make precise treatment protocols for the most 

frequent diseases and to implement rigorous 

control of drug dispensing. 
 

Key Words: Drug utilization, Anatomical-

Therapeutic-Chemical classification, Defined  

Daily Dose, prescription drugs 

 

УВОД  
 

Потрошња лекова који се користе у тера-

пији многобројних болести данашњице пред-

ставља неизбежну тему расправе у стручно-

медицинској јавности, а у исто време и зна-

чајну ставку буџета сваке државе. На почетку 

сваке године Републички фонд здравственог 
осигурања са здравственим установама у др-

жавној својини закључује уговоре преко којих 

финансира систем здравствене заштите у Ре-

публици Србији. Велики део средстава одлази 

на лекове и медицинска средства. У систему 

државног здравства могуће је контролисати 

прописивање и употребу свих група лекова, 
као и издавање истих у апотекама које су у 

истом систему. Сви лекови који се издају на 

рецепт или продају у тзв."ручној продаји", 

евидентирају се аутоматском обрадом пода-

така. 

Развој истраживања потрошње лекова на-

стао је из иницијативе која је настала у север-

ној Европи и Великој Британији средином 60-

тих година двадесетог века. Пионирски рад 

Артура Енгела из Шведске и Питера Сидери-

јуса из Холандије скренуо је пажњу многим  

истраживачима на важност упоређивања пот-

рошње лекова између различитих земаља и 

региона. Њихов приказ битних разлика у про-

даји антибиотика у 6 земаља Европе током 

1966. и 1967. године, инспирисао је СЗО да 

организује свој први сусрет на тему "Потро-

шња лекова" у Ослу 1969. године. Ово је до-

вело до оснивања европске Групе за истражи-

вање потрошње лекова при СЗО (енг. Drug 

Utilization Research Group)
 1
. 

Пионири овог истраживања схватили су 

да исправна интерпретација података о пот-

рошњи лекова захтева истраживање на нивоу 

пацијента. Постало је јасно да морамо да зна-

мо одговоре на следећа питања: 

• зашто су лекови прописани 

• ко су прописивачи лекова 
• за кога га они прописују 

• да ли пацијенти узимају своје лекове ис-

правно 

• које су предности а који ризици лекова 
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Крајњи циљ истраживања о потрошњи 

лекова мора бити оцена да ли је медикамент-

на терапија рационална или не. Да би се пос-
тигао овај циљ неопходно је применити мето-

де провере рационалности медикаментне те-
рапије2. Пракса прописивања лекова се фор-

мира под утицајем фактора који делују на 

стварање прописивачких навика појединих 

лекара. Познавање фармакотерапијске тради-

ције на неком подручју омогућава спрово-

ђење едукативних програма рационалне фар-

макотерапије3
.  

Најпоузданији и најједноставнији начин 

израчунавања потрошње лекова у неком вре-
менском периоду, како на националном тако 

и на интернационалном нивоу, је путем Де-

финисане дневне дозе (ДДД). Она је статис-
тичка мера, дефинисана као усвојена про-

сечна дневна доза одржавања за лек који се 
даје одраслој особи за главну индикацију4. 

Ради лакше идентификације и евиденције, 

лекови су груписани по АТЦ (енг. Anatomical 

Therapeutic Chemical) класификацији5.  

Истраживања о потрошњи лекова спрово-

де се у многим земљама Европе, укључујући 

Србију6,7,8,9
, а скандинавске земље их редовно 

објављују у свом годишњем извештају. При-

мери из тих студија показују да су лекови за 
лечење кардиоваскуларних болести у свим 

тим земљама на листи највише коришћених 

лекова. На листи најиздаванијих лекова при-

сутан је барем један АЦЕ инхибитор, осим 

Норвешке и Данске, где се често користи 

амлодипин,  блокатор калцијумских канала. 

Удео најкоришћенијих лекова у општој пот-
рошњи је између 23% и 49%. У Норвешкој су 

најпродаванији лекови натријум-флуорид, аце-
тил-салицилна киселина, аторвастатин, сим-

вастатин, амлодипин. Они су са 49% уче-
ствовали у укупној потрошњи лекова у 2003. 

години. Шведска листа пет најпродаванијих 

лекова изгледа овако: ацетил-салицилна ки-

селина, фуросемид, натријум-флуорид, сим-

вастатин, парацетамол. Они у укупној продаји 

учествују са 26% током 2003. године. Данска 

листа од пет најпродаванијих лекова: параце-
тамол, фуросемид, ацетил-салицилна кисели-

на, бендрофлуметазид са калијумом, амлоди-

пин, учествује у укупној потрошњи лекова са 

28% у 2003.години. Што се тиче употребе 

антибиотика, у већем броју нордијских зема-
ља основане су агенције које прате прописи-

вање антибиотика и њихове ефекте на болес-

ти. Једна њихова студија у периоду од 1998-

2003. године, дошла је до података да су три 

од четири прописана антибиотика била за 

лечење респираторних обољења, а да је за чак 

20%-50% од њих, питање да ли су били неоп-

ходни у терапији2,10,11. Укупна потрошња ле-

кова у нордијским земљама у 2006. години 

креће се 1871 ДДД/1000становника/дан у 

Шведској, преко 1558 ДДД/1000становника/ 
дан у Финској, 1411 ДДД/1000 становника/ 
дан у Норвешкој, 1357 ДДД/1000 становника/ 
дан у Данској12,13,14.  

Главни циљ истраживања потрошње ле-

кова је да се омогући рационална употреба 

лекова у популацији. За пацијента лично, ра-

ционална употреба лекова значи прописивање 

добро познатог лека у оптималној дози, зајед-

но са правом информацијом, а по присту-

пачној цени. 

Основни циљ овог рада је да се утврди 

рационалност прописивања лекова у систему 

државног здравства на територији Рашког 
округа кроз израчунавање потрошње свих 

прописиваних лекова и њено упоређење са 

постављеним дијагнозама.  

 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД 
 

Истраживање потрошње лекова спрове-

дено је у периоду од 1.1-30.6.2006. године на 

територији Рашког округа. Рашки округ чини 

пет општина: Краљево, Врњачка Бања, Раш-

ка, Нови Пазар и Тутин са близу 300 000 ста-

новника. У Рашком округу функционишу две 

апотекарске установе:  Апотекарска установа 

Краљево и Апотека Нови Пазар, као и апоте-

ка у оквиру Дома здравља у Тутину, које по-

кривају потребе становништва у области при-

марне здравствене заштите. У њима се реали-

зују рецепти прописани од стране лекара из 
државног сектора. 

 Подаци о потрошњи лекова добијени су 

из база података Апотекарске установе Кра-

љево, Апотекарске установе Нови Пазар и 

градске апотеке при Дому здравља у Тутину и 

односили су се на имена и количине издатих 

лекова у поменутим здравственим установа-

ма. Сви лекови су груписани по генеричким 

именима, а затим је сабрана њихова укупна 

поторшња (у грамима, милиграмима или ин-

тернационалним јединицама) у сваком под-

ручју које снабдева одговарајућа установа. 
Добијене вредности укупне потрошње су по-

дељене са вредностима Дефинисане дневне 

дозе за одговарајући лек и добијен укупан  

број ДДД за сваки лек понаособ.  Добијене 

вредности су за сваки лек унете у формулу: 
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ДДД/1000становника/дан = Укупна ко-

личина лека (mg) x 1000 / ДДД (mg) x број 
становника x број дана, 

па је добијен коначан број ДДД/1000ста-
новника/дан. Приликом израчунавања пот-
рошње лекова, коришћена је Анатомско-тера-
пијско-хемијска класификација (АТЦ)

 5
.   

Подаци о најчешћим дијагнозама у при-

марној здравственој заштити добијени су из 
Статистичког годишњака који издаје Завод за 
јавно здравље Краљево6

.  

Подаци о броју становника за сваку опш-

тину добијени су из службе Републичког за-
вода за статистику, а по попису који је обав-

љен 2002.године7.  

Добијени подаци су статистички обрађени 

и табеларно приказани. При изради рада ко-

ришћен је дескриптивно-аналитички метод и 

ретроспективна анализа добијених података8.  
 

РЕЗУЛТАТИ 
 

За подручје три општине (Краљево, Врњач-

ка Бања, Рашка) које снабдева апотекарска 

установа Краљево и које броји око 170 000 

становника за првих шест месеци 2006. годи-

не укупан број ДДД за све лекове из свих 

група је 780,61 ДДД/1000становника/дан. Нај-
издаванији лек на рецепт је еналаприл са 

113,81 ДДД/1000 становника/дан. 

За подручје општине Нови Пазар, које 

снабдева апотекарска установа Нови Пазар и 

које броји око 90000 становника за првих 

шест месеци 2006. године укупан број ДДД за 
лекове из свих група је 230,08 ДДД/1000ста-

новника/дан. Најиздаванији лек на рецепт је 

еналаприл са 44,27 ДДД/1000становника/дан. 

За подручје општине Тутин, које снабдева 

апотека Дома здравља у Тутину и које броји 

око 30 000 становника за првих шест месеци 

2006. године укупан број ДДД за лекове из 
свих група је 235,25 ДДД/1000становника/ 
дан. Најиздаванији лек на рецепт је бекломе-

тазон са 18,8 ДДД/1000 становника/дан. 

На основу ових резултата добијена је та-

бела 1 у којој је приказано десет најчешће 

издаваних лекова на рецепт у Рашком округу, 

а по територији коју снабдевају одговарајуће 

апотеке.  

 

Табела 1.  Упоредни приказ десет најпродаванијих лекова на рецепт изражено у ДДД/1000   

                  становника/дан у општинама Краљево, Врњачка бања, Рашка, Нови Пазар и  

                  Тутин у периоду 1.1-30.6.2006. године. 
 

Краљево, Врњачка бања, Рашка Нови Пазар Тутин 

Еналаприл 113,81 Еналаприл 44,27 Беклометазон      18,8 

Диазепам 81,07 Фенотерол       28,9 Диклофенак 18,67 

Напроксен 58,78 Диклофенак 18,01 Еналаприл 18,04 

Фенотерол          44,6 Метопролол 14,88 Фенотерол      16,4 

Диклофенак 38,33 Салбутамол        7,6 Квинаприл 14,76 

Амлодипин           26,8 Гликлазид 6,63 Салбутамол        13 

Бромазепам 24,57 Цилазаприл        6,5 Амлодипин          9,1 

Беклометазон 22,53 Диазепам 6,19 Диазепам 6,41 

Цилазаприл      21,8 Амлодипин           5,99 Гликлазид 6,11 

Салбутамол 21,45 Теофилин 5,48 Сулфометокс.три 5,71 

УКУПНО 453,74  144,45  127 
 

У општинама које снабдева АУ Краљево, 

укупна потрошња десет најиздаванијих  леко-

ва на рецепт је 453,74 ДДД/1000становника/ 

дан, што чини 58% укупне потрошње лекова 
која износи 780,61 ДДД/1000становника/дан. 

У општини коју снабдева апотека Нови 

Пазар, укупна потрошња десет најиздавани-

јих лекова на рецепт је 144,45 ДДД/1000 ста-
новника/дан, што износи око 63% укупне 
потрошње лекова која износи 230,08 ДДД/ 

1000становника/дан. 

Потрошња десет најиздаванијих лекова на 

рецепт у општини коју снабдева апотека До-

ма здравља Тутин износи 127 ДДД/1000 ста-

новника/дан и представља 54% потрошње 

укупно издатих лекова, која је 235,25 ДДД/ 

1000становника/дан. 

Анализирајући потрошњу лекова по АТЦ 

групама у Рашком округу, уочили смо да су 

најзаступљенији лекови из АТЦ групе Ц који 

са 481,74 ДДД/1000становника/дан чине 38,7% 

укупне потрошње, затим лекови из групе Р са 

198,55 ДДД/1000становника/дан чине 15,9%  

укупне потрошње, групе М са 184,67 ДДД/ 

1000становника/дан, чине  14,8%, и групе Н 

са 181,6 ДДД/1000становника/дан чине  14,6% 

укупне потрошње. Све заједно, те четири гру-

пе чине скоро 84% потрошње свих лекова на 
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територији Рашког округа. Најмање су изда-

вани лекови из АТЦ група Д (дерматолошки 

препарати са 1,03 ДДД/1000 становника/дан) 

и П (лекови против паразита са 0,45 ДДД/ 

1000становника/дан). 

У примарној здравственој заштити (служ-

ба опште медицине, служба здравствене заш-

тите деце, служба здравствене заштите школ-

ске деце и омладине, служба здравствене за-

штите жена и служба здравствене заштите 

радника) најчешће су дијагностиковане запа-

љенске болести респираторног система. У 

општинама Краљево, Врњачка Бања и Рашка 

пријављено је 39954 случајева дијагностико-

вања ових болести, у Новом Пазару 29017, а у 

општини Тутин 6151 случајева (Табела 2).  

 

Табела 2. Упоредни приказ десет најчешћих дијагноза по МКБ 10 на територији  

                 Рашког округа у периоду 1.1-30.6.2006.године 
 

Краљево, Врњачка Бања, Рашка Нови Пазар Тутин 

J02-J03 39954 J02-J03 29017 J02-J03 6151 

J00-J01,J05-J06 20933 I10 8099 J10-J11 887 

I10 9255 R00-R09,R11-

R49,R51-R53... 

2345 H65-H75 861 

J20-J21 7348 J20-J21 2077 J12-J18 684 

M40-M49,                                                                                                           

M53-M54 

6103 M40-M49,                                                                                                           

M53-M54 

2068 H10-H13 504 

R00-R09,R11-

R49,R51-R53... 

4835 J40-J44 1745 M40-M49,                                                                                                           

M53-M54 

455 

N30 4008 H65-H75 1743 D50 422 

J40-J44 3592 J04 1583 N30 411 

F40-F48 3261 R50 1258 I10 275 

S00-S01, S04, S09-

S11, S14-S16,                                                                                                                                    

3190 F40-F48 1031 S00-S01, S04, S09-

S11, S14-S16,                                

274 

 

Упоређивањем потрошње десет најизда-
ванијих лекова на рецепт у Рашком округу и 

Норвешкој у 2006. години (табела 3), види се 

да је број ДДД/1000становника/дан за десет 

најиздавнијих лекова далеко већи (скоро дво-

струко) у Рашком  округу него у Норвешкој.  
 

Табела 3.  Упоредни приказ десет најпродаванијих лекова на рецепт у Норвешкој  
                  у 2006.години и на територији Рашког округа у периоду 1.1-30.6.2006. године  

                  изражено у ДДД/1000 становника/дан 

 

Редни број Норвешка ДДД/1000/дан Рашки округ ДДД/1000/дан 

1. Симвстатин 85,26 Еналаприл          176,12 

2. Ацетилсалицилна 

кис. 

64,03 Диазепам 99,67 

3. Аторвастатин 51,04 Фенотерол             88,1 

4. Зопиклон 30,98 Диклофенак 75,09 

5. Амлодипин 30,14 Напроксен 58,76 

6. Метопролол 23,80 Салбутамол 42,05 

7. Рамиприл 23,62 Амлодипин 41,89 

8. Фуросемид 21,63 Беклометазон 41,33 

9. Левотироксин натри-

јум 

21,20 Цилазаприл             28,3 

10. Цетиризин 25,63 Бромазепам 24,57 

УКУПНО:  377,33  675,88 
 

Најиздаванији лекови на рецепт у Рашком 

округу, у посматраном периоду су еналаприл 

са 176,12 ДДД/1000становника/дан, затим диа-
зепам са 99,67 ДДД/1000становника/дан и фе-
нотерол са 88,1 ДДД/1000становника/дан. У 

Норвешкој су најиздаванији лекови симваста-

тин са 85,26 ДДД/1000становника/дан, затим 

ацетил-салицилна киселина са 64,03 ДДД/ 

1000становника/дан и аторвастатин са 51,04 

ДДД/1000становника/дан.  
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ДИСКУСИЈА 
 

Резултати овог истраживања које је спро-

ведено од 1.1-30.06.2006. године, показују да 

је међу десет најиздаванијих лекова на рецепт 

у општинама Краљево, Врњачка Бања и Раш-

ка, а које снабдева Апотекарска установа Кра-

љево, највише из групе Ц (еналаприл, амло-

дипин, цилазаприл), затим групе Н (диазепам 

и бромазепам) и групе М (напроксен, дикло-

фенак). У општини Нови Пазар, коју снабдева 
апотека Нови Пазар, међу десет најиздавани-

јих лекова су лекови из групе Ц (ена-лаприл, 

метопролол, цилазаприл, амлодипин), затим 

групе Р (фенотерол, салбутамол, теофилин) и 

на крају групе М (диклофенак). Подаци доби-

јени за општину Тутин, коју снабдева апотека 

Дома здравља Тутин, говоре да су међу десет 

најчешће издаваних лекова на рецепт  лекови 

из групе Ц (еналаприл, квинаприл, амлоди-

пин), потом долазе лекови из групе Р (бекло-

метазон, фенотерол, салбутамол) и на крају 

лекови групе М (диклофенак). 

На првом месту по потрошњи у Рашком 

округу је еналаприл, лек из АТЦ групе Ц који 

се користи за лечење хипертензије, која је на 

другом месту по учесталости дијагноза и да-

леко заостаје за болестима респираторног си-

стема. Антибиотика нема на листи десет нај-
више коришћених лекова, иако, како је већ 

наведено, запаљенске болести дисајних путе-

ва чине већину дијагноза у служби примарне 

здравствене заштите. Још два лека из групе Ц 

су међу десет највише коришћених (амлоди-

пин, цилазаприл). 

Лекови из групе М су у самом врху по по-

трошњи (напроксен, диклофенак).  

Дијагнозе које се односе на болести нерв-

ног система су практично на зачељу, а лекови 

из групе Н су врло високо позиционирани на 

листи десет најпродаванијих лекова (диазе-
пам је на другом месту). Тренд пораста пот-
рошње лекова из ове групе уочен је и у КБЦ 

Крагујевац још 1999. године и задржава се и 

данас9
. 

Ако ово упоредимо са потрошњом у Нор-

вешкој, видимо да тамо доминирају лекови из 
групе Ц, али из подгрупе која регулише нивое 

липида у серуму, да лекова из групе М нема 
међу првих десет, а само је један лек из групе 
Н присутан, док су у Рашком округу два лека 
из групе Н међу десет наиздаванијих лекова. 

Ацетил-салицилна киселина није присутна 

међу десет највише коришћених лекова у 

Рашком округу, док у Норвешкој заузима 

високо друго место11,12,13
. 

Важно је  истаћи чињеницу да овим пода-

цима није било могуће додати податке о изда-

тим лековима у апотекама приватног сектора. 
Разлози су ти што приватне апотеке немају 

прецизну евиденцију о потрошњи лекова, 
односно по закону нису у обавези да воде 

картон о потрошњи лека. Оне такође издају 

један број лекова и без рецепта, а промет не-

ких лекова иде и токовима који нису у складу 

са законима који регулишу промет и потро-

шњу лекова. Количине лекова које се издају 

без рецепта су значајне, нарочито у општина-

ма Нови Пазар и Тутин. До ових података се 

дошло непосредним увидом у пословање 

приватних апотека, разговором са пацијенти-

ма и некима од запослених у апотекама. 

Треба навести чињеницу да лекари, осни-

вачи приватне праксе, такође прописују ре-

цепте, али нема евиденције ни статистичке 

обраде броја прописаних рецепата. Рецепте 

прописане од стране лекара из приватног сек-

тора, пацијенти не могу да реализују у држа-

вним апотекама уз партиципацију, јер они 

нису покривени уговором са Републичким 

фондом за здравствено осигурање. Овај пода-

так је веома значајан имајући у виду чињени-

цу да на територији Рашког округа постоји 

око 100 регистрованих лекарских и стомато-

лошких ординација. 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Узимајући у обзир резултате о потрошњи 

лекова, најучесталијим дијагнозама у служ-

бама примарне здравствене заштите и резул-

тате сличног истраживања у развијеним скан-

динавским земљама, можемо закључити да је 

потрошња лекова у Рашком округу велика. 
Потрошња лекова из групе Ц је веома висока, 
много већа него у земљама са којима је упо-

ређивање извршено. Лекови из рупе Н и гру-

пе М, којих нема међу првих десет најиздава-

нијих лекова у скандинавским земљама, у 

Рашком округу су у самом врху. Постоји ве-

лика несразмера између постављених дијаг-
ноза и лекова издатих на рецепт, посебно 

антибиотика и седатива. Велики број лекова 
се купује без рецепта, а не постоји ни евиден-

ција о издатим рецептима од стране лекара 

приватне праксе. Будући да не постоје прото-

коли за лечење болести, навике лекара које се 

односе на прописивање лекова су један од 

фактора који утиче на потрошњу лекова. Не-

сумњиво је да је и лоша друштвено-економ-
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ска ситуација у земљи у протеклих 20 година 

допринела повећаном оболевању од раз-
личитих болести и самим тим узроковала по-

већану потрошњу одговарајућих лекова. 

У циљу смањења потрошње лекова и пос-
тизања рационалности у прописивању и изда-
вању лекова, потребно је донети прецизне 

протоколе за лечење свих болести, ригороз-
није контролисати промет лекова, омогућити 

лекарима и апотекама из приватног сектора 

прописивање и издавање лекова на рецепт на 

терет фонда РЗЗО. Неопходно је едуковати 

лекаре о новим лековима на тржишту и про-

менама у протоколима лечења, пацијенте о 

контроли здравственог стања, дејству и не-

жељеним ефектима лекова које узимају и 

често контролисати прописивање лекова у 

примарној здравственој заштити ради сагле-
давања евентуалних грешака у прописивању. 
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СКРАЋЕНИЦЕ 

GMP - гуанозин моно фосфат 

eNOS - ендотелна азот оксид синтетаза 

ACAT - ацил CoA:холестерол ацилтран-

сфераза 

HMG - CoA - хидрокси-метил-глутарил-

коензим А редуктазе 

iNOS - индуктибилна азот оксид синтетаза 

COX - циклооксигеназа 

 

САЖЕТАК 
 

Глог (Crataegus monogyna,  Crataegus oxya-

cantha L.; sin. Crataegus laevigata, Rosaceae) 

се дуго времена користи у традиционалној 
медицини многих народа као лек или помоћ-

но лековито средство. Распрострањен је у 

Европи, источној Азији и источној Северној 
Америци. Лишће, цветови и плодови се кори-

сте у лечењу хроничне срчане инсуфицијен-

ције, високог крвног притиска, као и различи-

тих дигестивних проблема. У новије време су 

изведене и студије које су показале антиокси-

дативно, антиинфламаторно, гастропротекти-

вно и антимикробно дејство екстракта глога. 

У екстрактима лишћа, цветова и плода глога 
идентификовани су флавоноиди, олигомерни 

проциjанидини, тритерпенске киселине, ор-

ганске киселине, стероли и кардиоактивни 

амини у траговима. Међутим, флавоноиди и 

олигомерни процијанидини, од свих хемиј-
ских једињења присутних у глогу, имају нај-
већу улогу у биолошкој активности препарата 

глога. Сходно томе, екстракти глога се стан-

дардизују према присуству ових једињења 

(2,2% флавоноида и 18,75% олигомерних 

процијанидина). Нису примећени озбиљнији 

нежељени ефекти. На пацовима је показано 

да није тератоген.           
 

Кључне речи: Crataegus, кардиотонични, 

хипотензивни, антиоксидативни ефекат 

 

ABSTRACT 
 

Hawthorn (Crataegus monogyna, Crataegus 

oxyacantha L.; sin. Crataegus laevigata, Rosa-

ceae) has been used as a drug or additional me-

dicinal product in traditional medicine of many 

nations for a long time. It is widespread in Euro-

pe, East Asia and eastern North America. Hawt-

horn leaves, flowers and fruits are used in trea-

ting chronic heart insufficiency, high blood pres-

sure and various digestive disorders. In recent ti-

mes, many studies suggest that hawthorn extract 

has antioxidative, anti-inflammatory, gastropro-

tective and antimicrobial effect. Hawthorn lea-

ves, flowers and fruits contain flavonoids, oligo-

meric proanthocyanidins, triterpene acids, orga-

nic acids, sterols and trace amounts of cardioac-

tive amines. Among these chemical substances, 

flavonoids and oligomeric proanthocyani-dins 

are the two major groups of bioactive compo-

nents. According to this, hawthorn extra-cts are 

standardized based on  flavonoid and OPC con-

tents (2,2% flavonoids and 18,75% oligo-meric 

proant-hocyanidins). Serious adverse reactions 
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are not recognized. In the study on rats no terato-

genic effects were noted.           
 

Key Words: Crataegus, cardiotonic, hypot-

sineve, antioxidative effect 

 

УВОД 
 

Глог је листопадни трновит жбун или ни-

ско дрво, са наизменичним, режњевитим 

лиш-ћем. Спада у царство Plantae, разред 

Magnoliopsida, ред Rosales, фамилија Rosace-

ae, род Crataegus.  

Глог је распрострањен у источној Азији, 

Европи и источној Северној Америци. И бели 

и црвени глог су веома распрострањени у на-
шој земљи, највише по рубовима шума, крај 
путева и у живим оградама (слика 1).  

 
Слика 1. Crataegus monogyna L., Rosaceae 

Врсте рода Crataegus могу имати беле или 

ружичасте цветове и ситне црвене или црне 

плодове (глогиње) са 1 до 5 коштица. Лишће 

црвеног глога има 3 до 5 плитко одвојених 

режњева затупастог врха,  а белог глога има 3 

до 7 дубоко одвојених режњева зупчастог 
врха.  

Као биљна дрога користе се цвасти, ли-

шће и плодови. Цвасти се беру рано у пролеће 

пре него што се потпуно развију. Суше се у 

танком слоју, у хладовини. Лишће се бере 

лети, када је сасвим развијено, а плодови кад 

сазре, касно у јесен. Плодови се суше цели у 

танком слоју на сунцу или у загрејаној суш-

ници1.  

Глог се вековима користи у традиционал-

ној медицини многих народа. Користе се пло-

дови, лишће, цветови или њихова комбинаци-

ја. Нарочито је познат у лечењу срчаних тего-

ба: слабости срца, NYHA I-II стања, ангине 

пекторис, хипертензије са срчаном инсуфици-

јенцијом, умереног поремећаја срчаног ритма 

и атеросклерозе. Такође, глогу се приписују и 

успешно диуретично, адстригентно и анти-

микробно деловање2.  

И у Кини и у Европи се плодови глога не 

користе само као лековито средство, већ и као 

сировина за израду намирница (конзервирано 

воће, џем, желе, пиће...). 

Неке врсте рода Crataegus су официналне 

у фармакопејама многих земаља као што су 

Кина, Немачка, Француска, Енглеска... (табе-

ла 1).  

 

Табела 1.  Неке врсте глога официналне у различитим фармакопејама и делови биљке  

                  који се користе као лековити материјал. 

 

Фармакопеје Врсте Делови који се користе 

Chinese Pharmacopoeia (English 

ed. 2000) 

Crataegus pinnatifida 

Crataegus pinnatifida var. major 

Плодови 

European Pharmacopoeia 6.0 

2008. 

Crataegus oxyacantha L. 

Crataegus monogyna L. 

Плодови и лишће 

British Pharmacopoeia 2009 Crataegus oxyacantha L. 

Crataegus monogyna L. 

Лист са цветом и плод 

Хрватска фармакопеја 2007 Crataegus oxyacantha L. 

Crataegus monogyna L. 

Лист са цветом и плод 

 

ХЕМИЈСКИ САСТАВ 
 

Плодови, лишће и цветови глога садрже 

бројна хемијска једињења. За поједина од 

њих је доказано фармаколошко деловање, а за 

поједина се претпоставља да имају извесна 

лековита својства. Од хемијских једињења су 

присутни: флавоноиди (0,1-1% у плодовима, 

1-2% у лишћу и цветовима)1-3, олигомерни 

процијанидини (1-3% у плодовима или лишћу 

са цветовима)1-3
, тритерпенске киселине (0,5-

1,4% у плодовима)
2
, органске киселине (2-

6%)2, стероли, кардиоактивни амини (у траго-

вима), неки шећери, каротеноиди, витамин 

Ц... Сматра се да флавоноиди и олигомерни 

процијанидини имају највећу улогу у биоло-

шкој активности препарата глога. Ово је и 
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разлог зашто је већина препарата на бази гло-

га стандардизована управо на флавоноиде и 

олигомерне процијанидине. Oд флавоноида у 

екстракту глога најзаступљенији су: хиперо-

зид, гликозиди витексина, кверцетин и рутин 

(слика 2); од олигомерних процијанидина 
најзаступљенији су: епикатехин (слика 3), 

процијанидин B2; од тритерпенских киселина: 

кратеголна, урсолна (слика 4), олеанолна ки-

селина; а од органских киселина имамо: ка-
фену (слика 5) и хлорогенску киселину. 

 

O

OOH

OH

OH

OH

OR

 
 

 

флавоноид R 

хиперозид галактоза 

кверцетин H 

рутин глукоза-рамноза 

 

Слика 2. Хемијски структура неких  

флавоноида присутних у глогу 
 

OOH

OH

OH

OH

OH

 
 

Слика 3. Хемијска структура процијанидина - 

епикатехина 
 

CH3 CH3

CH3 CH3

CH3

CH3

CH3

OH

O

CH3

 
 

Слика 4.  Хемијска структура тритерпенске –  

урсолне киселине 

 

OH

OH

O

OH

 
 

Слика 5. Хемијска структура органске –  

кафене киселине 

 

ФАРМАКОЛОШКА АКТИВНОСТ 
 

Највише испитивано фармаколошко дејс-

тво глога је  кардиоваскуларно деловање. То 

подразумева кардиотонично, антиаритмичко, 

хипотензивно, хиполипидемијско и антиок-

сидативно деловање. Поред овога, препара-

тима глога се приписују и антиинфламаторно, 

антиулцерогено и антимикробно деловање. 

 

КАРДИОТОНИЧНА АКТИВНОСТ 
 

Деценијама уназад се испитује дејство ра-

зних врста рода Crataegus на кардиоваску-

ларни систем. Постоји велики број in vivo и in 

vitro студија где је испитивано дејство екс-

тракта (лишћа, цветова и плодова) глога. Та-

кође су испитивана и дејства појединих фрак-

ција састојака глога (флавоноида, тритерпена, 
процијанидина). У овим студијама је утврђе-

но да екстракт глога показује: позитивно ино-

тропно и негативно хронотропно деловање, 
да повећава коронарни проток крви, а такође 

смањује потрошњу кисеоника4-6
. Због ових  

кардиотоничних особина, данас се глог често 

користи као допуна стандардној терапији 

срчане инсуфицијенције. У новије време ис-

питивано је неколико стандардизованих пре-

парата глога и такође је  утврђен њихов пози-

тивни инотропни и негативни хронотропни 

ефекат. Тачан механизам његовог деловања 

није познат, али се зна да не узрокује блокаду  

β-адренергичних рецептора7
. 

Поставља се питање како препарати глога 

утичу на морталитет пацијената са срчаном 

инсуфицијенцијом и да ли смањују прогреси-

ју срчане инсуфицијенције. 

Овај утицај је испитиван на 120 пацијена-

та са благом и умереном срчаном инсуфици-

јенцијом. Подељени су у две групе које су то-

ом 6 месеци примале таблете плацеба или 

стандардног препарата глога. Примарна вари-

јабла која се мерила било је време до прогре-

сије срчане инсуфицијенције (смрт, хоспита-

лизација или неопхпдно повећање диурети-

ка). Резултат студије је био да испитивани 

препарат глога не смањује прогресију срчане 
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инсуфицијенције код пацијената који већ бо-

лују од ње. Такође су резултати показали да је 
ризик од ране прогресије срчане инсуфици-

јенције већи у групи која је примала препарат, 

међутим ова разлика ипак није статистички 

значајна. Смртност у групи која је примала 

глог је била занемарљиво већа, као и број хо-

спитализација. Са друге стране, потреба за 
повећањем диуретика је била мања него у 

плацебо групи. И сами аутори ове студије 

напомињу да није јасно зашто су пацијенти 

који примају овај препарат глога у већем ри-

зику од плацебо групе. Такође се не зна да ли 

су ови резултати јединствени, или су ово само 

уобичајене појаве у овој популацији, сходно 

томе да друге студије које су се бавиле срча-

ном инсуфицијенцијом, нису испитивале ова-
кву појаву. Аутори наводе, као једно од могу-

ћих објашњења, интеракцију лекова и препа-

рата глога8
. Већина пацијената са срчаном 

инсуфицијенцијом прима још прегршт других 

лекова, па је интеракција теоријски могућа. 

 Само једна студија9 је испитивала могућу 

интеракцију између C. oxyacantha и дигокси-

на, као често коришћеног лека у срчаној ин-

суфицијенцији. Флавоноиди, из глога, могу 

да утичу на функцију П-гликопротеина и на 

тај начин интерагују са другим лековима који 

су супстрати за П-гликoпротеин, као што је 

дигоксин. Једна група пацијената је примала 

само дигоксин, а друга дигоксин и препарат 

глога. Потом су извршена фармакокинетичка 
испитивања. Утврђено је да нема статистички 

значајне разлике у било ком измереном фар-

макокинетском параметру. На основу овога се 
закључује да се овај препарат глога и дигок-

син могу истовремено примењивати у дозама 
коришћеним у овој студији. 

У сваком случају требало би обратити 

пажњу приликом прописивања препарата C. 

oxyacantha код пацијената са срчаном инсу-

фицијенцијом. 

 

ХИПОТЕНЗИВНА АКТИВНОСТ 
 

Хипотензивни ефекат екстракта глога на-

стаје као последица периферне вазодилатаци-

је. Сматра се да проциjанидини узрокују по-

већање цикличног GMP и тако доводе до ен-

дотелиум зависне релаксације крвних судо-

ва10. Међутим, у новије време је утврђен још 

један механизам којим екстракт глога доводи 

до периферне вазодилатације. Наиме, екс-
тракт глога индукује активацију eNOS ензи-

ма, чиме се повећава ослобађање NO из ендо-

тела и долази до вазодилатације11
. 

 

АНТИОКСИДАТИВНА АКТИВНОСТ 
 

Ова активност екстракта глога се припи-

сује олигомерним процијанидима и флавоно-

идима, а у оквиру њих, пре свега, епикатехи-

ну, хиперозиду, рутину. У in-vitro експери-

менту испитивана је антиоксидативна актив-

ност водено-етанолног екстракта лишћа и не-

зралих плодова Crataegus aronia. Посматрана 

је способност екстракта да инхибира оксида-

цију β-каротена, пероксидацију липида у хо-

могенизату јетре пацова индуковану гвожђем 

као и способност уклањања супероксид (O2
−
) 

радикала. Резултати су показали да је приме-

на екстракта довела до инхибиције оксидаци-

је β-каротена, као и до инхибиције пероксида-
ције липида у јетри пацова. Такође је био ефи-

касан и у уклањању слободних радикала12.  

Реактивне кисеоничне врсте се нормално 

стварају у току редокс процеса у метаболизму 

аеробних ћелија. Уколико се не елиминишу, 

ове групе могу значајно да оштете молекуле 

као што су протеини, ДНК и липиди. Њихов 

вишак у организму се повезује са развојем 

бројних хроничних болести, као што су тумо-

ри, атеросклероза, болести срца и реумати-

зам. Због овога постоји значајан интерес за 

природне антиоксидансе, присутне у биљкама 

(које се користе за исхрану или у медицинске 

сврхе), како би помогли у превенцији оксида-

тивне деградације ћелија. Посебно је од важ-

ности у стањима повећане продукције слобо-

дних радикала, где унос антиоксиданаса ис-

храном заједно са ендогеним антиоксиданси-

ма, може значајно ублажити оксидативно 

оштећење молекула. 

 

ХИПОЛИПЕМИЈСКА АКТИВНОСТ 
 

Утврђено је да екстракт  глога снижава ни-

во серумског укупног холестерола, LDL-холе-

стерола и триглицерида. Ово га чини благот-

ворним за кардиоваскуларни систем13. 

У једној студији14 узете су три групе 

зечева. Прва група је добијала одговарајућу 

исхрану без холестерола, друга исхрану са 

повећаном количином холестерола, а трећа 

исхрану са повећаном количином холестерола 

и екстракт плода глога. Након 12 недеља ме-

рени су укупни холестерол и триглицериди. У 

групи која је примала екстракт глога дошло је 

до статистички значајног смањења и холесте-
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рола и триглицерида у односу на другу групу, 

која није примала екстракт глога. Такође, у 

групи која је примала екстракт, уочено је и 

значајно смањење акумулације холестерола у 

аорти, као и смањење активности интести-

налне ACAT. Из ових резултата се закључује 
да екстракт глога не доводи до инхибиције 
HMG-CoA редуктазе, већ да се механизам ко-

јим екстракт плода глога смањује ниво серум-

ског холестерола заснива на инхибицији ап-

сорпције холестерола. Ово се постиже сма-

њењем активности интестиналне ACAT.  

У другој студији15
 је утврђено да су три-

терпенске киселине (олеанолна и урсолна 

киселина) одговорне за инхибицију интести-

налне ACAT. Такође је утврђено да се ефекат 

екстракта глога у смањењу нивоа холестерола 

значајно повећава у комбинацији са биљним 

стероидним естрима. 
 

АНТИИНФЛАМАТОРНА АКТИВНОСТ 
 

Антиинфламаторне особине екстракта гло-

га су релативно слабо испитане, иако је овај 
ефекат веома битан за патофизиологију срча-

них обољења.  

Испитиван је антиинфламаторни ефекат 

екстракта плода глога на едем шапа пацова 
изазван корагеном. Испитивано је неколико 

група животиња. Једна је била контролна. 

Животињама у другим групама је изазван 

едем на десној шапи, а лева је ињекционо 

примала физиолошки раствор као контролу. 

Једна група са едемом је примала орално екс-
тракт глога (у различитим дозама), а друга је 

примала индометацин као референтну суп-

станцу. Након 3 сата су жртвоване и присту-

пило се мерењу. Показало се да етанолни 

екстракт плода глога доводи до дозно завис-

ног смањења едема шапе пацова. Највећа 
коришћена доза (200 mg/kg) изазвала је сма-

њење едема 72,4% од постигнутог смањења 

индометацином (што се сматра статистички 

значајним смањењем). Сматра се да су за овај 
антиинфламаторни ефекат етанолног екстрак-

та глога одговорни пре свега флавоноиди16
. 

Оваквом закључку иде у прилог истраживање 

антиинфламаторног ефекта флавоноидне фрак-

ције екстракта плода C. pinnatifida. 

Флавоноидна фракција екстракта плода C. 

pinnatifida има јако антиимфламаторно дејс-
тво. C. pinnatifida смањује продукцију NO 

инхибицијом iNOS, као и продукцију проста-
гландина инхибицијом ензима циклооксиге-
назе COX-2. Такође је утврђено да се у екс-

тракту плода у флавоноидној фракцији C. 

pinnatifida у највећој мери налази хиперозид, 

као и да постоји његова дозна зависност у 

смислу инхибиције ензима циклооксигеназе 

COX-217. 

 

АНТИУЛЦЕРОГЕНА АКТИВНОСТ 
 

С обзиром да је највећи акценат стављен 

на испитивање кардиотоничног ефекта глога, 
антиулцерогена активност је слабо испитивана. 

Испитивано је гастропротективно дело-

вање екстракта плода глога на улцер код па-

цова, изазван апсолутним етанолом. Испити-

вани екстракт је у различитим дозама даван 

групама пацова 60 минута пре давања апсо-

лутног етанола. Другој експерименталној гру-

пи је даван ранитидин као референтна суп-

станца. Контролна група је примила само 

вехикулум 60 минута пре апсолутног етанола. 
Након 1 сата, животиње су жртвоване и прис-

тупило се испитивању лезија на стомаку.  

Етанолни екстракт плодова глога показао 

је дозно зависни гастропротективни ефекат у 

поређењу са референтном групом која је 

примала ранитидин. Чак је и утврђено да нај-
већа дата доза екстракта (200 mg/kg) показује 

већи протективни ефекат него ранитидин у 

дози од 20 mg/kg, мада ова разлика није ста-

тистички значајна16. Овај ефекат се приписује 

флавоноидима, који уклањају слободне ради-

кале и тако омогућују излечење лезија наста-

лих дејством апсолутног етанола.  

 

АНТИМИКРОБНА АКТИВНОСТ 
 

Антимикробна активност етанолног екс-

тракта плодова  Crataegus monogyna и Crata-

egus oxyacantha испитивана је на неколико 

врста грам – позитивних и грам - негативних 

бактерија и гљивица. Мерена је зона инхиби-

ције раста грам – позитивних и грам - негати-

вних бактерија и хуманих патогених гљивица 

коју је изазвао екстракт глога. Као стандар-

дни антибиотици коришћени су стрептоми-

цин и нистатин, у циљу контроле осетљивос-

ти тестираних бактерија и гљивица. Утврђено 

је да екстракт показује умерену бактериоцид-

ну ефикасност у поређењу са стандардним 

антибиотиком (стрептомицином). Екстракт је 

показао ефекат посебно на грам - позитивне 

бактерије Micrococcus flavus, Bacillus subtilis и 

Lysteria monocytogenes. Међутим, није пока-

зао никакву ефикасност на Candida albicans
16.  
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ДОЗИРАЊЕ 
 

Сматра се да је потребно 4 до 8 недеља за 

пуни ефекат препарата глога. Доза зависи од 

врсте препарата и порекла биљке. Дозе које 

су испитиване у европским клиничким студи-

јама су у опсегу од 160 – 900 mg екстракта 

глога, који је стандардизован на 2,2% флаво-

ноида и 18,75% олигомерних проциjанидина. 

Најчешће коришћене дозе и начин дози-

рања су: 

У Европи: 

Стандардизовани екстракт: 120-240 mg, 

три пута дневно 

Тинктура (1:5): 2-4 ml, три пута дневно 

Чај: 1-2 кафене кашике плода се потопе у 

шољи воде 15 минута. 

У Кини: 

9-12 g осушеног плода, два до три пута 

дневно. Може се користити и у облику екс-

тракта, тинктуре или таблета2
. 

 

НЕЖЕЉЕНА ДЕЈСТВА, ТОКСИЧНОСТ 

ПРЕПАРАТА ГЛОГА И ИНТЕРАКЦИЈЕ 

СА ДРУГИМ ЛЕКОВИМА 
 

У бројним студијама које су извођене ра-

ди потврђивања кардиотоничног и хипотен-

зивног ефекта глога, посматрана су и његова 
нежељена дејства. Утврђено је да нису честа, 

а када се јаве, онда су блага и пролазна. Уоче-
не су мучнина, вртоглавица и благе срчане и 

гастроинтестиналне тегобе18
. Акутна ток-

сичност (LD50) је 18,5 ml/kg код мишева и 

33,8 ml/kg код пацова код оралне апликације 

10% алкохолног екстракта лишћа и плодова 
глога. LD50 фракције проциајнидина је 130 

mg/kg интраперитонеално и 300 mg/kg субку-

тано код мишева. Могуће интеракције између 

препарата глога и других лекова и лековитих 

средстава су испитиване у веома малом броју 

студија. Рађена је само једна студија9
 у којој 

је показано да нема интеракције између диго-

ксина и препарата глога, тако да се могу ис-

товремено користити. Што се тиче употребе 

ових препарата у току трудноће, на пацовима 
је утврђено да нема нежељених ефеката на 

развој ембриона19
. 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Глог (Crataegus species), је широко ко-

ришћен у различитим деловима света као по-

моћно лековито средство. Главни састојци 

глога су флавоноиди, тритерпени, процијани-

дини и неке органске киселине. Бројне студи-

је на животињама су показале да екстракти 

глога имају широки опсег фармаколошких 

дејстава, посебно изражених на кардиоваску-

ларни систем. У оквиру овог деловања је нај-
више испитиван кардиотонични, хипотензив-

ни, хиполипидемијски и антиоксидантни ефе-

кат. Ова повољна фармаколошка активност 

глога се повезује са присуством флавоноида и 

процијанидина. Такође се у студијама показа-

ло и антиинфламаторно, антиулцерогено и 

антибактеријско дејство глога. Међутим, да-

нас се препарати глога највише користе у 

циљу лечења срчане инсуфицијенције, хипер-

тензије, атеросклерозе и ангине пекторис. 
Иако је у појединим студијама потврђено да 

нема значајних токсичних нити нежељених 

ефеката везаних за глог, као и одсуство тера-

тогених ефеката на плод током трудноће, 
ипак се сматра да је потребно користити ове 

препарате са опрезношћу код срчане инсуфи-

цијенције као и при истовременој употреби 

других лекова. Такође се сматра да су потре-

бне додатне клиничке студије које би потвр-

диле безбедност препарата глога. 
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САЖЕТАК 
 

Аутохтона  флора Црне Горе је богата биљ-

ним врстама које посједују јестиве биљне 

дјелове због чега се сматрају јестивим. Спе-
цифичност ових биљних врста је и њихова 

истовремена љековитост због присуства фар-

маколошки активних материја. Код самони-

клих јестивих биљних врста уочен је и дру-

гачији садржај витамина, минерала и ензима 

у односу на култивисане врсте. Због тога су 

самоникле  јестиве биљке важан извор састо-

јака неопходних у хуманој исхрани, који по-

мажући физиолошке функције организма до-

приносе очувању здравља.           
 

Кључне речи: аутохтоне биљке, јестиве 

биљке, Црна Гора 
 

ABSTRACT 
 

Autochthon flora of Montenegro is rich in 

plants with edible parts, which are therefore clas-

sified to edible plants. Since they also contain 

pharmacologically active components they are 

medical plants at the same time. Autochthon 

edible plants have different vitamin, mineral and 

enzyme content in comparison to cultivated 

plants. This feature makes autochthon edible 

plants to be important source of active principles 

necessary in human diet as well as in 

physiological processes which contribute to ma-

intenance of human health.           
 

Кеy words: autochthon plants, edible plants, 

Montenegro 
 

УВОД 
 

Биљна флора Црне Горе је богата великим 

бројем самониклих биљних врста које имају 

јестиве плодове, стабљике, младе изданке, 
сјеменке, цвјетове, пупољке, изданке, лукови-

це или гомоље па се такве биљне врсте смат-

рају јестивим1,2. 

Неке дивље биљне врсте које се могу ко-

ристити у исхрани посједују значајне предно-

сти у односу на култивисане врсте. Уочен је 

виши садржај витамина, минерала и посебно 

ензима, у односу на култивисане врсте. Посе-

бна предност је однос појединих активних 

састојака у биљним соковима ових врста, који 

је како квантитативно, тако и квалитативнио 

најприхватљивији за хумани метаболизам 3.  
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Самоникло јестиво биље се насељава у 

оптималним еколошким и природним усло-

вима, индивидуалним за сваку врсту понаособ, 

гдје влада биолошка равнотежа и процеси без 
вјештачког прехрањивања, пестицида, кон-

зерванаса, синтетских боја, емулгатора, анти-

биотика и других адитива који се користе у 

гајењу култивисаних врста у циљу повећања 

приноса (нпр. повећавање масе листа, подзем-

ног органа и сл.)4,5.  

Значај ових биљних врста је присуство 

активних материја које ове јестиве биљне вр-

сте чини истовремено и љековитим, јер мине-

рали, витамини, ензими, масна уља, етерична 

уља, фитонцидне материје и други активни 

принципи утичу на физилошке функције ор-

ганизма и тако побољшавају опште здравс-

твено стање (нпр. јачају отпорност организма, 

поспешују размјену материја и сл.) 
6,7

. 
 

ПОДЈЕЛА САМОНИКЛОГ  

ЈЕСТИВОГ БИЉА 
 

Енергетска вриједност самониклог јести-

вог биља зависи од дијела биљке који се ко-

ристи у исхрани због чега је могућа груба 

подјела на: 

• Зељасто биље  

Употребљавају се листови, стабљике и 

надземни дјелови за припремање салата, чор-

би, варива. Зељасти дјелови су богати хлоро-

филом, витаминима и минералима. Прави су 

резервоари витамина Ц, А, Е, гвожђа, калију-

ма, фосфора, калцијума6
. 

• Плодови и сјемена 

Плодови и сјемена виших биљака чије се  

кртоле, коријење или луковице због високог 
садржаја скроба, пектина, шећера и других 

угљених хидрата користе за припремање хље-

ба, пиреа, каша, витаминских чајева, сокова, 

компота или као укусно воће6,7 . 

• Зачинско биље  

Користи се за побољшање укуса и варење  

хране. Могу да замијене увозне зачине као 

што су: бибер, чили, ђумбир6,7.  

• Биље за чајне мешавине 

Љековито биље чији се надземни дјелови 

користе за припрему чајева или витаминских 

апитака7
. 

• Печурке  

Добар су извор бјеланчевина високе био-

лошке вриједности, могу замијенити намир-

нице животињског поријекла. 

Овај приказ распрострањености неких  је-

стивих биљака  у Црној Гори обрађује биљне 

врсте које се могу сврстати у прве три поме-

нуте групе8,9. 

 

ЗЕЉАСТО БИЉЕ 
 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Aspidiaceae  
- папрат, навала 

Веома је заступљена у централном дијелу 

Црне Горе. Расте на влажним, сјеновитим мје-

стима  листопадних и четинарских шума до 

2000 м.н.в (надморске висине). За јело се упо-

требљавају млади, сочни, мекани изданци, 

још неразвијени, у облику спирале или пужи-

ћа увијени листови. Користе се за припрема-

ње чорби и варива. Богати су витамином Ц и 

каротеном. Други дјелови биљке, подземни 

орган-ризом (због присуства флороглуцин-

ских деривата који могу бити отровни) и пот-

пуно развијени листови са формираним спо-

рама (због опорог укуса) не користе се у ис-

храни 10.   

Equisetum arvense (L.), Equisetaceae  - 

преслица, раставић 

Насељава влажне: ливаде, ободе шума, 
земљиште поред потока, ријека, мочвара. Је-

стиве су фертилне стабљике (усправне, нераз-
гранате, бледо-жуте до бледо-мрке боје, соч-

не) које избијају из земље рано у прољећа 

(март, април). Потребно је претходно ољуш-

тити спољашњи дио изданка (тврд је због 
садржаја силицијумoве киселине и до 10%). 

Као храна једе се само срж која се кува и при-

према слично шпаргли. Изданак је богат ви-

тамином Ц и минералним материјама. Брзо се 

сасуше и нестају. Након њих појављују се 

стерилне стабљике (сиво-зелене боје, разгра-

нате) које се  не користе у исхрани. Њихова 

употреба је у фармацеутске сврхе код инфек-

ција уринарних путева, бубрежних конгломе-

рата, за олакшавање тегоба код реуматизма, 
гихта. Стерилне гранчице садрже: флавонои-

де (0,6-0,9%), естре кафене киселине (до 1%), 

силицијумову киселину (до 10%), пиридинске 

алкалоиде. Препоручена дневна доза у чајном 

напитку је 2g/100ml прокључале воде 3 пута 

дневно. Некада су се осушени изданци (због 
садржаја силицијумове киселине) користли за 

полирање дрвета и метала11. 

Allium ursinum (L.), Alliaceae - дивљи 

(шумски лук) лук, сремуш  

Веома позната и омиљена биљка. Расте у 

шумама буковог појаса и на кречњаку. Беру 

се млади, сочни листови од марта до априла. 
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Користе се као зачин, додатак чорбама и ума-
цима, као веома укусна салата са додатком 

маслиновог уља. Прољећни листови су бога-
ти: витамином Ц (20-50 %), каротеном (7%), 

минералним материјама, етеричним уљем(око 

0,07%). Подземни дјелови биљке-луковице се 

ваде у јесен. Садрже: сумпорне хетерозиде, 

ензиме, витамине Б групе, аминокисјелине, 

минералне материје. Луковице се користе свје-
же и као додатак куваним јелима. У медицин-

ске сврхе примјењује се код прехладе, брон-

хитиса, грипа, хипертензје, у превентиви ате-

росклерозе12 (слика 1). 

 
Слика 1. Allium ursinum (L.), Alliaceae - дивљи 

(шумски лук) лук, сремуш 
 

Asparagus officinalis (L.), Asparagaceae  - 

шпаргла, шпарога 

Од биљке се као храна користе само мла-

ди изданци убрани рано у прољеће (март, 

април). У приморским крајевима веома је за-

ступљена у јеловнику. Припрема се као мари-

нирано поврће. Поседује ниску калоријску 

вриједност (око 20 кcal/100g) уз истовремен 

висок садржај минералних материја (до 600 

mg/100g: P, Fe, J, Ca, Cu, Zn, Mn, Se, Mg). 

Садржи витамине Ц (5,6mg/100g), А, Е, вита-
мине Б групе, калијума (20mg/100g), β-каро-

тена (545µg), аминокиселина. Благотворно 

дјелује код уринарних инфекција, отежаног 
мокрења, болести јетре, камена у жучи и буб-

резима, даје се рековалесцентима за бржи 

опоравак. Нутриционисти (у Италији гдје се 

шпаргла највише користи у исхрани) сматрају 

да су три шпаргле довољна количина у днев-

ном јеловнику. У исхрани се не користе кори-

јен и плод. Због садржаја сапонина (аспараго-

зиди  А, Б, Д, Ф, Г, Х), флавоноида (рутин, 

хиперозид, изокверцитрин), стероидних сапо-

нина употреба коријена и плода оправдана је 
само у фармацеутске сврхе13 . 

Urtica dioica (L.), Urticaceae  -  коприва, 
жара 

Космополитска биљка, свугдје је има. По-

себно здрава, укусна и омиљена биљка. Мла-

ди листови убрани рано у прољеће или брани 

све до цвјетања биљке користе се на раз-
личите начине: за умак, чорбу, пире, пите и 

друга јела. Лист садржи: бјеланчевине, угље-

не хидрате, витамине Ц, А, К, комплекс вита-

мина Б, ПП, минерале (P, Fe, Ca, Mg, Zn), 

органске киселине (мрављу, лимунску), сло-

бодне амине (ацетилхолин, хистамин, серото-

нин), флавоноиде (до 1,8%), каротеноиде, β-

ситостерол (0,06%), лектине, хидроксикума-

рине, скополетин. Користи се у љековите 

сврхе код анемије, за заустављање крварења, 
бољу циркулацију, снижење шећера у крви, 

код аденома простате, за јачање имунолошког 
система. Препоручена дневна доза у чајном 

напитаку је око 15g уситњеног листа. Коријен 

и сјеме се не користе у исхрани, њихова упот-
реба је оправдана само у фармацеутске сврхе14

. 

Sambucus nigra (L.), Caprifoliaceae  - зова 

Насељава шумске чистине, ободе шума 

све до 1400 м.н.в. У исхрани се користе цвје-

тови и плодови. Цвијет садржи: флавоноиде  

1-3% (кверцетин, аспарагалин, хиперозид), 

самбунигрин, етарско уље (до 0,3%), тритер-

пене, хлорогенску киселину. Умочени у тије-

сто за палачинке и пржењем на уљу добију се 

веома укусне шницле. Мацерацијом свјежих 

цвасти у води, затим додатком шећера (у од-

носу 1: 0,8) добија се  веома популарн сок од 

зове. Цвијет испољава љековита својства код 

бронхитиса, упале грла и крајника, за презно-

јавање код грипа и назеба. Препоручена днев-

на доза у чајном напитку је 10-15g уситњеног 
цвијета. Плодови, црнољубичасте бобице,  
убирају се на јесен када су потпуно зрели. 

Садрже витамине Ц, Е, Б, каротен, шећере, 
органске кисјелине, пектине. Од плодова, 
понегдје се припрема пекмез који се користи 

као лаксанс код лакших облика опстипација 

(2-3 кафене кашике пекмеза растворене у чају 

од зове, пити пред спавање) 15. Остали варије-

тети зова као црвена планинска зова, аптови-

на и друге врсте се не употребљавају у исхра-
ни и не препоручују се у самомедикацији. 

Robinia pseudo-acacia L., Fabaceae – багрeм 

Насељава свијетле храстове шуме, широ-

ко је распрострењен, најчешће на кречњачкој 
подлози. У исхрани се користе крупни, ми-

ришљави цвјетови слаткастог укуса, у облику 

гроздастих цвасти. Цвасти се умачу у тијесто 

за палачинке и прже на уљу. Цвасти садрже: 
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флавоноиде, етерично уље, шећере, фитосте-
роле. Багрем се не користи у љековите сврхе. 

Остали дјелови биљке, посебно кора и плод 

су отровни!16  

Taraxacum officinale Weber, Asteraceae  - 

маслачак, жућеница 

Ливадска врста општег распрострањења. 

Користи се у исхрани од најстаријих времена. 

Рано у прољеће прије цвјетања биљке (и све 
док не отврдну) убирају се млади листови од 

којих се са додатком морске соли и маслино-

вог уља спрема веома укусна салата.  Листови 

садрже: витамине А и Ц, гвожђе, каротоиде, 

бјеланчевине. У исхрани се користи и кори-

јен. Кува се као кромпир. Пржен коријен се 

употрбљава као замјена или  додатак кафи. 

Садржи: сесквитерпенске лактоне, тритерпе-
не, ситостероле флавоноиде, инулин (и до 

40% у коријену старијих биљака вађених у 

јесен). Цијела биљка је љековита и користи се 

у медицинске сврхе. Користи се код атоничне 

диспепсије, холециститиса, вирусног хепати-

тиса, улази у састав чајних мјешавина за ури-

нарне проблеме, реуматизам и повишен ше-
ћер у крви. Препоручена дневна доза  у чај-
ном напитку је: 10g коријена припремљен као 

декокт, тинктура коријена 5-10ml 3х дневно, 

екстракт листа 5-10ml 3х дневно 17. 

Биљне врсте румекса из породице Polygo-

naceae веома заступљене у исхрани :  

Rumex acetosa L. -  кисјело зеље 

Rumex crispus L. – штавељ  

Rumex aquaticum L. - водени штавељ 

Убирају се рано у прољеће млади листо-

ви, киселкастог укуса од којих се припремају 

чорбе, пире и пите. Млади листови садрже 

значајну количину витамина Ц и А, флавоно-

иде, антоцијане. Старији листови који су гор-

ки и жилави због присуства калцијум оксала-

та не употребљавају се. Забиљежени су случа-

јеви тровања код прекомјерног узимања, на-
рочито код чобана који грицкају листове ру-

мекса. У исхрани се искључиво користе мла-
ди листови, старији и остали дјелови биљке 
не користе се у самомедикацији, свјеж лист и 

коријен нашао је примјену у хомеопатији18 . 

 

ПЛОДОВИ И СЈЕМЕНА 
 

Trapa natans (L.), Trapaceae  - касароња  

Расте по мочварма. Покрива велику повр-

шину Скадарског језера и била је од великог 
значаја у прошлости за исхрану у неродним 

годинама. Од биљке се користи плод са сје-

менкама. Плод убирају рибари када је  зрео, 

од септембра до новембра. Када су таласи на 

језеру, избаце их на обалу. Може се јести 

куван, печен, пржен и самљевен у брашно. 

Богат је скробом, бјеланчевинама до 6%, мас-

тима, шећерима и високе је енергетске врије-

дности. Нијесу позната нежељена дејсва у 

исхрани куваног, печеног и прженог плода1 9
. 

Corylus avellana (L.), Cornaceae  -  плод 

лијеске, љешник 

Насељава шуме и шикаре до 1800 м.н.в. 

Плод лијеске, љешник, непечен садржи: око 

60% масног уља (незасићене,есенцијалне 

масне киселине), 15% бјеланчевина, 10% уг-
љених хидрата, гвожђа и до 4 mg/100g, кали-

јум, манган, фосфор, цинк, бакар,  калцијум, 

витамине Б, А и Е. Некада су се користиле у 

исхрани и лијескине ресе (мушки цвјетови) и 

као осушене и уситњене додавале се хљебу. 

Велике је енергетске вредности: 100 g љеш-

ника садржу 700 kcal. Од лијеске се користе 

кора и лист у медицинске сврхе код упале 

вена, хемороида. Садрже: катехинске танине, 
смоле, етерско уље, минералне материје и до 

3%, витамин Ц, целулозу20.  

Fagus sylvatica (L.), Fagaceae  - буква 

Расте на надморској висини од 1500-1800 m. 

Око 80% црногорског континенталног под-

ручја покривено је буквом. Сјеменке су вели-

ке енергетске и витаминске вриједности  Са-

држе: масно уље (20-40%), скроб, шећере, 
бјеланчевине и доста витамина Е. Потребно је 

бити опрезан, не претјеривати у конзумира-

њу. Садрже алкалоид фагин који се разлаже 

код печења сјеменки на температури изнад 

100
0С. Ако се једу сирове у већој количини, 

могу да изазову мучнину, главобољу и буни-

ло слично пијанству. На сјеверу, у дурмитор-

ским  крајевима, сјеменке се користе за прев-

љење колача као замјена за орахе 21 . 

Olea europaea L., Oleaceae  -  маслина 

Заступљена је дуж цијелог црногорског 
приморја. У исхрани се користи плод и уље 

маслине. Плод је богат: масним уљем (60-

83%), бјеланчевинама, витаминима: А, Д, К, 

Е. Веома омиљено уље, добијено је хладним 

цијеђењем из перикарпа  зрелих плодова. Са-

држи: масне кисјелине (олеинска, стеаринска, 
палмитинска, линолеинска) воскове, смоламе, 
стероиде (до 0,25% бета-ситостерол, делта-7-

стигмастерол, делта 5-авенастерол) токофе-

рол (0,02%), флавоноиде (апигенин, лутео-

лин), иридоидне монотерпене, минерале, ен-

зиме и друге материје. Олеинска кисјелина и 

витамин Е су доказани антиоксиданси, па је 
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маслиново уље нашло примјену у исхрани и 

лијечењу. Користи се за кување и печење 

хране, а највише у салатама без термичке 

обраде. Препоручена дневна доза у исхрани 

су 3 до 4 супене кашике на дан. Код дигести-

вних проблема: чир на желуцу, цријевима, 

код колитиса, препоручена дневна доза је 15-

30 ml 2 до 3 пута дневно. Користи се и за 

спољашњу примјену: код  реуматизма, екце-

ма, опекотина . У фармацеутске сврхе користе 

се цвијет и лист маслине22
. 

Castanae sativa Mill., Fagaceae  -  питоми 

кестен   

Заступљен је у Боки Которској, око Ска-
дарског језера до 600 м.н.в. Од биљке се ко-

ристи плод чије сјеменке имају значајну енер-

гетску вриједност (215 kcal/100g плода). За 

разлику од  плодова ораха, љешника, букве 

гдје је главни састојак масно уље, код кестена 

је скроб кога у сировој сјеменки има и до 

50%. Богат је бјеланчевинама (до 4%), масти-

ма (до 2%) витаминима Ц, А и Б, минералима 

(калијум, калцијум, фосфор, бакар), флавоно-

ида (кверцетин, ескулетин), стерола. Користи 

се за израду посластица, пиреа, и као додатак 

другим јелима. Као фармацеутска сировина, 

користи се лист кестена за израду сирупа као 

благи експекторанс. Из перикарпа сјемена 

израђује се екстракт кестена (стандардизован 

до 20% есцина као активне компоненте) који 

се користи код проблема циркулације, проши-

рених вена, отока, хемороида.23 . 

Berberis vulgaris L., Berberidaceae  -  жу-

токорка, шимширика  

Расте до 1000 м.н.в. Користе се укусни 

бобичасти плодови црвене боје који су бога-
ти: шећерима, витамином Ц, антоцијанима, 

пектинима, воћним киселинама. У плоду нема 

алкалоида. Користе се за израду сокова, ком-

пота, џемова, мармелада. Плод се суши и зи-

ми користи за израду витаминских чајева. У 

народној медицини га користе за  проширене 

вене, бољу циркулацију, код аритмија, за 

смирење. Кора са стабла и коријена користи 

се у фармацеутске сврхе за екстракцију алка-

лоида берберина (има га око 1%). Дјелује као 

холагог, антихемораргил, стомахик, испољава 

бактерицидно и фунгицидно дјеловање. Не 

препоручује се у самомедикацији24
. 

Cornus mas L.,Cornaae  -  дријен  

Од биљке се користе укусни, хранљиви и 

здрави плодови – дрењине. У плодовима има: 

катехина, антоцијана, органских киселина (фе-
нол-карбонске), пектина, сахарозе, каротено-

ида, витамина Ц (и до 100mg/100g плода). Од 

дрењина се праве сокови, слатко, компоти, 

џемови, суше се за чај. У Русији пеку ракију, 

у Француској израђују вино и желе, у Ње-

мачкој израђују зачин за јела од тијеста и 

кромпира. Код нас је омиљен сок од драњина 

који се израђује без термичке обраде. Корис-

ти се и у љековите сврхе: малокрвност, сни-

жење шећера у крви, хемороида, дијареја, за 

брзи опоравак након грипа и прехладе. У 

фармацеутске сврхе из коштица се циједи 

масно уље, за спољашњу употребу код  реге-

нерације ткива и код бактријских инфекција 

коже. Компот или чај од осушених дрењина у 

дози 10g/200ml 2 до 3 пута дневно узима се 

код поремећаја цријевне флоре са дијарејом. 

 

Punica granatum L., Punicaceae  -  шипак, 

нар  

Нар је медитеранска биљка камењарских 

станишта. Масовно је заступљен на цијелом 

црногорском приморју и континентално све 

до 600 м.н.в. Од биљке се користи плод као 

воће. Плодови се још користе за изрду позна-

тог сока од шипка са или без додатка шећера 

и  без термичке обраде. Изванредног је укуса 

и љековитости.  Садржи витамине Ц, А и Б гру-

пе, минерале (калијум, фосфор), полифенолна 

једињења, антоцијане, шећере, воћне киселине, 
биљне хормоне. Љековитост сока нара испо-

љава се у превентиви од канцера, кардиовас-

куларних обољења, дијабетеса, бактеријских 

инфекција. Из сјеменки се циједи уље, прими-

јењено у дневној дози од 1-2ml три пута дне-

вно благотворно дјелује код рака дојке и про-

стате. У медицинске сврхе, због садржаја га-

лотанина (до 35%) и пиперидинских алкалои-

да (до 2%) некада се користила кора са стаба-

ла и коријена у облику декокта код цријевних 

паразима. Појава синтетских антхелминтика 

потисла је кору нара из употребе26,27 
. 

Arbutus unedo L., Ericaceae  -  магиња  

Расте најчешће у заједници са ловором. 

Плодови магиње су богати: витамином Ц, 

пектинима, шећерима (претежно фруктозом), 

флавоноидима (0,52-2,00%), органским кисје-

линама, алкохолима. Када су потпуно зрели, 

мекани су и веома укусни. Због садржаја ал-

кохола могу изазвати опијеност, мамурлук 

(препоручује се 1 до 2 плода дневно). Зато се 

у приморским крајевима од зрелих плодова  

припрема ракија и вино, а израђују се и мар-

мелада, ликери, желеи. Листови се понекад 

употребљавају као зачин, умјесто ловора28
. 

Она је  медоносна биљка. Карактеристично за 

магињу је да у јесен када плодови сазријевају 
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биљка и цвјета.. Омиљена су храна пчелама 

које производе мед нагорког укуса, свијетле 

боје, густине пекмеза. У приморским краје-
вима га дају дјеци код упале горњих дисајних 

органа и бронхитиса, а могу га користити и 

особе са повишеним шећером у крви (1 до 2 

кафене кашичице дневно). 

Malaceae – тзв. Sorbus vrste: 

Sorbus aria L. Crantz – мукиња, брекиња 

Sorbus domestica L. – оскоруша                                  

Sorbus aucuparia L. – калина, јеребика 

Mespilus germanica L. – мушмула, њеш-

пула 

Беру се касно у јесен, послије првих мра-
зева, садрже шећере и до 60%, органских кис-
јелина, витамине Е, А, Б, флавоноиде (квер-

цетин, кемферол, изохамнетин), антоцијане, 

танине. Недозрели плодови су опори и не 

могу се јести али када сазру или угњиле пос-

тају слатки и укусни. Зрењем се смањује ко-

личина танина, а расте садржај шећера. Прет-

поставља се да се процес сахаризације једним 

дијелом одвија на рачун разлагања тј. оксида-

ције полифенолних једињења. Од плодова се 

прави пекмез, осушени се користе зими за 

компоте. Свјежи плодови се користе код оп-

стипација, у виду топлог компота код проб-

лема дијареја29 . 

Ficus carica L., Moraceae - смоква  

Типична медитаранска биљка, веома здра-
во и калорично воћe (41kcal/100g свјежих и 

229 kcal/100g сувих смокава). Садржи: до 

60% угљених хидрата (моносахарида, полиса-
харида), флавоноиде, фуранокумарине (бер-

гаптен), пектине, витамине Б-групе, β-каро-

тен, минерале: фосфор, калцијум, калијум, 

магнезијум, гвожђе, бакар. Користе се свјеже, 

осушене, као слатко, џемови и желеи. Маце-

рат израђен од 2 до 3 осушене смокве узет 

ујуто прије јела јача имунолошки систем. До-

бра су храна рековалесцентима за бржи опо-

равак и дјеци за лакше искашљавање код 

бронхитиса. Куване у облику компота дјелују 

као благо лаксантивно средство које не изази-

ва болове и грчеве. Британска фармакопеја 

прописује сируп смокве (Syrup of Figs, Aroma-

tic Syrup of Figs, Elixir of Figs) као безбједан 

лаксанс за дјецу (1/2kk у 100ml воде) и одрас-
ле (1кк/ 100ml воде). У Кини се користе код 

дизентерије и ентероколитиса. Млијечни сок 

који се издваја приликом брања  плодова у 

народној медицини користи се против брада-
вица на кожи, курјег ока и жуљева, гљи-

вичних и бактеријских проблема на кожи. 

Неопходан је опрез приликом примјене мли-

јечног сока због  алергијске  реакције30 
. 

Zizyphys jujuba Mill., Rhamnaceae  -  

иглице, жижуле  

Заступљена је у Боки Которској. Све више 

се гаји као украсна биљка због веома лаког 
обликовања крошње. Користе се  свјежи и су-

шени плодови специфичног укуса. Садрже: 
тритерпенске сапонине (зизифис сапонини I, 

II, III, јујубозид-Б, јујубозид-А, агликон-јују-

богенин), танине (до 10%), флавоноиде, три-

терпене, шећере(глукозу, фруктозу, галакто-

зу), воћне киселине. Понегдје се стављају у 

лозову ракију  због укуса. Испољава: емоли-

јентно, антиалергијско, седативно дјелова-

ње31. 

Из породице Rosaceae веома су заступ-

љени и користе се плодови следећих врста: 

Rosa caninae L.  – шипурак 

Rubus fruticosus L.  – купина 

Плодови се користе свјежи или осушени, 

највише у зимском периоду као превентива 

од грипа, прехлада, вирусних инфекција, за 

јачање апетита код дјеце, поспјешује бољу 

функцију желуца, јетре, бубрега, за побољ-

шање општег стања организма. Биљке ове 

породице садрже: витаминиме: Ц, Е, К, Б1, 

Б2, Б6, П, провитамин А, каротен, воћне кис-

јелине, шећере, пектине, минерале (К, Са, Ва, 
Zn, Co, Cr, Fe, Cs, Sr)

32
. 

Vaccinium myrtillus L., Ericaceae  - боро-

вница  

Расте ободом четинарских и листопадних 

шума на око 2000 м.н.в. Користе се веома 

хранљиви и љековити плодови који садрже: 
шећере (до 30%), витамине Ц (до 6mg/100g), 

А, комплекс витамина Б, минерале: калијум, 

гвожђе, магнезијум, манган, фосфор, катехи-

нске танине, органске кисјелине (јабучну, ли-

мунску), масно уље и протеине у сјемену. 

Присутан је комплекс антоцијана сложеног 
састава,  хетерозиди (глукозиди, галактозиди 

и арабинозиди), цијанидин, пеонидин, делфи-

нидин, малвидин и  петунидин. Љековите ком-

поненте испољавају антиосидативна својства, 
посебно у заштити капилара од оштећења 

која им наносе слобони радикали (дијабетес, 
ретинопатија, глауком, катаракта, проширене 

вене, хемороиди). Користи: се код малокрв-

ности, за бољу функцију вида, побољшава 

циркулацију, смањује ризик настанка атерос-

клерозе, јача имунолошки одговор организма. 

Најквалитетнији су свјежи плодови или замр-

знути. Од боровнице се израђују сокови, сла-
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тко, џемови и суше се за припремање чајева. 

У народној медицини користи се лист за сни-

жење шећера у крви. Не препоручује се упот-

реба без надзора стручне особе15. 

Morus alba L., Moraceae  -  бијели дуд 

Morus nigra L., Moraceae  -  црни дуд 

Веома укусне зреле дудиње бијелог и цр-

ног дуда користе се у исхрани као свјежи пло-

дови, за израду слатког, сирупа, сокова, пек-

меза, осушене се мељу, додају тијесту за ко-

лаче умјесто шећера, понегдје се од фермен-

тисаних плодова пече ракија-дудовача. Свје-
же дудиње, потпуно зреле слатко-наки-селог 
су укуса. Садрже: инвертни шећер (глукоза, 

фруктоза до 10%), воћне кисјелине (јабучну, 

лимунску), пектине, витамин Ц (дo 60mf/100g), 

бета каротен, минерале (К, Na, F, Fe, Mg, Zn). 

Значајне су хранљиве вриједности, садрже: 

бјеланчевине 
(до 1.5g/100g), угљене хидрате 

(до 8,5g/100). У љековите сврхе користи се за 

искашљавање (дјеца: 1 до 2 кафене кашике 

сирупа 2 до 3 пуда дневно, одрасли 1 до 3 

супене кашике 2 до 3 пута дневно), презноја-

вање код грозничавих прехлада, код лакших 

облика опстипација. У фатмацеутске сврхе 

користи се лист дуда у препаратима намије-
њеним дијабетичарима33 . 

Malus silvestris Miller (sin. Pyrus malus 
silvestris L.), Malaceae - дивља јабука 

Расте ободом шума, на крчевинама, у про-

ријеђеним храстовим шумама  до 1000 м.н.в. 

Плод дивље јабуке садржи: воћне кисјелине, 

витамине Ц (до 30mg/100g) Б1, Б2, Б6, ПП, 

биотин, фолну кисјелину, аминокисјелине, 

флавониоде, минерале (Ca, Cl, P, Mg, Na, K), 

ензиме. Од плодова се израђује јабуково сир-

ће на следећи начин: опране јабуке се самељу, 

ако се при мљевењу не издваја јабуков сок 

додати мало воде. Посуда се повеже газом, 

остави да стоји на собној температури уз пов-

ремено мијешање и остави да стоји око 20 

дана да се заврши процес аеробне фермента-
ције гдје сирћетне бактерије оксидишу етил 

алкохол у сирћетну кисјелину. 

Користи се у кулинарству као зачин за са-

лате, чорбе и у љековите сврхе за спољашњу 

и унутрашњу употребу. Уситњен плод се и 

суши, оставља за зиму као додатак чајевима 

за прехладу када је пожељно презнојавање. 

Љековитост испољава: код снижења укупних 

масноћа у крви, повишеног крвног притиска, 

за измокравање као диуретик, за спољашњу 

употребу као облог код отока на зглобовима и 

венама34
. 

 

ЗАЧИНСКЕ БИЉКЕ 
 

Rosmarinus officinalis L., Lamiaceae  -  

рузмарин 

Медитерански ароматични жбун. Користе 

се младе гранчице са игличастим листићима. 
Садрже: до 2,5%етеричног уље (1,8 цинеол, 

ά-pinen, камфор, борнеол,борнил ацетат, ά-

терпинеол, линалол, β-кариофилен), деривате 

кафене киселине (росмаринска киселина), ди-

терпене (пикросалвин, исоросмарол, росма-

ридилфенол), флавоноиде (диосмин, хиспери-

дин),  тритерпене. Неизоставан зачин за рибу 

и рибље специјалитете. Њиме се ароматизује 

маслиново уље и конзервирају маслине. По-

бољшава укус и варење хране, јача апетит. 
Испољава антисептично, аналгетско, антиок-

сидативно дјеловање. Препоручена дневна 

доза осушених листића за припремање чаја за 

бољу циркулацију је 2g/100g прокључале 

воде 3 до 4 пута дневно. За побољшање опш-

тег стања организма користи се и тинктура у 

дози од 20 до 30 капи 2 до 3 пута дневно35. 

Salvia officinalis L., Lamiaceae  -  пелим, 

жалфија, кадуља  

Највише се користи за конзервирање меса 

и месних прерађевина, мање као додатак ку-

ваним јелима. У крајевима гдје пелим добро 

успијева, листови се осуше, уситне у ситан 

прах, дода се крупна морска со, мљевена цр-

вена паприка и овим зачином премазује свје-

же месо које се припрема за сушење. Одличан 

је конзерванс. Садржи: око 3% етеричног 
уља, флавоноиде, ди и три терпене, танине. 
Дјелује као бактериостатик, фунгицид, вирос-

татик, адстригенс, холеретик, антидијабетик. 

У медицинске сврхе користи се искључиво 

према препоруци стручне особе35. 

Menthae aquatica L., Lamiaceae  -  водена 

нана, метвица  

Расте на влажним ливадама, поред ријека. 
Користе се листови убрани прије цвјетања. 
Осуше, уситне и чувају у стакленим теглама. 
Метвица се користи  за ароматизацију супа, 
јабуковог сирћета, пецива, ликера, кисјелих 

салата. Садржи: етерично уље (ментофуран, 

β-кариофилен, лимонен, линалил ацетат), 

танине.  Помаже за лакше варење хране богате 
скробом и целулозом. Дјелује као спазмоли-

тик, карминатив, холеретик. Препоручена 

дневна доза као зачин у јелима је до 30g36 .  

Satureja montanа L., Lamiaceae  -  вријесак 

Заступљен је све до 1000 м.н.в. Додаје се 

као зачин у  масна и пикантна јела. Свјежа 

меса припремљена за сушење конзервирају се 
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премазивањем са уситњеним вријеском. Уби-

ра се надземни дио биљке у цвијету, суши у 

хладу из чешће превртање, са сасушених 

гранчица скидају се листови и цвјетови, усит-
не се и чувају у стаклене тегле. Његова љеко-

витост се испољава код проблема респира-
торног система. Ублажава проблеме сувог 
кашља, бронхитиса, астме, синуса и упале 

грла. Препоручена дневна доза као чајног 
напитка је 2g/100g прокључале воде 3 до 4 

пута дневно. У Црној Гори је у народној ме-
дицини позната љековитост вријесковог меда 

за дјецу код прблема бронхитиса и астме. 

Laurus nobilis L., Lauraceae  -  ловор  

Расте дуж цијеле јадранске обале. Од би-

љке се користи лист који се бере у новембру. 

Садржи 1-3% етеричног уља (ά и β пинен, 

цитрал, метилцинамат), сесквитерпенске лак-

тоне, у плоду ома масног уља до 55%). Кори-

сти се као зачин за кувана јела од киселог 
купуса, рибље чорбе и маринаде, дивљач, за 
конзрвирање рибе и сушеног воћа, као и за 

припремање зимнице. Дјелује као антисептик, 

побољшава пробаву, искашљавање. Из пло-

дова се цијети масно уље од кога се израђују 

масти  за олакшавање тегоба код уганућа згло-

бова, реуматичних болова, неуралгија37 
. 

Origanum vulgare L., Lamiaceae – пла-
нински чај 

Расте на висини све до 1600 м.н.в. Веома 

атоматична биљка и због тих својстава се 

користи за ароматизацију специјалитета од 

тијеста, хљеба, приганица. Арома потиче од 

етеричног уља (цис-сабинен,лимонен, ά и γ 

терпинен), садржи флавоноиде (лутеолин, апи-

генин, витексин, тритерпене. Препоручена 

дневна доза су 2 до 3 шољице чајног напит-

ка38,39  . 

Thymus serpillum L., Lamiaceae  - мајкина 

душица  

Од биљке се користи надземни дио веома 

ароматичног мириса и нагорког укуса. Арома 

потиче од етеричног уља које садржи: карва-

крол, борнеол, изобутилацетат, кариофилен, 

цитрал, цитронелал, линалол, ά –пинен, ά – 

терпинелол, тимол, флавоноиде, деривате ка-
фене киселине. Одличан је конзерванс. У на-

роду је познато да се у исхрани користи као 

зачин у супама код дечијих диспепсија. У 

љековите сврхе, мајкина душица се користи 

код респираторних проблема, против нади-

мања, грчева у стомаку. Препоручена дневна 

доза у облику чаја је 2g/100ml прокључале 

воде39
. 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Аутохтоне јестиве биљке су не само дра-

гоцени извор активних састојака неопходних 

у хуманој исхрани, већ и важних информаци-

ја о односима и комбинацијама физиолошки 

активних принципа који у организму оствару-

ју ефикасну улогу. Утолико прије су неопхо-

дна даља истраживања самониклих јестивих 

биљних врста у циљу идентификовања свих 

активних принципа и утврђивања њихових  

физиолошких или фармаколошких ефеката. 
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САЖЕТАК 
 

Entamoeba врсте се сматрају хуманим па-

разитом који је носилац великог епидемио-

лошког оптерећења цревним протозоалним 

инфекцијама широм света. Најважнији пато-

ген у поменутом роду Entamoeba histolytica, 

испољава различите облике инвазивног по-

нашања у развијеним, у поређењу са сирома-
шним друштвима. Масовно присуство амебне 

инфестације међу народима тропског климата 

као и присуство генетски вирулентнијих соје-
ва Entamoeba доприносе ризицима хематоге-

ног расејања у удаљена ткива. Прецизна дија-
гноза је суштинска за успех лечења јер у 90% 

случајева наилазимо на безазлену E.dispar. 

Нажалост, поуздана лабораторијска дијагнос-
тика обично није доступна у здравственим си-

стемима ових народа. Ретке су терапијске 

смернице које смо успели да прибавимо то-

ком писања овог прегледа.  Постојећи прото-

коли у лечењу се ослањају на нитроимидазоле 

у лечењу ткивних инфекција и дилоксанид 

фуроат/паромомицин у лечењу интестинал-

них локализација. Деривати еметина су још 

увек резервисани за стационарно лечење због 

њихове кардиотоксичности. Дозни режими и 

путеви примене морају пратити инвазивност 

саме инфекције. Кључно је да се одвојеним 

агенсима лече симултано обе форме паразита, 
цисте и трофозоити. Користан приступ укљу-

чује такође оралне тетрациклине чија је глав-

на сврха да смање нормалну сапрофитну цре-

вну бактеријску флору као извор хране за 

амебе. У будућности би требало уложити ви-

ше напора у стварање одговарајућих смерни-

ца за примарну здравствену заштиту, посебно 

у ендемским областима где велики део попу-

лације пати од ових инфестација.           
 

Кључне речи: Entamoeba histolytica, аме-

бијаза, лечење 

 

ABSTRACT 
 

Entamoeba species are considered to be hu-

man parasites causing significant burden of intes-

tinal protozoal infections worldwide. The most 

significant pathogen among them Entamoeba 

histolytica, exhibits different patterns of invasive 

behaviour in developed compared to resource-

poor societies. Large presence of infection in 
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tropical climate nations and more virulent types 

of Entamoeba species contribute to the risk of 

distant haematogenous tissue infections. Accura-

te diagnosis is essential for treatment because of 

dominant findings (90%) of non-pathogenic E. 

dispar. Unfortunately,  reliable laboratory diag-

nostics is not commonly available in these nati-

ons. Rare straightforward therapeutic guidelines 

were found for this review. Available treatment 

protocols rely on nitroimidazols for tissue infec-

tions and diloxanide furoate/paromomycin for 

intestinal ones. Emetine derivatives are still re-

served for inpatient conditions due to their toxi-

city. Dosing regimens and routes of administrati-

on must follow invasiveness of infection itself. 

The essence of success would be to treat with se-

parate agents simultaneously both forms of para-

site. Useful approach is also including oral tetra-

cycline whose main purpose is to reduce normal 

intestinal micro flora as a food source for amoe-

bas. More effort should be made in future regar-

ding creation of proper guidelines for primary 

care physicians, especially in endemic areas with 

huge population suffering from these infections.            
 

Кеy words: Entamoeba histolytica, amebia-

sis , treatment 

 

СТРАТЕГИЈА ПРЕТРАЖИВАЊА –  

ДОЛАЖЕЊЕ ДО РАСПОЛОЖИВИХ  

ДОКАЗА 
 

Да бисмо обезбедили клиничарима, пре 

свега инфектолозима, лекарима опште меди-

цине и клиничким фармаколозима користан 

преглед могућих одговора на задато истражи-

вачко питање, обавили смо систематску прет-
рагу највеће биомедицинске базе Medline® ко-

ришћењем комбинација кључних речи "ame-

biasis, entamoeba histolytica, treatment". Одаб-

рана стратегија претраживања је укључила 

следећа ограничења : 

• да се неки од поменутих термина на-

лазе у наслову или сажетку чланка, 

• да имају доступан линк до текста у це-

лости, 

• да је текст у целости објављен на ен-

глеском или немачком језику,  

• да је студија обављена на хуманим 

субјектима, 

• да је тип чланка клиничка студија, 

рандомизирана двоструко слепа сту-

дија, прегледни чланак, систематски 

преглед, мета-анализа или водич доб-

ре праксе.  

Претрага по задатим критеријумима је 

изнела 57 радова од којих су 22 они које смо 

издвојили као клинички валидне и тематски у 

фокусу,  и шест монографских публикација из 
области инфектологије, имунологије и фар-

макологије објављених крајем текуће децени-

је, коришћених у писању овог чланка. 

На српском, хрватском или бошњачком 

језику нема објављених студија у ISI индек-

сираним часописима на задату тему. Једини 

доступан материјал су биле монографије 

Чедомира Симића с краја 40-тих година XX 

века које, што због еволуције резистенције 

паразита, што због развоја нових лекова, нису 

могле бити узете у обзир. 

 

ENTAMOEBA SPECIES 
 

Entamoeba histolytica, изолована први пут 

од стране Фридриха Лошa у Петровграду, Ру-

сија 1875
1
, је протозоа, представник врло ста-

ре еволутивне линије и уједно чест узрочник 

инфестација човека2
. Значајно је већа од еука-

риотске ћелије (15-30µm) сисара, активно по-

кретна и храни се бактеријама у окружењу3. 

Живи у цревном тракту човека као основног 
домаћина и спорадично осталих топлокрвних 

животиња (свиње, макаки мајмуни, пси и мач-

ке) и ово је у складу са уобичајеним обрасцем 

оралнофекалне заразе који испољава на хума-

ној популацији. Предилекционо место инфе-

кције су цекум и асцендентни колон и ређе 

зона иелоцекалне валвуле. Сходно томе, нај-
чешћа клиничка манифестација је крваво-

слузави пролив односно синдром дизентери-

је4
. Знатно ређе, и то код преко половине 

асимптоматских случајева, јавља се настанак 

амебног апсцеса јетре. Хематогена дисемина-

ција активних облика паразита у удаљена 

ткива (плућно, лимфно, мождано) је углавном 

присутна у ендемским тропским регијама или 

удружена са озбиљним дефицитом неспеци-

фичног имунског одговора5. 

Врста испољава сложен животни циклус 

при чему се преображај између три појавна 

облика паразита (активна амеба, интермеди-

јарна прециста - трофозоит, инактивна циста) 

догађа у цревном тракту. Процес почиње уно-

шењем воде или хране фекално контамини-

ране отпорним инактивним, успаваним цис-

тама. Ширењу инфекције овим путем су скло-

не средине са ниским санитарним стандар-

дима. Након што преживи киселу желудачну 
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средину и дејство протеолитичких ензима, 

циста се, будући да садржи четири једра, дели 

простом бинарном фисијом узастопно, при 

чему у првој генерацији настаје осам потома-
ка трофозоита тзв. ексцистација. Уколико је 
доступна бактеријска флора уобичајено оби-

мна, а фагоцитна активност макрофага задо-

вољавајућа, вероватно неће уопште доћи до 

инвазије слузокоже и појаве симптома болес-

ти. Код једног од десет инфицираних се стек-

ну услови за настанак активне инфекције и 

запаљењског одговора. Продирање у дубље 

слојеве цревног зида, трофозоити остварују 

дејством протеолитичких ензима на местима 

LIeberkuhn- ових крипта. При томе луче једну 

врсту цитокина која слаби локални имунски 

одговор6
. Временом се формирају пљоснати 

улкуси међусобно каткад спојени тунелима 

насталим разлагањем ткива, а који подривају 

широке области слузнице, а дренирају се уза-

ним отворима на површини. При томе увек 

заостају плаже здраве слузнице што је патог-
номонично у односу на друге узрочнике ди-

зентеричног синдрома. Спорадична дренажа 

поменутих улкусних промена са садржајем 

некротичног детритуса, крви и слузи се из-
лучује учесталим столицама. Истовремено, 

један број активних амеба повратно енцисти-

ра и излучује се фецесом у облику који може 

у хладној и влажној спољашњој средини оп-

стајати недељама и месецима7. Трајање инку-

бације односно инфекције пре уласка у сим-

томатски стадијум може бити од неколико да, 

до неколико месеци. Саме дизентеричне тего-

бе често чак и нелечене, иду у непредвидљи-

вим епизодама погоршања и ремисија и скоро 

никада нису праћене фебрилним синдромом, 

акутном дехидратацијом или општом инток-

сикацијом8
. 

С обзиром на чињеницу да је за окончање 

животног циклуса паразита неопходан цревни 

тракт, чини се да узроковање симптоматских 

инфекција и не представља природну епиде-
миологију амебе. Откриће непатогених, мор-

фолошки идентичних, а генетски потпуно 

различитих врста (Entamoeba Moshkovskii 

1941, Entamoeba dispar 1978) потврђује ову 

тезу. Наиме, око 90% светске прокужености 

интестиналном амебијазом отпада на Dispar 

врсту која је потпуно безазлена4
. Тиме дола-

зимо до чињенице да је тачна лабораторијска 

дијагноза врсте које је препозната у узроцима 

фецеса есенцијална за даљу одлуку да ли ће-

мо уопште лечити инфестацију, с обзиром да 

остале амебе испољавају коменсално пона-
шање у односу на домаћина.  

ДИЈАГНОСТИЧКИ КРИТЕРИЈУМИ 
 

Из онога што знамо о епидемиологији сро-

дних врста, закључићемо да је сигурна иден-

тификација препознатог соја амеба неопход-

на. Први корак који ће нас навести на дифе-

ренцијално дијагностичку сумњу о паразитној 
инфестацији, биће епидемиолошка анкета. Ве-
ћина оболелих на умереним географским ши-

ринама су имунокомпромитоване особе (AIDS), 

мушка хомосексуална популација9 или знатно 

чешће, путници из тропских и суптропских 

климатских регија10
. 

Клиничка слика се може испољити дија-

реалним синдромом, али ће екстраинтести-

налне манифестације болести дати болове под 

десним ребарним луком, или чак знаке плеу-

ралног надражаја и лобарне пнеумоније. У 

овом случају, сумњу на амебни апсцес јетре је 

тешко доказати без визуелизационе дијагнос-

тике и вођене биопсије ткива. Уколико се ис-

кључе други могући узроци обољења јетре, 
необично је важно благовремено почети са 

лечењем овог облика болести јер је прогно-

сички веома ризичан. Амебом, као једна од 

могућих презентација инфекције је посебна 

формација настала грануломатозном реакци-

јом на антигене паразита, у зиду колона, по 

типу целуларне касне преосетљивости, у по-

кушају имуног система да ограничи ширење 

клице. Понекад се испољава формирањем 

псеудотуморске масе у абдомену у чијем се 

центру налази активна тињајућа инфекција са 

ниском вероватноћом пропагације на околи-

ну. Мада редак, значајан је из истог разлога 

као и амебоидни апсцес и треба га клинички 

пажљиво испратити11. 

Трофозоити су непостојани у спољној 
средини, те је потребно конзервирати узорак 

у поливинил алкохолу или тражити цисте у 

свежем и топлом размазу столице. Остале 

врсте доступних узорака били би аспират са-

држаја апсцеса или струготине добијене био-

псијом ивице апсцеса, ендоскопском проце-

дуром. У оба случаја, добијени материјал се 

наноси на плочицу у виду размаза и посматра 

се оптичком микроскопијом. Традиционално 

се налаз трофозоита са ингестираним еритро-

цитима сматрао патогномоничним на присус-

тво патогеног облика амебе и инвазију епите-

ла12. 

Међутим, данашњи златни стандард у ди-

јагностици класичне амебне дизентерије ипак 

би били лабораторијски ELISA имуноесеји 

(имуноесеји засновани на антителима за које 

су везани одређени ензими)  на амебне анти-
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гене и молекуларне PCR (полимераза ланчана 

реакција)  технике  у циљу идентификације 

амебног генома, изведенe на пажљиво прип-

ремљеном узорку. Треба поменути да су раз-
личити комерцијално доступни ELISA тесто-

ви, иако економски оправдани, често недово-

љно специфични да разликују бенигну E. 

dispar species
13

. Са друге стране, технике мо-

лекуларног клонирања су захтевне како тех-

нолошки, тако и кадровски и резервисане су 

за велике стационарне установе. Тако ће у 

пракси лекар у примарној заштити и данас че-
сто бити ускраћен за циљну терапију и мора-

ти превентивно да лечи асимптоматску пара-

зитну инфестацију и онда када то није неоп-

ходно. Циљ таквог поступка је да се умањи 

клицоноштво патогеном амебом у општој 
популацији и спречи каснији развој тегоба14

.  

 

ПРЕПОРУКЕ У ЛЕЧЕЊУ 
 

Први корак је недвосмислена идентифи-

кација узрочника инфекције. Када је дијагно-

за потврђена сагласношћу више налаза који 

указују на активну инфестацију врстом Enta-

moaeba histolytica, а не њеним блиским срод-

ницима, приступићемо лечењу. При томе ра-

зликујемо неколико клиничких облика инфе-

стације паразитом: 

• асимптоматско клицоноштво са латентно 

могућим преласком у симптоматски ста-

дијум, 

• инвазија слузнице цревног зида са мани-

фестним синдромом амебне дизентерије 

• појава солитарног или мултиплих амеб-

них апсцеса јетре који су прогностички 

посебно забрињавајући, 

• дисеминација у удаљена ткива првенстве-
но плућа, мозак или кожу - бити посебно 

опрезан у серодијагностици јер су уоби-

чајени узрочници високо инвазивне Acan-

toamoeba и Negleria species
15

 . 

 

Захваљујући динамици животног циклуса 

врсте, која је, преживевши велики део исто-

рије живота на Земљи показала сву своју при-

лагодљивост, били смо принуђени да схвати-

мо да ниједан од агенаса опробаних у проте-

клих 135 година није делотворан на све обли-

ке амеба. Тако су пролазиле деценије док 

нису развијени релативно успешни терапиј-
ски протоколи, а амебијаза је у међувремену у 

већем делу света, посебно ендемским подру-

чјима, стекла репутацију тешко излечивог 

стања праћеног бројним рецидивима16. Данас 

сходно томе, познате лекове делимо на три 

групе према доминантном месту деловања:  

• Луминалне (дилоксанид фуроат, фурок-

сон, клефамид, етофамид, теклозан, паро-

момицин, дијодохидроксиквинолин, кви-

накрин хидрохлорид, тетрациклини, нита-

зоксанид) - делотворне у шупљинама црев-

ног тракта, 

• Ткивне или системске (еметин, дихидро-

еметин, хлорокин, милтефосин,  историј-
ски коришћени чак и деривати арсена 

карбазон и милибис) – делотворне у црев-

ном зиду и јетри као најчешћим ткивима 

погођеним инфекцијом17
, 

• Мешане амебициде (5 -нитроимидазоли – 

метронидазол, орнидазол, тинидазол) који 

су ипак недовољно ефикасни у цревном 

лумену због изузетно високе стопе ресор-

пције18. 
 

Од укупно поменутих агенаса присутних 

у разним земљама, регистрацију и доступност 

на домаћем тржишту у 2008. години су имали 

само метронидазол, тинидазол, тетрациклин и 

хлорохин19
. Зато морамо бити свесни чињени-

це да доступност лека такође опредељује те-

рапијске смернице у пракси. 

Данас познати амебициди имали су разли-

чите судбине у погледу стицања постмарке-

тиншких сазнања њиховој ефикасности и 

безбедности. Клиокинол је асоциран са суба-

кутном оптичком мијелопатијом са латентно 

трајним оштећењем вида, па је сходно томе 

повучен из промета и напуштен у већини 

земаља20. Дилоксанид фуроат је и данас, из 
тржишних разлога, тешко доступан и у мно-

гим развијеним земљама иако је у клиничким 

условима показао значајно бољу подношљи-

вост и ефикасност од конкурентног паромо-

мицина21
. Тетрациклини имају веома посре-

дан механизам деловања заснован на масив-

ном смањењу хранљиве интестиналне комен-

салне флоре што уједно смањује вируленцију 

постојећих амеба. Ове антибиотике ћемо при-

менити само уколико је ограничена присту-

пачност агенаса првог избора или присутна 

алергија на њих22 . Еметин, познати алкалоид 

ипекакуане је резервисан за примену у стаци-

онарним установама. Коришћен широм света 

у првој индикацији као антиеметик, има кар-

диотоксични потенцијал да изазове ма-лигне 

поремећаје ритма које је тешко контролисати 

у теренским условима23. Хлорокин, један де-

ценијама коришћени антималарик, показао је 
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посведочену делотворност против дубоких 

облика болести и склоност акумулације у 

амебним апсцесима. Ипак, он остаје друга 

линија избора значајно иза данашњих дерива-

та 5 – нитромидазола18
. Метронидазол и ти-

нидазол су се кроз више клиничких студија 

потврдили као најпотентнији познати ткивни 

амебициди24
. Условна деликатност њихове 

употребе огледа се у антабусном синдрому 

везаном за интеракцију са алкохолом и огра-
ниченој неуро и хематотоксичности20

. Такође, 

изузетно висока биоискористљивост налаже 

комбиновање са луминалним амебицидом, јер 

врло ниске концентрације лека доспевају у 

дистални илеум и проксимални колон.  Осим 

тога, у питању су широко доступни лекови у 

примени за низ сродних индикација у већини 

земаља света, тако да и та чињеница фавори-

зује њихову употребу18. Нитазоксанид јесте 

скорашње фармаколошко решење нарастају-

ћег изазова стечене резистенције паразита на 

познате агенсе, посебно у ендемским регијама 

са масовном неоправданом профиласком асим-

птоматских клицоноша, већином инфестира-
них безазленом врстом Е. Dispar

25. Лек пока-
зује завидну делотворност против низа пара-
зита из класе Protozoa и Helminta, а не само 

Entamoeba species
26. Mилтефосин спада у 

класу алкилфосфохолина  и испитиван је in 

vitro где је показао значајну цитотоксичност 

према амебама27. Можемо рећи да је, са обзи-

ром на вишедеценијалне неуспехе израде 

анти-протозоалних вакцина, широм света у 

току низ напора на синтези нових супстанци 

које често покажу обећавајућу делотворност у 

in vitro студијама али слабу подношљивост in 

vivo
28.    

Уколико је локални сој осетљив на при-

мењени лек, уз мере активне рехидрације, 

можемо очекивати пун опоравак у периоду од 

две до четири недеље28
. Ово се односи и на 

прогностички озбиљне облике интрахепатич-

не дисеминације са често мултифокалним ле-
зијама у десном, ређе левом лобусу. Радио-

лошки визуелно вођена или лапароскопска 

дренажа је резервисана само за случајеве екс-

тремно великих солитарних апсцеса, оних са 

претећом руптуром и секундарно инфицира-
них29.    

Када говоримо о феномену стечене рези-

стенције паразита на лек, она се остварује 

посредством неколико механизама, углавном 

запажених и код бактерија. То су: могућност 

скривања активних трофозоита инкапсулира-

них унутар гранулома где је фармакокине-

тичка доступност лека, односно могућност 

његовог продора ниска због одсуства васку-

ларизације лумена; затим смањено преузима-

ње лека услед снижене експресије транспор-

тера на плазма мембрани које тај лек користи 

као циљни рецептор; убрзано уклањање лека 

из цитосола пре него оствари селективну ток-

сичност посредством П – гликопротеинских 

пумпи; или пак изостанак метаболичке акти-

вације пролека развојем алтернативног мета-

боличког пута25. Сумацијом налаза добијених 

у ретким клиничким студијама на задато ис-

траживачко питање и једина три доступна  

водича у збрињавању овог стања, аустралиј-
ског, етиопијског и америчког, израдили смо 

својеврстан графички приказ оптималног про-

токола у лечењу Entamoeba histolytica инфек-

ције према садашњем нивоу знања о локали-

зацији, клиничком току инфекције и регио-

налној резистенцији (видети прилог)30-32 .  

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Узимајући у обзир светску преваленцију 

болести и учесталост и тежину удаљених 

компликација цревне амебијазе у ендемским 

подручјима света, можемо израчунати да око 

40-100000  људи годишње страда од овог кли-

ничког ентитета12
. У нашој земљи, у условима 

растуће отворености друштва и покретљи-

вости људи, посебно ка суптропским дести-

нацијама би требало очекивати скок у регио-

налној преваленцији. Из приложених налаза у 

последњих неколико деценија, закључићемо 

да је тачна идентификација врсте унутар ge-

nusa Entamoeba кључна, како за успех ле-

чења, тако и за ограничење стварања мулти-

резистентних облика амеба у општој попу-

лацији.  Лек избора за интралуминалне обли-

ке паразита у цревима би, према расположи-

вим регистрацијама код нас, био један од тет-

рациклина у режиму прописаном на дијагра-

му. Лек првог избора за ткивне облике је је-

дан из групе нитроимидазола, који су ујед-

начене ефикасности и различите подношљи-

вости. Када су у питању иванзивне дубоке 

инфекције мозга и ока, могућно изазване 

Acantoamoeba и Negleria species, још увек 

ретке у нашим условима, потребно их је схва-

тити озбиљно јер је некад прогноза лоша упр-

кос интензивној терапији.  У блиској будућ-

ност, потребно је уложити напоре на изради 

савременог водича у терапији амебијазе, зас-

нованог на најбољим расположивим докази-

ма, који ће уважити запажене трендове резис-

тенције паразита током протеклих деценија у 

свету. 
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СКРАЋЕНИЦЕ: 
 

АЦЦП – (АCCP-Americaн College of Clini-

cal Pharmacy): Америчко удружење клинич-

ких фармацеута  

EСЦП – (ESCP-European Society of Cli-

nical Pharmacy): Европско удружење клинич-

ких фармацеута  

САД- Сједињене Америчке Државе 

УKЦПA - (UKCPA- United Kingdom Cli-

nical Pharmacy Association): Британско удру-

жење клиничких фармацеута 

 

Вођена свешћу о значају улоге фармаце-

ута у лечењу пацијента, као и о одговорности 

коју он има у погледу исхода терапије, свет-
ска фармација се у последњих 40 година раз-
вија у правцу клиничке фармације, односно 

фармацеутске здравствене заштите. Ова про-

мена се десила прво у САД и Великој Бри-

танији, убрзо затим и у Канади, онда у оста-
лим европским државама, а одскоро и у Ази-

ји1
. 

 

ДЕФИНИЦИЈА   
 

Европско удружење клиничких фармаце-

ута (EСЦП, енгл. "European Society of Clinical 

Pharmacy") дефинише клиничку фармацију 

као здравствену специјализацију која обухва-
та делатности клиничког фармацеута у прав-

цу унапређења и промоције рационалне и 

адекватне употребе мецинских производа и 

средстава2. У скраћеној дефиницији Америч-

ког удружења клиничких фармацеута (АЦЦП, 

енгл. "American College of Clinical Pharmacy"), 

клиничка фармација се одређује као област 

фармације која се бави науком и праксом ра-

ционалне употребе лекова, док британска 

асоцијација (УKЦПA, енгл. "United Kingdom 

Clinical Pharmacy Association") под истим тер-

мином подразумева знања, вештине и ставове 

које фармацеут мора имати како би успешно 

обезбеђивао фармацеутску здравствену заш-

титу. 

Најчешће коришћена дефиниција је Хе-

плерова и она гласи: "Фармацеутска здрав-

ствена заштита је одговорно пружање меди-

каментозне терапије с циљем постизања тач-

но одређених циљева којима се унапређује 

квалитет живота пацијента.." (Hepler & Strand 

1990) 

Клинички фармацеут може да утиче на 

правилну употребу лекова пре, током и након 

прописивања терапије3:  

1. Пре прописивања: клиничке студије, 
листе лекова, водичи, протоколи, фармако-

информатика.  

2. Током прописивања: саветовање, кон-

султације.  

Активности клиничког фармацеута током 

прописивања терапије подразумевају: конти-

нуирано пружање повратне информације ле-

кару о пракси прописивања у односу на друге 
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(енгл. "continous comaparative feedback"), еду-

кацију, као и директно учествовање у избору 

терапије. Кроз евалуацију терапије клинички 

фармацеут прати, открива и спречава штетне 

интеракције лекова, нежељена дејства и гре-

шке у медикацији. Када се ради о лековима 

којима треба терапијски мониторинг, посебна 

пажња се посвећује дозирању. У јавним апо-

текама фармацеут има додатну могућност да 
самостално препоручује лекове који се издају 

под режимом "без рецепта", а у Великој Бри-

танији, однедавно, и право прописивања свих 

регистрованих лекова.   

3. Након прописивања: саветовање, при-

према индивидуализованих формулација,  ева-
луација употребе лекова, истраживање ихсода 

лечења (енгл. "outcome research"), фармако-

економске студије.  

Докази о ефективности интервенција 

из домена клиничке фармације Бројне су 

студије које истражују ефекте услуга кли-

ничке фармације са аспекта различитих истра-
живачких циљева: хуманистичких (нпр. ква-
литет живота, сатисфакција), клиничких (нпр. 

боља контрола и праћење хроничних оболе-
ња), економских (нпр. смањење здравствених 

трошкова)
3
. Beney је у Cochran-овом4

 систе-

матском прегледу изнео да 23 од 25 студија 

доказује да активности ванболничког фарма-

цеута смањују коришћење болничких услуга 
и трошкове, као и да позитивно утичу на ис-
ход терапије.     

Економски циљеви: АЦЦП1 je 2003. го-

дине објавио систематски преглед о економ-

ским ефектима клиничке фармације. Анали-

зом 59 студија, објављених између 1996. и 

2000. године, показано је да активности кли-

ничког фармацеута значајно смањују трошко-

ве здравства. Аутори су закључили  да сваки 

долар уложен у ову врсту услуга обезбеђује 
више од 4 долара уштеде.    

Морталитет: Утицај појединих актив-

ности клиничког фармацеута на морталитет3 

испитиван је у мулицентричној опсервацио-

ној студији која је обухватила 1029 болница у 

САД. Студија је показала да су болнице које 
су пружале услуге клиничке фармације, го-

дишње имале 40478 смртних случајева мање 

него оне које те услуге нису практиковале. 
Утврђено је да су смањењу морталитета нај-
више доприносила клиничка истраживања, 
информације о лековима, утврђивање истори-

је медикаментне терапије при пријему, као и 

учешће клиничког фармацеута у тиму за кар-

диопулмонарну реанимацију.   

Нежељена дејства лекова  испитивана су 

на узорку од 1.960.059 пацијената, хоспитали-

зованих у 584 болнице5
. Од 14 делатности ко-

је су клинички фармацеути проводили, 12 је 
било повезано са мањим бројем нежељених 

дејстава. Утврђено је да су највећи значај има-
ле следеће активности: утврђивање историје 

медикаментне терапије при пријему, управ-

љање терапијским протоколима и управљање 

нежељеним дејствима лекова.    

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Клиничка фармација има потенцијал да 

допринесе рационализацији терапији и безбе-

дној употреби лекова. Веома је важно да кли-

нички фармацеут буде адекватно едукован 

како би испунио захтеве које друштво, с раз-
логом, очекује од њега када је пружање фар-

мацеутске здравствене заштите у питању. 
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Поштовани читаоци, 

Овим писмом бисмо хтели да укажемо на 

могућност коришћења података из дневних 

новина у фармакоепидемиолошким истражи-

вањима. Одређени облици понашања људи 

привлаче велику пажњу и честа су тема 
чланака објављених у дневним новинама. Ово 

се посебно односи на илегалне психотропне 

супстанце, њихову производњу, трговање 

њима и злоупотребу. Мишљења смо да сис-

тематска анализа чланака о забрањеним суп-

станцама објављених у дневним новинама у 

дужем временском периоду, може пружити 

бољи увид у овај феномен1,2,3.  

Анализирали смо све чланке о забрање-

ним супстанцама објављене у два дневна лис-

та ("Курир" и  "Прес"), у периоду од три ме-

сеца од 1. октобра 2006. до 31. децембра 2006. 

године. Резултати истраживања су приказани 

у табели. 

 

Врста забра-

њене супстан-

це 

 

Укупан 

број 
случајева 

Количина дроге 

(кг) заплењене 

на изласку из 
земље 

Број 
случајева 

заплене дроге 

при изласку 

из земље 

Количина 

дроге (кг) 
заплењене 

приликом 

уласка у 

земљу 

Број 
случајева 

заплене 

приликом 

уласка у 

земљу 

Број 
случајева 

злоупотребе 

дроге  у 

земљи 

Количина заплењене 

и злоупотребљене 

дроге (кг) у земљи 

Хероин 27 8,66 3 408,3 8 15 3,463 

Чауре мака 2     2 1,855 

Speedball 

(коакин + 

хероин) 2     2 0.008 

Хашиш 1 50   1   

Кокаин 6 0,024 1 3,4 3 2 0,04 

Марихуана 11 32 1   10 38,61 

Амфетамин 1 0,146 1     

Фенил-

сирћетна 

киселина 1 500 1     

Производња 

марихуане 2       

УКУПНО 53 590,83 7 411,7 12 31 43,99 
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Према резултатима овог истраживања нај-
чешће је заступљена злоупотреба хероина и 

канабиса (хашиша и марихуане), док је злоу-

потреба психостимуланса присутна у мањој 
мери. Из новинских чланака се може зак-

ључити  да је највећа количина заплењеног 
хероина и кокаина на територији Србије била 
у транзиту од земаља јужне и источне Европе 
ка земљама северне и западне Eвропе. Резул-

тати епидемилошких истраживања о употре-
би забрањених супстанци међу адолесценти-

ма показују велику сличност са резултатима 
нашег истраживања. Епидемиолошка студија 

спроведена упитником, на 3000 ученика ста-
рости 16 година, у урбаним срединама Србије 
је показала да је најпопуларнија дрога која се 

злоупотребљава  међу младима марихуана 

(13% испитаних)
4
. Друга епидемиолошка сту-

дија спроведена на 1540 адолесцената на те-

риторији Београда је дала сличне резултате: 

канабис је и у овој студији био најчешће ко-

ришћена дрога међу адолесцентима5.  

 Резултати анализе чланака о забрање-

ним супстанцама објављених у дневним но-

винама могу послужити као допунски извор 

података осталим истраживачким методама за 

проучавање феномена злоупотребе психотро-

пних супстаници. Предности добијања пода-

така на овај начин су лако извођење, економ-

ска исплативост и сагледавање проблема у 

ширем контексту.  
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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 извјештај, као што је 

сажетак који не прелази 400 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 пре-

дузети све расположиве мере да их отклони. 

Захтеви за он-лајн верзију часописа, која се 

налази на веб-сајту МЕДРАТ-а су исти као и 

за штампану верзију.  

Оригинал и две копије рукописа треба по-

слати на адресу: 

Медицинско друштво за рационалну те-

рапију Републике Србије (МЕДРАТ) 

ул. Кнеза Милоша 3А 

34000 Крагујевац, Србија 

тел/факс. 034/368-007 

моб. 064/384-88-99 

 

Електронски фајл са рукописом у word 

формату треба послати на електронску адре-

су: medrat@verat.net 

Рукопис на српском језику треба да буде 

куцан у фонту Times New Roman, величина 

слова 12, на ћирилици, са двоструким проре-

дом, у формату А4 (21 cm х 29,7 cm). Прво 

треба да буде наведен текст рада, а затим 

овим редоследом: табеле, слике и легенде 

слика. Текст рада треба да има следеће дело-

ве: насловна страна, сажетак, кључне речи, 

увод, метод, резултати, дискусија, захвалница 

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. 

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 
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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 на пошти 

или при слању електронским путем.  

Насловна страна садржи назив рада ве-

ликим словима, пуна имена аутора и називе 

њихових институција где су спровели истра-
живања, коришћене скраћенице и име аутора 
који ће спроводити дописивање са уредни-

штвом (са адресом, бројевима телефона,        

е-мејлом и факсом). Назив рада треба да буде 

сажет, али довољно прецизан. Такође, на на-
словној страни треба навести и објаснити све 

скраћенице које су биле коришћене у раду, по 

абецедном реду.  

Сажетак са мање од 300 речи треба саже-
то да искаже циљеве студије, метод рада, ре-

зултате и закључак. Сажетак не садржи ни-

ти референце нити скраћенице. Испод са-

жетка треба навести 3 до 5 кључних речи, 

које се преузимају из тезауруса МЕДЛАЈНА.  

Увод сажето констатује шта је до сада по-

знато о теми која се истражује, и наводи спе-
цифичан циљ студије. Одељак Пацијенти и 

методе/Материјал и методе треба да садржи 

опис начина на који је извршена селекција 

пацијената, односно експерименталних живо-

тиња, укључујући контроле. Имена па-

цијената и бројеви њихових историја болести 

или других докумената се не наводе. Метод 

рада треба описати са довољно детаља, 

како би други истраживачи могли понови-
ти студију или је евалуирати. Када се испи-

тивања спроводе на људима, потребно је да 

аутори доставе одобрење релевантног Етич-

ког одбора за таква испитивања, као и изјаву 

да су све студијске радње биле спроведене у 

складу са Хелсиншком декларацијом. Ризич-

не процедуре и хемикалије, ако су биле кори-

шћене у раду, треба описати детаљно, као и 

предузете мере за безбедно руковање. Стати-

стичке методе које су биле коришћене треба 

детаљно навести.  

Резултати треба да буду јасни и сажети, и 

да укључе минимум слика неопходних за 

јасну презентацију.  

Дискусија треба да буде сажета, без пре-

тераног прегледа литературе. Своје резултате 

треба тумачити у светлу резултата других 

аутора који су већ публиковани. Спекулације 

нису пожељне, а хипотезе треба јасно озна-
чити као такве. Не понављати резултате у 

дискусији, нити излагати нове резултате, који 

нису били поменути у претходном одељку 

рада.  

У захвалници се наводе све особе које су 

допринеле изради студије и рукописа, али не 

у таквој мери да буду аутори. Такође се овде 

наводе подаци о изворима финансирања и 

материјалној подршци студији уопште.  

Литература Референце треба идентифи-

ковати у тексту арапским бројевима у загра-

ди. Оне треба да буду нумерисане по редо-

следу појављивања у тексту. Личну комуни-

кацију и непубликоване резултате не наводи-

ти у листи референци, већ се могу поменути у 

тексту, у загради. Скраћенице за називе 

часописа треба да одговарају скраћеницама у 

бази МЕДЛАЈН. Стил навођења референци је 

следећи: 

Рад у часопису: (сви аутори се наводе ако 

их је 6 или мање; ако их је више, наводе се 

само прва три уз "et al.”) 12. Talley NJ, Zin-

smeister AR, Schleck CD, Melton Љ. Dyspepsia 

and dyspeptic subgroups: a population based 

study. Gastroenterology 1992; 102: 1259-68. 

Књига: 17. Sherlock S. Diseases of the liver 

and biliary system. 8th ed. Oxford: Blackwell Sc 

Publ, 1989. Поглавље у књизи: 24. Trier JJ. 

Celiac sprue. In: Sleisenger MH, Fordtran JS, 

eds. Gastrointestinal disease. 4th ed. Philadelp-

hia: WB Saunders Co, 1989: 1134-52.  

Аутори су одговорни за тачност референ-

ци. За друге врсте референци аутори треба да 

погледају како су навођене у недавним бро-

јевима „Рационалне терапије“. Референце на 

класичним језицима који се користе у ме-

дицини (нпр. латински, грчки) треба оставити 

у оригиналу. За изворе са интернета на крају 

референце треба додати у малој загради ULR 

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 треба одштампати на посебним 

странама, са бројем табеле (арапски број) и 

називом изнад, и објашњењима испод табеле.  

Слике треба да буду наведене у тексту по 

редоследу појављивања, и изначене арапским 

бројевима. Број слика треба да буде што је 

могуће мањи, а да порука рада буде јасна. 

Слике не треба да понављају резултате наве-

дене у тексту или табелама. Називи слика и 

објашњења симбола у њима се наводе у ле-

гендама, које се штампају на посебним стра-

ницама, после одговарајућих слика. Слова, 
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бројеви и симболи на сликама треба да буду 

довољно велики да би били читки, и пропор-

ционални међусобно. Слике треба да буду у 

једној од следећих величина: ширина 8 cm, 12 cm 

или 17 cm, а максимална дужина 20 cm. Ако 

је слика значајно увећана (код фотомикро-

графија), то треба да буде показано кали-

брационом линијом на самој слици. На поле-
ђини фотографија треба обичном оловком 

назначити број слике и презиме првог аутора. 

Фотографије пацијената, са којих се они могу 

идентификовати, морају да буду праћене пи-

саном сагласношћу пацијената да се њихове 

фотографије могу публиковати. За слике које 
су раније већ биле публиковане, неопходно је 

навести оригинални извор и прибавити писа-

ну дозволу оригиналног аутора (или власника 

права на публиковање) да се слика поново 

публикује у „Рационалној терапији“.  

Писма уреднику се такође могу публи-

ковати у „Рационалној терапији“. Она могу 

садржавати једну табелу или слику, и до пет 
референци. Прихваћени радови који су при-

премљени за штампу ће бити пажљиво пре-

гледани и кориговани од стране техничког 
уредника. Само у случају потребе да се ураде 

велике измене, рукопис припремљен за 

штампу ће бити враћен ауторима на дефини-

тивно одобрење за публиковање. 
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