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Већ истиче трећа година у сталних на-

пора Медицинског друштва за рационалну 
терапију Републике Србије (МЕДРАТ ) да 

допринесе рационалнијем коришћењу ди-
јагностичких и терапијских метода у ле-

чењу пацијената у Републици Србији. У 

тим напорима и четврти број часописа "Ра-
ционална терапија" има значајно место, јер 

указује на најповољније изборе у лечењу 

бубрежних колика и болничких инфекција, 
и процењује оправданост текуће праксе у 

примени антихипертензива и витамина Ц. 

С обзиром на светску економску кризу 
и последице које она има по нашу земљу, 

данас је још важније него пре три године, 

када је "Рационална терапија" почела да 
излази, на најрационалнији начин искори-

стити материјалне ресурсе којима распола-

же здравствени систем Републике Србије. 
Неповољни демографски трендови, неста-

билна економска ситуација и велики број 

неповољних фактора средине који утичу на 
здравље људи у нашој земљи, нас терају да 

непрекидно радимо на изналажењу све 
ефикаснијих начина за очување и уна-

пређење здравља становништва. Из света 

нам стално долазе нове дијагностичке и те-

рапијске методе, које су понекада ефикасне, 
а понекада и не сасвим, али чија је цена по 

правилу висока, са тенденцијом пораста. 
Задатак свих здравствених радника у Ср-

бији је да критички, користећи одговарајућу 

методологију, процене стварни однос ефи-
касности и трошкова сваке нове дијагно-

стичке или терапијске методе, и да у својој 

пракси примене само оне међу њима које 
заиста доприносе бољем лечењу и превен-

цији болести становништва. Тиме ће се 

остварити вишеструка корист: средства изд-
војена за здравствену заштиту ће се боље 

искористити, биће више здравих, који ће 

својим радом допринети већој материјалној 
основи за даље унапређење здравственог 

система.  

Као главни уредник часописа "Рацио-
нална терапија", захваљујем се сваком чи-

таоцу ових редова што им је посветио 

пажњу и позивам га да, било као аутор или 
читалац, учествује у развоју часописа и 

ради на ширењу идеје рационалне терапије 
у медицини. 

 

проф. др Слободан Јанковић 

главни уредник 

часописа "Рационална терапија" 
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САЖЕТАК     
 

Електролитни поремећаји су често пра-

тиоци основног психијатријског обољења, а 

понекада су узроковани примењеном тера-
пијом. Спровели смо систематски преглед 

медицинске литературе како бисмо открили 

објављене случајеве поремећаја електролита 
повезаних са употребом рисперидона. Пре-

траживане су базе "Medline" и "Scopus" и пре-

гледано је 317 радова у којима се појављују 
кључне речи: risperidone, hyponatremia, hyper-

natremia, hypokalemia, hyperkalemia, hypocal-

cemia и hypercalcemia. Обухваћени радови су 
спадали у категорије: оригинални научни рад, 

приказ случаја, преглед литературе и писма 

уредништву. Пронађени су случајеви и сту-
дије о могућој повезаности рисперидона и 

хипонатремије, рисперидона и хипокалемије, 
као и рисперидона и хипокалцемије. Поред 

спорадичних случајева рисперидоном иза-
званих електролитних поремећаја, због опреч-

них мишљења и резултата других студија, не 

може се са сигурношћу рећи да та веза заиста 
постоји. Потребна су даља истраживања да би 

се доказала и  објаснила повезаност риспери-

дона и електролитних поремећаја. 
 

Кључне  речи: рисперидон, хипонатре-

мија, хипокалемија, хипокалцемија 
 

ABSTRACT 
  

Primary psychiatric disorders are frequently 
associated with electrolyte disorders, which co-

uld be caused by medication.We performed a 

systematic review of the literature in order to di-
scover published cases of electrolyte disorders 

associated with risperidone use.The databases 

Medline and Scopus were searched and 317 pu-
blications were retrieved containing the follo-

wing keywords: risperidone, hyponatremia, hy-

pernatremia, hypokalemia, hyperkalemia, hypo-
calcemia and hypercalcemia. We included in our 

review the following publication types: the 

original scientific research, case reports, review 
of literature and letters to the editor. Case reports 

and observational studies associating risperidone 

with hyponatremia or hypokalemia, as well as 
with hypocalcemia were found. In spite of spora-

dic case reports of risperidone induced electro-
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lyte disorders, conflicting opinions and results of 

other studies question the certainty of this 
association.Further research is necessary to 

confirm and enlighten the association between ri-

speridone and electrolyte disorders. 
 

Key Words: risperidone, hyponatremia, hy- 
pokalemia, hypocalcemia 

 

УВОД 
 

Електролитни поремећаји код психија-

тријских пацијената на болничком лечењу 
често су пратиоци основног обољења, а поне-

када су условљени примењеном терапијом. 

Преваленца ових поремећаја варира у зави-
сности од коришћене методе анализе, приме-

њене терапије, као и придружених обољења. 

Учесталост хипонатремије на пријему у пси-
хијатријску установу износи 7,6% случајева, 

при чему се чешће јавља код мушкараца 

(10,7%) у односу на жене (6,9%), код пације-
ната у четвртој декади живота и веома ста-

рих
1
. У чак 70% случајева психијатријских 

обољења праћених хипонатремијом, дијагно-
за је шизофренија

2
. Хипокалемија постоји код 

чак 11,35% психијатријских пацијената, од 

којих је 35% на терапији антипсихотицима
3
. 

У популацији хроничних пацијената, која 

обухвата и психијатријски оболела лица, 
учесталост хиперкалцемије код пацијената 

који се лече на психијатријским клиникама 

износи 0,7%, а хипомагнеземије 12,5%
5
. 

Поремећаји електролита узроковани ри-
сперидоном, атипичним антипсихотиком који 

делује на допаминергичке Д2 и Д3, као и  

алфа 1 и неколико серотонергичких рецепто-
ра

6
, могу се наћи у неколико радова који упу-

ћују на могућу појаву, пре свега хипокалце-

мије и хипонатремије, као последице кори-
шћења рисперидона. Међутим, осим пријаве 

спорадичних случајева и указа о могућој ко-
релацији ових варијабли, нема конкретних 

ставова, нити детаљног објашњења таквог 

следа догађаја. Електролитни поремећаји као 
последица терапије рисперидоном од посеб-

ног су значаја, обзиром да могу довести до 

озбиљних компликација, као што су вентри-
куларна тахикардија и застој срца

7-11
. Познато 

је да рисперидон изазива продужење QТ  ин-

тервала и "torsades de pointes” тахикардију 
која може бити са фаталним исходом

7-11
, по-

готово уколико је удружена са хипокалеми-

јом. Поред тога, развој електролитних поре-
мећаја представља и значајан економски те-

рет. У Сједињеним Америчким Државама го-

дишње се издвоји
1,6-3,6

 милијарди долара само 

за лечење хипонатремије пацијената
12

. 

У погледу осталих антипсихотика, могу 

се наћи радови о повезаности литијума, хало-

перидола, карбамазепина и окскарбазепина са 
хипонатремијом, као и литијума са хиперкал-

цемијом и хиперпаратироидизмом. Постоји 

већи број радова о повезаности антидепреси-
ва, селективних инхибитора серотонина (па-

роксетин, ексцилопрам) и хипонатремије. 

Циљ овог рада је да прикаже и покуша да 
објасни повезаност терапије рисперидоном и 

различитих електролитних поремећаја. 

 

МЕТОД 
 

Претражене су две базе научних публика-
ција: "Medline" и "Scopus", при чему је обу-

хваћен период од 1995. до 2010. године. Ко-

ришћене кључне речи су: "risperidone", 
"hyponatremia", "hypernatremia", "hypokalemia", 

"hyperkalemia", "hypocalcemia" и "hypercalce-

mia". Прегледано је укупно 317 радова у 
којима су пронађене ове кључне речи. 

Употребом кључних речи "risperidone and 

hypocalcemia" у бази "Medline" пронађена су  
два рада, док је у бази " Scopus" пронађено 19 

радова. Коришћењем кључних речи "risperi-

done and hypercalcemia"  у бази "Medline" није 
пронађен ниједан рад, док су у бази "Scopus" 

пронађена 23 рада. Кључне речи "risperidone 

and hypokalemia"  пронађене су у 5 радова у 
бази "Medline" и у 53 рада у бази "Scopus". 

Употребом кључних речи "risperidone and 

hyperkalemia"  у бази "Medline" нису прона-
ђени радови, док је у бази "Scopus" пронађено 

16 радова. Претраживањем базе "Medline" 

пронађене су кључне речи "risperidone and 
hyponatremia" у 9 радова, док су у бази "Sco-

pus" пронађена 173 рада. Кључне речи "rispe-

ridone and hypernatremia" пронађене су у 14 
радова  у бази "Scopus" и у 3 рада у бази "Me-

dline".  

Није било ограничења у погледу језика 
којим су писани радови, али су узете у обзир 

само студије у хуманој популацији. Врсте пу-

бликације које су обухваћене су: оригинални 
научни рад, приказ случаја, преглед литера-

туре и писма уредништву. Искључени су нео-

бјављени радови, радови на животињама и 
прегледни чланци који нису систематски. 
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РЕЗУЛТАТИ  
 

Хипонатремија и рисперидон 

Претраживањем литературе пронађена су 

3 случаја повезаности рисперидона и хипона-

тремије
13,14

, при чему су два случаја предози-
рања рисперидоном била праћена  и хипока-

лемијом и ЕКГ поремећајима
13

. У сва три 

случаја рисперидоном изазване хипонатре-
мије, рисперидон је био једини примењен лек. 

Пацијенти су били стари 21 годину
13

 и 48 го-

дина
14

, а о трећем пацијенту нису наведени 
детаљни подаци. У првом случају реч је о 

особи женског пола, док  је у другом случају 

у питању био мушкарац. Обоје су имали пси-
хозу и покушај самоубиства у анамнези. У 

оба случаја, преглед је показао да су у добром 
физичком стању, стабилних виталних функ-

ција. Пацијенти нису имали полидипсију и 

нису користили алкохол и друге лекове. Ду-
жина коришћења рисперидона била је у пр-

вом случају 14 дана у дози од 6 mg дневно
14

, а 

у другом два месеца, уз тровање дозом од 120 
mg (60 таблета од 2 mg) два часа пре манифе-

стовања хипонатремије
13

. Серумски ниво ри-

сперидона није био познат. Ниво измереног 
натријума кретао се од 110 mmol/l

14
, до 125 

mmol/l
13

, док је код тровања хипонатремија 

била праћена и хипокалемијом у оба случаја 
(3,4 mmol/l и 2,9 mmol/l)

13
 и хипомагнеземи-

јом у једном случају (0,62 mmol/l)
13

. Пратећи 

ЕКГ поремећаји укључују продужење QТ 
интервала (400 ms и 565 ms) у оба случаја 

тровања (предозирања)
13

. 

Постоје  подаци о коришћењу риспери-
дона у терапији полидипсије, где се није по-

казао као нарочито ефикасан, што је довело 
до развоја хипонатремије и синдрома непри-

кладног лучења антидиуретског хормона 

(СИАДХ)
15-17

. Такође, може се пронаћи један 
случај рисперидоном индукованог неуролеп-

тичног малигног синдрома (НМС) праћеног 

хипонатремијом
18

. 

Насупрот претходним наводима, постоји 

истраживање које је показало да не постоји 

статистички значајна корелација (p=-0,08)
19 

између терапије антипсихотицима, укључу-

јући рисперидон и хипонатремије. Истажи-

вање је обухватило 312 пацијената прева-
сходно са психотичним поремећајима (84%) 

који су били на антипсихотичној терапији, од 

чега је 50 пацијената било на монотерапији 
рисперидоном. Испитивана је улога поједи-

них антипсихотика у настанку хипонатремије, 
као и специфична веза између серумског ни-

воа натријума и дозе антипсихотика. Резулта-

ти су показали да високе стопе хипонатремије 

код оболелих од шизофреније нису повезане 
са употребом антипсихотичних лекова

19
. 

 

Хипокалемија и рисперидон 

Повезаност хипокалемије и рисперидона 

постоји у 2 случаја већ поменутог предозира-

ња рисперидоном и праћена је продужењем 
QТ  интервала

13
. Учесталост јављања хипока-

лемије код шизофрених пацијената лечених 

антипсихотицима у акутној фази болести (ри-
сперидон, 14 пацијената, оланзапин, 16 паци-

јената, халоперидол, 12 пацијената, комбино-
вана терапија 26 пацијената) била је 35% (19 

пацијената)
20

. Директна веза између риспери-

дона и хипокалемије није доказана 
 

Хипокалцемија и рисперидон. 

Хипокалцемија узрокована рисперидоном 
(ОR 4,10 95%CI 1,42-11,81, p=0,009) прона-

ђена је у 8 случајева  истраживања спроведе-

ног у Клиничком центру Крагујевац, при 
чему се истиче јачи групни ефекат антипси-

хотика (промазин, хлорпромазин, риспери-

дон, халоперидол) у односу на само дејство 
рисперидона (ОR 5,03 95%CI 2,00-12,65, 

p=0,001). Ова студија показала је значајну 

везу између хипокалцемије и рисперидона, 
али је имала и својих ограничења: техничких 

(није одређен ниво лека у серуму), у самом 

дизајну (немогућност коришћења плацеба, 
честе измене дозе лека) и величини групе 

испитаника (мали број случајева и велики 

број потенцијалних варијабли)
12

. 

Противно претходној студији постоје два 

истраживања у којима није било позитивних 

резултата о повезаности рисперидона и про-
мене нивоа калцијума у серуму. Истраживање 

које је обухватило 56 пацијената са дијагно-
зом параноидне шизофреније на терапији ри-

сперидоном и халоперидолом није показало 

статистички значајну везу између ове две ва-
ријабле

21
. Такође, истраживање које је спро-

ведено на 60 пацијената, од којих је 26 било 

третирано рисперидоном, није показало ста-
тистички значајну разлику средњих серум-

ских вредности калцијума и фосфата, али је 

њихова концентрација у 24-оро часовном 
урину била нижа у односу на контролну 

групу. Није било разлике између група трети-

раних рисперидоном и оланзапином
22

. 

Претраживањем нама доступне литера-

туре нисмо могли наћи нове конкретне 

случаје удружености хипокалцемије и риспе-
ридона, али постоје радови у којима се наво-
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ди обазривост при примени рисперидона и 

клозапина у терапији хипопаратироидизма 
праћеног хипокалцемијом

23
, и рисперидона у 

терапији тумора паратироидне жлезде праће-

ног хиперкалцемијом и психотичним пореме-
ћајем

24
. 

  

ДИСКУСИЈА 
 

Синдром неприкладног лучења антидиу-

ретског хормона (СИАДХ) први пут је описан 

1957. године и повезан је са многим лековима 
и болестима

25
. Карактерише се учесталим 

ослобађањем антидиуретског хормона (АДХ) 

из задњег режња хипофизе, што доводи до 
смањене способности излучивања разблаже-

ног урина. Унешена течност се задржава у 

организму, долази до ширења екстрацелулар-
ног простора и хипоосмоларности серума. 

Синдром се манифестује слабошћу, летарги-

јом, главобољом, анорексијом и повећањем 
тежине, а у тежим случајевима и конфузијом, 

конвулзијама, комом и смрћу
26

. Лековима 
изазван СИАДХ описан је код терапије вазо-

пресином и аналозима, диуретицима типа 

тиазида, хлорпропамидом, карбамазепином, 
антипсихотицима, антидепресивима и несте-

роидним антиифламаторним лековима
27

.  По-

кретањем овог синдрома, рисперидон би мо-
гао изазвати хипонатремију

14-17
.  

Будући да постоје случајеви СИАДХ пра-

ћени хипокалемијом
28

, рисперидоном изазва-
на хипокалемија могла би се такође објаснити 

овим синдромом. Други механизам продук-

ције хипокалемије могао би бити и прераспо-
дела калијума између екстраћелијске и интра-

ћелијске течности. Познато је да рисперидон 

изазива продужење QТ  интервала
7-11

, али овај 
ЕКГ поремећај није увек праћен хипокале-

мијом. Као разлог оваквих ЕКГ поремећаја 

наводи се комбинована блокада брзих Икр  и 
одложених Икс калијумских струја

8
. До про-

мене струја кроз калијумске канале хипота-
ламуса рисперидон може довести и мењајући 

ниво експресије иРНК за поједине компонен-

те К+ канала
29

. 

Антагонизам допаминергичких Д2 рецеп-

тора унутар тубулоинфундибуларног система 

изазива хиперпролактинемију
30

. Хиперпро-
лактинемија изазвана атипичним антипсихо-

тицима је дозно зависна и може изазвати, на-

рочито код жена, хипогонадизам. Допаминер-
гичка блокада може директно, мењањем жеља 

и награда, или индиректно, изазивањем хи-

перпролактинемије, имати негативан утицај 
на сексуалну функцију. Преваленца сексуалне 

дисфункције изазване атипичним антипсихо-

тицима је висока (18% до 96%). Аменореја се 
јавља код 30% пременопаузних жена лечених 

рисперидоном
31

. Хиперпролактинемија и хи-

погонадизам повезани су са смањеном густи-
ном кости и смањењем депоа калцијума у ко-

стима
32

, што може бити један од механизама 
рисперидоном изазване хипокалцемије. 

Други могући механизам изазивања хи-

покалцемије рисперидоном била би измена 
калцијума између ћелијских одељака и замена 

калцијум зависних сигналних путева у ћелији. 

Рисперидон и други антипсихотици (халопе-
ридол, клозапин) мењају ниво калмодулина, 

калмодулин зависне протеин киназе и калци-

неурина у мозгу
33

. Такође, дејством на С100Б 
секрецију у мозгу, који је калцијум везујући 

протеин који регулише цитоскелет и проли-

ферацију астроцита
34

, и дејством на његову 
секрецију у неможданом ткиву

35
, могло би се 

утицати на расподелу калцијума у организму. 

Делујући на 5ХТ2 рецепторе на тром-
боцитима, активира се секундарни гласник 

ИП3 што доводи до повећања вредности кал-

цијума у ћелији и на тај начин промене ин-
тра/екстра-ћелијске концентрације калцијума. 

Нађена је статистички значајна разлика изме-
ђу максималне промене концентрације кал-

цијума у цитоплазми код пацијената третира-

них рисперидоном и контролне групе 

(p=0,03)
36

. Такође, дејство антипсихотика на 

5ХТ3 рецепторе мезо-кортико-лимбичког 

пута у мозгу доводи до инхибиције натријум-
ских и калцијумских улазних струја и смање-

ња интраћелијског калцијума, мада се антаго-
нистичко дејство рисперидона на рецепторску 

кинетику у овом истраживању показало као 

незадовољавајуће
37

.  

На основу изнетих података, може се 

закључити да постоје спорадични случајеви 

рисперидоном изазваних електролитних по-
ремећаја, као и публикације које то не по-

државају. Даља истраживања су потребна 

како би се доказала и објаснила повезаност 
рисперидона и електролитних поремећаја. 
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САЖЕТАК 
 

Труднице које болују од епилепсије имају 

више проблема у одржавању трудноће, и у 
већој су опасности од спонтаног побачаја или 

појаве конгениталних малформација плода. 

Употреба антиепилептичких лекова у труд-
ноћи је такође повезана са већим ризиком од 

настанка конгениталних малформација плода. 

Увидом у претходно објављена истраживања 
испитати да ли антиепилептични лекови 

имају тератогено и фетотоксично дејство. 

Предмет истраживања су биле оригиналне 
студије и прегледни чланци који су се бавили 

тератогеним ефектима антиепилептичких ле-

кова, а индексирани су у PUBMED и Coc-
hrane Database of Systematic Reviews базама. 

Пронађено је 14 студија које одговарају по-

стављеним критеријумима: 7 оригиналних 
радова и 7 прегледних чланака. Најмањи број 

испитаника по студији је био 54, а највећи 
3607. Период праћења се кретао од 5 до 9 го-

дина. Антиепилептици су коришћени као мо-

нотерапија у две студије док су у осталим 
студијама праћене и монотерапија и полите-

рапија. Примењиване дневне дозе биле су 600 

mg (карбамазепин), 100-200 mg (ламотригин) 
и 600-1000 mg (валпроат) у зависности од 

тога да ли је у питању моно или политерапи-

ја. Од свих антиепилептичких лекова, вал-
проат је показао највећу повезаност са на-

станком било ког облика менталне ретарда-

ције или конгениталних малформација. Ризик 
од настанка конгениталних малформација ко-

релирао је са применом већих доза лекова, 

као и са применом политерапије у односу на 

монотерапију. Показало се да је карбамазепин 
најбезбеднији за употребу током трудноће. 

Подаци који се налазе у литератури не могу 

са сигурношћу потврдити тератогени ефекат 
антиепилептичких лекова. Недовољан је  број 

студија који пореде ефекте лекова у односу на 

период трудноће. Недостаци ових студија се 
односе на непостојање података о тежини 

епилепсије и о евентуалном коморбидитету. 
 

Кључне  речи: тератогеност, фетотоксич-

ност, антиепилептици, труднице 
 

ABSTRACT 
 

Pregnant women with epilepsy have more 
problems in maintenance of pregnancy and are 

under higher risk of spontaneous abortion or oc-

currence of congenital fetal malformations. Use 
of antiepileptic drugs during pregnancy is also 

related to higher risk of congenital fetal malfor-

mations.The aim of our study was to determine 
teratogenicity and fetotoxicity of antiepileptics 

by performing systematic review of relevant pa-

pers. Systematic review was performed using 
PUBMED and Cochrane Database of Systematic 

Reviews. Original and review papers that relate 

to teratogenic effects of antiepileptic drugs were 
included in the analysis. Fourteen studies were 

found, out of which there were 7 original papers 
and 7 review papers. The lowest number of par-

ticipants in a study was 54 and the highest 3607. 
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Studies followed participants from 5 to 9 years. 

Antiepileptic drugs were used as monotherapy in 
2 studies, while other studies examined both 

mono- and polytherapy. Doses administered va-

ried from 600 mg (carbamazepine), 100-200 mg 
(lamotrigine) and 600-1000 mg (valproate), de-

pending on kind of administration (mono or 
polytherapy).  Among all examined antiepileptic 

drugs, valproate has shown the highest relation to 

occurrence of any degree of mental retardation or 
congenital malformation. Risk of congenital mal-

formations was correlated with administration of 

higher drug doses and the use of polytherapy. 
Carbamazepine was shown to be the safest drug 

to use during pregnancy. Literature data do not 

confirm teratogenic effects of antiepileptic drugs 
with certainty. There are not enough studies that 

compare drug effects in different stages of 

pregnancy. Limit of presented studies is also lack 
of information about the degree of epilepsy and 

eventual comorbidity. 
 

Key Words: teratogenicity, fetotoxicity, 

antiepileptics, pregnant women 
 

УВОД 
 

Епилепсија је хронично, озбиљно неуро-

лошко обољење, са преваленцом 4-10 на 1000 
људи

1
. Већина оболелих, укључујући и жене 

у репродуктивном добу, захтева дуготрајну 
терапију антиепилептичким лековима, у циљу 

превенције напада. Иако епилепсија може да 

има бројне нежељене ефекте на трудноћу, 
највећу бригу изазива потенцијално дејство 

антиепилептика на развој плода. Опште је 

прихваћено мишљење да пренатално излага-
ње антиепилептицима повећава ризик од на-

станка тешких конгениталних малформација
2-

7
. Бројне студије су показале повезаност де-
феката неуралне цеви са употребом валпроата 

и карбамазепина током трудноће
8-10

, односно 

употребе барбитурата и фенитоина са уро-
ђеним срчаним манама и расцепима лица.

11,12 

Остале конгениталне малформације, укључу-

јући урогениталне и скелетне аномалије та-
кође су забележене

12-13
. Од антиепилептичких 

лекова данас су у употреби најчешће: карба-
мазепин, фенитоин, валпроат, ламотригин, 

етосукцимид, фенобарбитон и бензодиазепини. 

Иако антиепилептици припадају истој 
групи лекова, између њих постоје разлике у 

погледу молекуларне стуктуре, начина дело-

вања, фармакодинамике итд
14

. Мада су поје-
дини лекови ове групе повезани са специ-

фичним тератогеним ефектима
15,16

, већина ле-

кова  ипак показује неспецифична тератогена 

дејства. 

Када се, пак говори о тератогености ових 

лекова потребно је обратити пажњу на поте-

нцијално постојање више чинилаца: прво, да 
ли постоје одређени генетски поремећаји 

мајке или фактори средине који најпре могу 
угрозити плод? Друго, колико епилепсија као 

примарни фактор може утицати на одржава-

ње трудноће или развој плода? Треће, уко-
лико се и користе, какви су ефекти анти-

епилептика у односу на период трудноће када 

су примењени (познато је да се органогенеза 
одиграва у првом триместру трудноће)? И 

можда најважније  питање, како се спречава 

или умањује тератогени ефекат антиепилеп-
тика?  

Укидање терапије, као најједноставније 

решење, врло често није могуће обзиром на 
бројне пацијенткиње са озбиљним обликом 

епилепсије
17

. Досадашња литература, међутим, 

није довољна или има супротстављена 
мишљења о овој теми, да би се на ова врло 

важна питања могао дати конкретан одговор. 
 

ЦИЉ 
 

Анализом претходно објављених истра-
живања покушано је да  се испита да ли анти-

епилептични лекови имају тератогено и фето-

токсично дејство. 
 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
 

Претражене су базе података PUBMED и 
Cochrane datebase of Systematic reviews  ко-

ришћењем комбинације кључних речи: "tera-

togenicity" или "fetotoxicity" и  "antiepileptic 
drugs". Предмет истраживања били су ори-

гинални истраживачки радови  и  систематски 

прегледни чланци објављени у последњих 
петнаест година. Разматране су публиковане  

клиничке студије и систематски прегледи 

клиничких студија у којима су коришћени 
антиепилептички лекови као монотерапија 

или политерапија. Примењиване дневне дозе 

су биле 600 mg (карбамазепин), 100-200 mg 
(ламотригин) и од 600-1000 mg за валпроат у 

зависности од вида терапија - моно  или 
политерапија.  

 

РЕЗУЛТАТИ 
 

Укупно је пронађено 14 публикација који 

одговарају овим критеријумима. Оригинал-
них научноистраживачких радова било је 7, а 

систематских прегледних чланака  такође 7. 
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Студије су рађене у периоду од 1998-2010. 

год. Антиепилептици су коришћени као мо-
нотерапија у две студије а у свим осталим 

студијама је испитивана и монотерапија и по-

литерапија (Табела 1). Од лекова су приме-
њивани: карбамазепин, ламотригин, фени-

тоин, валпроат и фенобарбитон. Најмањи број 
испитаника по студији је био 54, а највећи 

3607. Период праћења се кретао од 5 до 9 го-

дина. 

Неки од најзначајнијих резултата ових 

студија били су: 

• Антиепилептици се често користе у тера-
пији трудница које болују од епилепсије 

без обзира на њихова мање-више позната 

нежељена дејства. 

• Од свих антиепилептичких лекова, вал-

проат је показао највећу повезаност са на-

станком било ког облика менталне ретар-
дације или конгениталних малформација. 

• Ризик од настанка конгениталних малфор-
мација корелирао је са применом већих 

доза лекова, као и приликом примене 

политерапије у односу на монотерапију. 

• Показало се да је карбамазепин најбезбед-

нији за употребу током трудноће. 

• Није доказана веза између серумског ни-
воа фолне киселине и инциденце конге-

ниталних малформација. 
 

Табела 1. Карактеристике пронађених студија 

Година 
објављивања 

студије 

Назив студије и 
аутори 

Студијска 
популација 

Исходи који 
су праћени 

 
Врста лека 

Закључци 
студије 

2004. 

Normal intelligence 
in children with 

prenatal exposure to 
carbamazepine. 
Gaily E et al. 

182 детета 
мајки са 

епилепсијом, 
САД 

Интелигенција деце 
школског и 

претшколског 
узраста  
изражена преко IQ 

Монотерапија: 
карбамазепин 

или валпроат и 
политерапија 

Валпроат и 
политерапијски 

приступ су 
довели до 
снижења IQ 

2009. 

A prospective study 

of cognitive fluency 
and originality in 
children exposed 

in utero to 
carbamazepine, 
lamotrigine, or 

valproate 
monotherapy. Kelly 
M. McVearry et al. 

54 детета, 

САД 

Квалитативна и 

квантитативна 
способност 
формирања идеја-

мишљења деце 
претшколског 
узраста 

Монотерапија: 

Карбамазепин, 
Ламотригин, 
Валпроат 

Валпроат доводи 

до већег 
поремећаја 
когнитивних 

функција у 
односу на 
Ламотригин  и 

Карбамазепин 

2009. 

Cognitive Function 
at 3 Years of Age 
after Fetal Exposure 

to Antiepileptic 
Drugs. Kimford J. 
Meador M.D et al. 

309 детета, 
Велика 
Британија и 

САД 

Когнитивни 
поремећаји и 
поремећаји у 

понашању деце 
старости 3 године 

Монотерапија: 
Карбамазепин, 
Ламотригин, 

Фенитоин и 
Валпроат 

Валпроат доводи 
до већег снижења 
IQ у односу на 

остале 
антиепилептичке 
лекове 

2005. 

Malformation risks 
of antiepileptic drugs 
in pregnancy: a 

prospective study 
from the UK 

Epilepsy and 
Pregnancy Register.  
J Morrow et al. 

3607 жена са 
епилепсијом, 
Велика 

Британија 

Релативни ризик од 
настанка 
конгениталних 

малформација 

Монотерапија: 
Карбамазепин, 
Ламотригин, 

Фенитоин, 
Валпроат; 

политерапија 

Конгениталне 
малформације 
присутне у малом 

броју случајева; 
Политерапија 

носи већи ризик у 
односу на 
монотерапију. 

2005. 

Antiepileptic drug 
use of women with 
epilepsy and 

congenital 
malformations in 
offspring. M. Artama 

et al. 

 

2350 жена са 
епилепсијом, 
Финска 

Ризик од настанка 
конгениталних 
малформација 

Монотерапија: 
Карбамазепин, 
Фенобарбитон, 

Фенитоин, 
Валпроат; 
политерапија 

Већи ризик од 
настанка 
конгениталних 

малформација 
услед примене 
Валпроата 

самостално и у 
оквиру 
политерапије 
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2001. 
The Teratogenicity 
of Anticonvulsant 

Drugs. Lewis B et al.  

414 жена са 
епилепсијом, 

САД 

Ризик од настанка 
конгениталних 

малформација 

Монотерапија: 
Карбамазепин, 

Фенобарбитон, 
Фенитоин, 
Валпроат, 

Клоназепам; 
политерапија 

Највећи степен 
ризика се јавља 

употребом 
политерапије 

1998. 

Congenital 
malformations due to 

antiepileptic 
drugs.S Kanekoa et 
al.  

983 
новорођенчета, 

Јапан, Италија 
и Канада 

 

Ризик од настанка 
конгениталних 

малформација 

Монотерапија: 
Примидон, 

Карбамазепин, 
Фенобарбитон, 
Фенитоин, 

Валпроат; 
политерапија 

Највећи степен 
ризика се јавља 

употребом 
Примидона као и 
током примене 

политерапије 

 

 

Ризик од неупотребе  антиепилептика 

током трудноће 

Антиепилептици су у широкој употреби, 
обзиром да су веома корисни у терапији број-

них по живот опасних неуролошких и пси-

хичких поремећаја. Трудноћа са своје стране 
додатно отежава клиничку слику ових паци-

јенткиња.
18 
Најчешћи узрок матерналног мор-

талитета у трудноћи су повреде изазване епи-
лептичким нападима или status epilepticus-

ом
19

. Иако не постоје директни докази о ефек-
тима епилептичких напада на плод, студије на 

животињама су показале постојање хипокам-

палних оштећења
20

, док је у студијама на љу-
дима забележен утицај напада на феталну 

брадикардију и хипоксију 
21

. 
 

Генетски и фактори средине  
Неколико студија је забележило повеза-

ност генетских фактора жена са епилепсијом 
и конгениталних малформација.

22-25
 Епилеп-

сија присутна код очева такође доводи до 

значајног пораста конгениталних малформа-
ција плода

23
. Мутација гена за ензим метилен 

тетрахидрофолат редуктазу успорава метабо-

лизам фолата, узрокујући повећан ризик од 
дефеката неуралне цеви, и код хомозигота и 

хетерозигота.
24

 Мајке  хетерозиготи за ову 

мутацију, које су узимале валпроичну кисе-
лину, су показале повећани ризик од дефекта 

неуралне цеви у односу на мајке које немају 

овај генотип 
25

. 
 

Механизми тератогенезе антиепилептика 

Антиепилетици могу изазвати поремећај 
развоја можданих структура интеракцијом са 

бројним функционалним механизмима ЦНС-

а. Показан је њихов ефекат на рецепторе 
гама-аминобутерне киселине, у ћелијским 

културама и in vivo
26

. Такође, антиепилептици 
или њихови метаболити могу директно ути-

цати на регулаторне механизме развоја ЦНС-а. 

Wnt сигнални пут дозвољава комуникацију 

између мембране и једра, а валпроична кисе-

лина га може прекинути
27

. Такође, аналози 
валпроата који не делују на овај сигнални 

пут, не показују тератогене ефекте. У неколи-

ко студија је показано да антиепилептици 
индукују тератогене ефекте инхибицијом ме-

таболизма фолата
28

. На жалост, ни једна сту-

дија није показала смањење ризика од фето-
токсичности, у случају комбинације анти-епи-

лептика и фолне киселине. То сугерише на 
чињеницу да су ниски нивои фолата  у орга-

низму само маркер  насталог оштећења. На 

крају, постоје и докази да антиепилептици 
могу имати ефекта на  апоптозу нервних ће-

лија. Bittigau и сарадници су у студији на па-

цовима, показали да антиепилептици изази-
вају дегенерацију нерава.

29
 

 

Ефекти антиепилептика на развој плода 

     Све је више великих епидемилошких 

студија које указују на повећани ризик од 

конгениталних аномалија код жена које кори-
сте антиепилептике (4-7%)  у односу на жене 

које нису на овој терапији (2-3%)
30,31

. Иако  

препоруке Америчке Академије за Неуроло-
гију

32
 и Међународне организације за борбу 

против епилепсије
33

 још увек нису усагла-

шене и коначне, све је више студија у којима 
се највећи ризик за развој плода приписује 

валпроату
34

 као и употреби политерапије
35

. 
 

Главне  конгениталне малформације  

Постоје студије у којима је доказано да 

употреба антиепилептика у прве три недеље 
трудноће може резултирати губитком плода

36
. 

Најчешћи облици конгениталних аномалија 

које се виђају код деце чије су мајке кори-
стиле лекове против епилепсије су срчане 

мане, урогениталне малформације, краниофа-
цијални дефекти и абнормалности скелета

37
. 

Код трудница које су користиле веће дозе 
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лека, нарочито валпроат или карбамазепин, у 

највећем броју случајева је дошло до настанка 
дефеката неуралне цеви, у односу на остале 

срчане мане
38

.  Употреба неколико антиепи-

лептика (фенитоин, валпроат, карбамазепин и 
фенобарбитал) је повезана са настанком тзв. 

феталног  антиепилептичног синдрома
39,40

. 
Овај синдром у основи чине спуштен или ши-

рок носни ходник, хипертелоризам, хипо-

плазија дисталних фаланги и ноктију. Треба 
напоменути и постојање касних облика кон-

гениталних малформација, које се јављају  ка-

сније у току живота. То се, првенствено, 
односи на развој мишљења и коефицијента 

интелигенције (IQ)
41

. Ови поремећаји су више 

изражени при употреби већих доза лекова, 
нарочито валпроата (800mg/дан). Слични по-

ремећаји интелигенције се везују и за кори-

шћење фенобарбитала
42

. 
 

ДИСКУСИЈА 
 

Пре скоро 50 година, Mullers-Kuppers је 
први описао повезаност пренаталног изла-

гања антиепилептицима и појаве конгенитал-

них малформација. Он је известио о дечаку са 
микроцефалијом и расцепом непца чија је 

мајка током трудноће користила мефенитоин. 

Од тада па до данас, бојазан од тератогеног 
дејства антиепилептика је достигла светске 

размере. О томе сведочи и све већи број радо-

ва који обрађују ову проблематику. Већина 
анализираних студија није се значајније ра-

зликовала у погледу старости испитаница (18-

44 год), врсте  и дозе коришћених лекова  и 
начина примене (моно или политерапија). 

Недостаци ових студија се односе на непо-

стојање података о тежини епилепсије и о 
евентуалном коморбидитету. Већина студија 

је методолошки конципирана тако да пореди 

ефекте појединачних антиепилептика или 
ефекте моно у односу на политерапију. У том 

смислу, недовољан је број студија које би 
испитале ефекте ових лекова у односу на пе-

риод трудноће у ком су примењени
43-49

. 

Уколико се испитује појединачни ефекат 
лекова, свакако највећи број истраживања по-

казује да употреба валпроата носи највећи ри-

зик од тератогеног ефекта, пре свега у дози од 
1000 mg/дан

43,44,45
. 

Политерапија у односу на монотерапију 

показује већу повезаност са настанком конге-
ниталних малформација

43-46
. 

У бројним студијама је показан мањи  те-

ратогени ефекат фенобарбитала (најстаријег 
антиепилептика), у односу на остале лекове 

из групе
50

. Ипак његова веза са специфичним 

аномалијама у другим студијама постоји
51

. 

Велика мета анализа 12 кохортних сту-

дија, која је обухватала 1000 трудница под 

терапијом  бензодиазепинима,  је показала да 
не постоји повезаност употребе ових лекова 

са расцепом усне
52

. 

Приликом испитивања фенитоина, велики 

број студија има неусаглашене закључке, ве-

роватно због различитих доза примењиваних 
лекова, тако да нема довољно репрезентатив-

них података о ефектима фенитоина у односу 

на остале лекове ове групе
53

. 

Montouris
54

 је у свом прегледном чланку 

приказао резултате студије која је испитала 

ефекте окскарбамазепина на 300 трудница. 
Утврђено је да не постоји повезаност окскар-

бамазепина са конгениталним малформаци-

јама изузев у оквиру политерапије. Најновији 
извештај Међународног регистра о ламотри-

гину је сугерисао да не постоји повећан ризик 

од тератогеног дејства овог лека
55

. Клинички 
подаци о осталим антиепилептицима су ми-

нимални и недовољни за анализу. Једна од 

таквих студија која се бавила испитивањем 
ефекта леветирацетама (117 пацијената), није 

пронашла повећан ризик од настанка урође-
них аномалија

56
. 

 

Клиничке  препоруке  за коришћење   

антиепилептика пре  и током трудноће 

Мада ризик од тератогеног дејства анти-

епилептика постоји, ипак се највећи број беба 
мајки са епилепсијом, рађа без икаквих здрав-

ствених проблема
17

. Узевши у обзир  резулта-

те бројних студија које су показале да вал-
проат може имати највећи тератогени ефекат, 

препорука је да он не буде лек првог избора у 

терапији епилепсије трудница
18

. Уколико се 
пак, валпроат мора увести као терапија, пред-

лаже се да то буде у што мањим дозама
17

. Та-

кође, саветује се употреба минималне ефек-
тивне дозе антиепилептичких лекова, као и 

избегавање политерапије. Ако се и комбина-

ција мора применити потребно је  да дозе ле-
кова буду минималне ефективне

17
. 

Код трудница са епилепсијом се не саве-

тује прекид терапије антиепилептицима због 
опасности од појаве напада

57
. Препоручује се 

редовна контрола крви, иако су повећани 
клиренс и ниске концентрације антиепилеп-

тика, честе компликације трудноће
58

. 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Поред постојања великог броја студија 
које испитују тератогене ефекте антиепилеп-

тичких лекова, пронађени подаци су још увек 

недовољни да би се донео конкретан закљу-
чак о ризику примене ових лекова у трудно-

ћи. Недовољан је број студија које пореде 

ефекте лекова у односу на период трудноће. 
Мали број студија пружа податке о тежини 

епилепсије и о евентуалном коморбидитету. 

Потребна су додатна истраживања да би се 
отклонили ови недостаци и дошло до праве 

истине о последицама примене антиепилеп-

тика у трудноћи. 
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СКРАЋЕНИЦЕ 
 

PN – парентерална исхрана 

ТPN – тотална парентерална исхрана 

FDA – Управа за храну и лекове САД-а 

(Food and Drug Administration) 
 

САЖЕТАК 
 

Комплексна природа препарата за парен-

тералну исхране повећава ризик од озбиљних 

интеракција лек - хранљивe материјe. Циљ 
овог рада је да сачини преглед најважнијих 

интеракција лекова са препаратима за парен-

тералну исхрану. Основно познавање апсорп-
ције, дистрибуције, метаболизма и елимина-

ције лека је императив за решавање ових 
интеракција. Познато је већ неко време да 

медикаменти који се користе код пацијената 

који примају парентералну исхрану често 
ометају успех ове нутриционе интервенције. 

У овом раду је разматрана подела ових инте-

ракција, кроз практичне примере и препоруке. 
Такође, разматрани су алтернативни путеви 

примене као опција за избегавање ових инте-

ракција.Познавање потенцијалних интерак-
ција лекова и препарата за парентералну 

исхрану може бити од помоћи у превенцији и 

раном третману могућих метаболичких ком-
пликација. 

 

Кључне  речи: парентерална исхрана, ле-

кови, интеракције, инкомпатибилност 
 

 

ABSTRACT 

The complex nature of preparations for pa-
renteral nutrition increases the risk for serious 

drug-nutrient interactions. The aim of this article 

was to make review of the most important inte-
ractions between drugs and preparations for pa-

renteral nutrition. Fundamental knowledge of 

drug absorption, distribution, metabolism, and 
elimination is imperative for resolving these inte-

ractions. It has been known for some time that 

medications used in patients receiving parenteral 
nutrition often interfere with the success of this 

nutritional intervention. A classification system 

these interactions will be discussed, through 
practical examples and recommendations. Alter-

native routes of administration will be discussed 

as options of avoiding these interactions. Recog-
nizing the potential for these interactions can as-

sist  in the prevention and early treatment of pos-
sible metabolic complications. 
 

Key Words: parenteral nutrition, drugs, inte-
ractions, incompatibility 
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УВОД 

Парентерална исхрана се најбоље и најје-
дноставније дефинише као интравенска при-

мена хранљивих материја (нутрицијената). 

Користи се углавном у болничким условима 
када орални унос није адекватан или могућ, 

односно у свим стањима малнутриције која 
настаје за време продуженог периода неадек-

ватног оралног уноса хране.  

Препарати који се користе за парентерал-
ну исхрану представљују комплексне форму-

лације које садрже више од 40 различитих 

хемијских једињења (нутрицијената), напра-
вљених тако да истовремено дају, одређену 

стабилност и компатибилност
1
. Постоје два 

типа препарата: "2 у 1" и "3 у 1" формулације. 
Препарати 2 у 1 садрже комбинацију два ма-

кронутрицијента, глукозу и аминокиселине, 

заједно са електролитима, витаминима и оли-
гоелементима у истој инфузиној боци. Интра-

венске емулзије масти представљају одвојене 

растворе, које се и дају одвојено. Када се у 
препарате 2 у 1 додају емулзије масти, настају 

формулације 3 у 1, познатије као препарати за 

тоталну парентералну исхрану. Сви поброја-
ни препарати су хипертони у односу на теле-

сне течности и њихова примена преко пери-
ферних вена је углавном удружена са бројним 

компликацијама као што су венска тромбоза, 

супуративни тромбофлебитис и екстраваза-
ција. Због високог осмоларитета (преко 1000 

mOsml
-1

), парентерална исхрана се углавном 

примењује преко вена великог пречника, 
односно преко централне вене

1
. Интравенске 

емулзије масти се могу давати преко пери-

ферних вена јер је њихов осмоларитет нижи, 
до 300 mOsml

-1
. 

С обзиром да се парентерална исхрана 

користи у стањима потхрањености код паци-
јената који већ узимају бројне друге лекове за 

контролу и лечење основне болести, њихова 

истовремена примена је удружена са бројним 
компликацијама, што због комликација при-

сутног стања, што због њихових међусобних 
интеракција. 
 

ИНКОМПАТИБИЛНОСТ 

ПАРЕНТЕРАЛНЕ ИСХРАНЕ И ЛЕКОВА 
 

Интеракције лекова и хранљивих матери-

ја, примењених парентерално, могу се грубо 

поделити у три категорије, на основу њиховог 
механизма:  

1. In vitro интеракције (реакције инком-

патибилности); 

2. Интеракције које утичу на системску 

или физиолошку расподелу; 

3. Интеракције које утичу на елиминаци-

ју или клиренс. 
 

Поред наведених интеракција постоји још 

једна додатна категорија, а то су интеракције 

које утичу на апсорпцију, а које су значајне 
код ентералне исхране

2
.  

In vitro интеракције односно реакције 

инкомпатибилности  дешавају се ван органи-
зма у систему за примену (нпр. инфузионој 

кеси) или за време процеса припремања. На-
стају као последица промене физичко-хемиј-

ског интегритета лека или хранљиве материје, 

услед њихове међусобне интеракције, што 
доводи до промене стабилности и компати-

билности продуката. Инкомпатибилност на-

стаје или као концентрационо-зависна преци-
питација или као ацидо-базна реакција које 

резултују физичком променом продуката када 

се заједно комбинују
1,2

. 

Због високог нивоа варијабилности фор-

мула и специфичних прилагођавања сваком 

пацијенту, није могуће тестирати компати-
билност лекова са сваком парентералном ну-

триционом формулом која се користи у кли-

ничкој пракси. Комплексна природа паренте-
ралне исхране доприноси високој вероватно-

ћи инкомпатибилности, када се користи као 

пут за примену лека или се користи ко-
инфузија преко истог инфузионог катетера. 

Ова инкомпатибилност може резултовати 
преципитацијом у венском катетеру, проу-

зрокујући поремећај функције катетера или 

плућну емболију. Због свега наведеног тре-
бало би избегавати мешање лекова са па-

рентералним нутриционим формулама. 

Међутим, постоје стања у којима не постоје 
друге алтернативе. Године 1994. FDA (Food 

and Drug Administration) је издала упозорење 

као одговор на два забележена случаја смрти 
и најмање два случаја респираторног дистрес 

синдрома удружених са применом PN меша-

вина које су садржале нерастворљиве и не-
стабилне продукте (калцијум фосфатне кри-

стале). Према FDA, само хистамински H-2 

рецептор антагонисти (ранитидин, фамоти-
дин) и инсулин могу се мешати са 3 у 1 фор-

мулацијама. Ови лекови се могу такође меша-
ти и са 2 у 1 формулацијама, као и хепарин, 

аминофилин, хидроморфон, хлороводонична 

киселина (маx. концентрација: 100mЕql
-1

) и 
гвожђе декстран

3,4
. 
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Када се дискутује о инкомпатибилности 

лекова и парентералне исхране, постоји ра-
злика између различитих типова формула-

ција. Формулације 2 у 1 не укључују интра-

венске емулзије масти у истој инфузионој 
боци са амино киселинама, глукозом, елек-

тролитима, витаминима и олигоелементима. 
Формулације 3 у 1 укључују интравенске 

емулзије масти, тако да имају млечно белу 

боју. Присуство интравенских емулзија масти 
у истој инфузионој боци и њихове хемијске 

карактеристике објашњавају зашто су неки 

лекови компатибилни са 2 у 1  а нису са 3 у 1 
формулацијама. 

Trissel и сарадници су радили студије Y-

систем ињекционе  компатибилности са 2 у 1 
и 3 у 1  формулацијама

5,6
. Y-систем ињекцио-

на техника подразумева примену лека као 

појединачне дозе у постојећи интравенски ка-
тетер кроз који се већ примењује континуи-

рана инфузија или интравенска болус ињек-

ција. Резултати ове студије представљају 
основу података о компатибилности и прика-

зани су у табелама 1, 2, 3 и 4.  Ако лек није на 

листи било које од ових табела, значи да није 
рађена студија компатибилности и не би 

требало примењивати лек овом техником. 
Ако лек није компатибилан са парентералном 

исхраном или ако не постоје подаци о компа-

тибилности, могу се размотрити неке опције 
за примену као што су примена лека кроз по-

себан лумен више-луменског централног вен-

ског катетера или примена лека тек када је  
парентерална исхрана обустављена. Недавне 

студије више-луменског венског катетера по-

казале су који се лекови могу а који не, при-
менити овом техником због проблема компа-

тибилности (табеле 5 и 6)
7-15

. Овај пут приме-

не је веома значајан у клиничкој пракси и за 
компатибилне лекове, када је централна ли-

нија једини расположив венски пут. 

 

Од 123 испитивана лека 21 је инкомпати-

билно са 2 у 1 растворима, међу којима су и 
неки често коришћени лекови (ацикловир, 

Nа-бикарбонат, ципрофлоксацин), док је од 

108 испитиваних лекова, 27 инкомпатибилно 
са 3 у 1 растворима

8
. Инкомпатибилност ле-

кова са 2 у 1 формулацијама у зависности од 
типа реакције може довести од стварања 

крупних честица или жутог преципитата 

(амфотерицин Б) до замућења и промене боје 
мешавине

4
. Инкомпатибилност са 3 у 1 фор-

мулацијама настаје као резултат поремећаја 

интегритета емулзије и долази до одвајања 
уљане од водене фазе

4
. Наравно, треба напо-

менути да је компатибилност веома зависна 

од садржаја парентералне исхране, лека и ње-
гове концентрације, времена излагања у кате-

теру, температуре околине и излагању свет-

лости.   

У неким случајевима, инкомпатибилност 

може настати због појединачне компоненте 

парентералне исхране, као што је код интера-
кције између цефтриаксона и калцијума. По-

знато је да цефтриаксон има висок афинитет 

за везивање калцијума
9
. Фаталне реакције су 

се догодиле код неонатуса који су примали 

цефтриаксон заједно са растворима и парен-
тералном исхраном који су садржали калци-

јум
10,11

. Ово се може десити чак и ако се при-

мењују преко одвојених инфузионих линија. 
Мада ове интеракције нису забележене код 

старије деце и одраслих, иницијална кон-

траиндикација за примену цефтриаксона код 
пацијената који примају парентералну исхра-

ну која садржи калцијум је промењена
10

. Сле-

дећи недавне студије, апсолутна контраинди-
кација за примену цефтриаксона и интравен-

ских препарата који садрже калцијум подра-

зумева новорођенчад (до 28 дана старости). 
За остале старосне групе, препорука је да се 

избегава истовремена примена преко Y-

система или секвенцијална примена без прет-
ходног испирања линије између инфузија

12
.  

 

Табела 1. Компатибилност лекова у Y-систему: Лекови компатибилни са 2 у 1 растворима 

Амикацин сулфат 
Аминофилин  

Амоксицилин Nа 
Ампицилин 

Ампицилин/сулбактам 
Атракуријум 

Азтреонам 
Буметанид 

Бупренорфин HCl 
Буторфанол тартарат 

Дексаметазон Nа 
фосфат 

Дигоксин 
Дифенхидрамин HCl 

Добутамин HCl 
Допамин HCl 

Доксициклин 
Дроперидол 

Еналаприлат 
Епинефрин HCl 

Имипенем-циластатин 
Na 

Инсулин  
Изопротеренол HCl 

Канамицин сулфат 
Леуковорин калцијум 

Леворфанол тартарат 
Лидокаин HCl 

Линезолид 
Лоразепам 

Оксацилин Nа 
Паклитаксел 

Пеницилин Г 
Пеницилин Г калијум 

Пентобарбитал Nа 
Фенобарбитал Nа 

Пиперацилин Nа 
Пиперацилин Nа-

тазобактам 
Калијум хлорид 
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Калцијум глуконат 
Карбоплатин 

Цефазолин Nа 
Цефепим 

Цефотаксим 
Цефтазидим 

Цефтриаксон Nа 
Цефтизоксим 

Цефуроксим 
Хлорамфеникол Nа 

сукцинат 
Хлорпромазин HCl 

Циметидин HCl 
Клиндамицин фосфат 

Клоназепам 
Циклофосфамид 

 

Еритромицин 
лактобионат 

Фамотидин HCl 
Фентанил цитрат 

Гвожђе-декстран 
Флуконазол 

Фолна киселина 
Гентамицин сулфат 

Гранисетрон HCl 
Халоперидол лактат 

Хепарин сулфат 
Хидрокортизон Nа 

фосфат 
Хидрокортизон Nа 

сукцинат 
Хидроморфон HCl 

Хидроксизин HCl 
Идарубицин HCl 

Ифосфамид HCl 
ИЛ – 2  

Магнезијум сулфат 
Манитол 

Меперидин HCl 
Месна 

Метилдопа HCl 
Метилпреднизолон Nа 

сукцинат 
Метронидазол 

Милринон лактат 
Морфин сулфат 

Мултивитамини 
Нафцилин Nа 

Нетилмицин сулфат 
Нитроглицерин 

Норепинефрин 
битартарат 

Октреотид ацетат 
Офлоксацин 

Ондасетрон HCl 
 

Прохлорперазин 
едисилат 

Пропофол 
Ранитидин HCl 

Сарграмостин 
Nа-нитропрусид 

Такролимус 
Тикарцилин 

динатријум 
Тикарцилин 

динатријум-
клавуланат 

Тобрамицин сулфат 
Триметоприм-

сулфаметоксазол 
Урокиназа 

Ванкомицин HCl 
Векуронијум бромид 

Зидовудин 

 

 

Табела 2. Компатибилност лекова и Y-систему: Лекови компатибилни са 3 у 1 растворима 
 

Амикацин сулфат 
Аминофилин  

Амоксицилин Nа 
Ампицилин 

Ампицилин/сулбактам 
Атракуријум 

Азтреонам 
Буметанид 

Бупренорфин HCl 
Буторфанол тартарат 

Калцијум глуконат 
Карбоплатин 

Цефазолин Nа 
Цефепим 

Цефотаксим 
Цефокситин 

Цефтазидим 
Цефтриаксон Nа 

Цефтизоксим 
Цефуроксим 

Циметидин HCl 
Хлорпромазин HCl 

 

Цисплатин 
Клиндамицин фосфат 

Циклофосфамид 
Цитарабин 

Дексаметазон Nа фосфат 
Дигоксин 

Дифенхидрамин HCl 
Добутамин 

Еналаприлат 
Еритромицин 

лактобионат 
Фентанил цитрат 

Фамотидин 
Флуконазол 

Фуросемид 
Гентамицин сулфат 

Гранисетрон HCl 
Хидрокортизон На 

фосфат 
Хидрокортизон На 

сукцинат 
Хидроксизин HCl 

Ифосфамид 
Имипенем-циластатин Nа 

Инсулин 

Изопротеренол HCl 
Канамицин сулфат 

Леуковорин калцијум 
Леворфанол тартарат 

Лидокаин HCl 
Магнезијум сулфат 

Манитол 
Меперидин HCl 

Меропенем 
Месна 

Метотрексат Nа 
Метилпреднизолон Nа 

сукцинат 
Метронидазол 

Морфин сулфат
*
 

Нафцилин Nа 

Нетилмицин сулфат 
Нитроглицерин 

Норепинефрин 
битартарат 

Октреотид ацетат 
Офлоксацин 

 

Оксацилин Nа 
Паклитаксел 

Пеницилин Г калијум 
Пиперацилин Nа 

Пиперацилин Nа-
тазобактам 

Калијум хлорид 
Прохлорперазин 

едисилат 
Ранитидин HCl 

Натријум-бикарбонат 
Натријум-нитропрусид 

Такролимус 
Тикарцилин  динатријум 

Тикарцилин  
динатријум-

клавуланат 
Тобрамицин сулфат 

Триметоприм-
сулфаметоксазол 

Ванкомицин HCl 
Зидовудин 

*
Morphin sulphat је инкомпатибилан при концентрацији од 15 mgml

-1
, а при концентрацији од 1 mgml

-1
 је 

компатибилан 
 
Табела 3. Компатибилност лекова у Y-систему: Лекови инкомпатибилни са 2 у 1 растворима 
 

Ацикловир 
Амфотерицин Б 

Цефазолин Nа 
Цисплатин 

Циклоспорин 
Цитарабин 

Доксорубицин 
Флуороурацил 

Фуросемид 
Ганцикловир Nа 

Имуноглобулин 
Метотрексат Nа 

Метоклопрамид HCl 
Мидазолам HCl 

Миноциклин HCl 
Митоксантрон HCl 

Фенитоин Nа 
Калијум-фосфат 

Прометазин HCl 
Nатријум-бикарбонат 

Nатријум-фосфат 
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Табела 4. Компатибилност лекова у Y-систему: Лекови инкомпатибилни са 3 у 1 растворима 
 

Ацикловир 

Амфотерицин Б 
Циклоспорин 

Допамин HCl 
Доксорубицин 

Доксициклин  
Дроперидол 

Флуороурацил 

Ганцикловир На 
Халоперидол 

Хепарин 
Хлороводонична 

киселина 
Хидроморфон HCl 

Гвожђе-декстран 

Леворфанол тартарат 

Лоразепам 
Метилдопа HCl 

Мидазолам HCl 
Миноциклин HCl 

Морфин сулфат
* 

Налбуфин HCl 

Ондасетрон HCl 

Пентобарбитал Nа 
Фенобарбитал Nа 

Фенитоин Nа 
Калијум-фосфат 

Nатријум-фосфат 

*
Морфин сулфат је инкомпатибилан при концентрацији од 15 mgml

-1
, а при концентрацији од 1 mgml

-1
 је 

компатибилан 
 

Табела 5. Лекови компатибилни са парентералном исхраном када се примењују истовремено 

преко више-луменског венског катетера 
 

Антибиотици Ампицилин-пеницилин: инфузија не дуже од 20 минута. 
Цефтазидим: инфузија не дуже од 30 минута. 

Ципрофлоксацин: инфузија не дуже од 30 минута. 
Имипенем-циластатин: брза инфузија од 10-15 минута; прекинути TPN и испрати 

катетер пре и после примене антибиотика. 
Аминогликозиди: стабилни су 6 сати. 

Ванкомицин: прекинути инфузију липида пре и после примене. 
Линезолид: може се мешати са хинолонима и не треба га чувати у фрижидеру. 

Сви раствори са минералима и витаминским суплементима смањују  
компатибилност антибиотика. 

Ранитидин Нема ефекат на стабилност у дозама од 100-150 mgdl
-1
; повећана разградња у 

присуству витамина C 

Морфин сулфат Компатибилан у дози од 1 mgml
-1
; инкомпатибилан у дози од 15 mgml

-1
; прекинути 

инфузију липида пре и после примене. 

Пропофол Лек је припремљен у липидној емулзији; пратити дневни липидни статус. 

Кортикостероиди Хидрокортизон, дексаметазон, бетаметазон: сви су компатибилни. 

Инсулин Компатибилан је у дози од 100 IJl
-1

; директна примена у нутрициону кесу је такође 
могућа али 20-30% инсулина се адсорбује на пластични зид кесе за 30-60 минута 

(адсорпција се може смањити додатком 5-10 ml колоидног-албумина, желатина). 

TPN: тотална парентерална исхрана 

 

Табела 6. Листа лекова инкомпатибилна са парентералном исхраном када се применују 

истовремено чак и преко вишелуменског венског катетера 
 

Ацикловир 

Амфотерицин Б 
Циклоспорин 

Допамин 
Доксорубицин 

Доксициклин 

Дроперидол 

Флуороурацил 
Ганцикловир 

Халоперидол 
Хепарин Nа 

Хидроморфон 

Лоразепам 

Мидазолам 
Миноциклин 

Морфин сулфат (15 
mgml

-1
) 

Омепразол-лансопразол 

Ондансетрон 

Пентобарбитал Nа 
Фенобарбитал Nа 

Калијум- фосфат 
Naтријум- фосфат 

 
ИНТЕРАКЦИЈЕ КОЈЕ УТИЧУ НА 

СИСТЕМСКУ ИЛИ ФИЗИОЛОШКУ 

РАСПОДЕЛУ 

Бројне интеракције лек - хранљиве мате-

рије укључују промене у ткивној дистрибу-

цији, системском метаболизму или продира-
њу у специфична ткива. Овај тип интеракција 

дешава се након што лек и хранљиве материје 

доспеју у системску циркулацију и може бити 
посредован хормонима или факторима коагу-

лације
2
. Мало података у научној литерата-

тури постоји о овом типу интеракција, с обзи-

ром да састојке парентералне исхране чине 

хемијске материје које се иначе налазе у орга-
низму. Примери овог типа интеракција су 

стероид-зависна хипергликемија или хипо-

гликемија код истовремене примене инсули-
на, а које проистичу из начина дејства ових 

лекова. Такође су забележене интеракције 

које доводе до поремећаја метаболизма липи-
да. У јединицама интензивне неге, пацијенте 

често морамо седирати због агитираности и 
најчешће се у ту сврху користимо пропофол. 
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Како је пропофол формулисан у 10% липид-

ној емулзији, његова истовремена примена са 
парентералном исхраном може довести до 

хипертриглицеридемије
2
. Због свега наведеног 

потребан је сталан мониторинг биохемијских 
параметара током примене парентералне 

исхране. 

Од значајнијих интеракција забележени 

су и случајеви варфарин резистенције код па-

цијената који су примали континуирану ин-
фузију емулзије сојиног уља (Intralipid). У 

тим случајевима варфарин до 15 mg дневно 

само је благо продужавао протромбинско 
време

13,14
. У другим случајевима, примена 

пропофола, који је формулисан у 10% соји-

ном уљу, може антагонизовати је ефекте вар-
фарина. Антикоагулацијски ефекат изостаје, 

све док се инфузија пропофола не прекине, 

упркос повећању дозе варфарина до 30 mg 
дневно

15
. Ове интеракције настају због прису-

ства високих доза витамина K у сојином уљу, 

који антагонизује антикоагулацијски ефекат 
варфарина. У одговору на ове забележене 

случајеве и због варијабилног садржаја вита-

мина K у различитим мултивитаминским 
формулама које се користе за тоталну парен-

тералну исхрану, FDA је издала препоруку, да 
све формуле треба да садрже 150 микрограма 

витамина K. Сматра се да je то бољи начин 

обезбеђења потреба за витамином K, него јед-
ном недељно примењивана суплементација 

код пацијената који су на тоталној паренте-

ралној исхрани. 
 

ИНТЕРАКЦИЈЕ КОЈЕ УТИЧУ  

НА ЕЛИМИНАЦИЈУ 

Елиминација лекова из организма, хепа-
тичка или ренална, укључује путеве који зах-

тевају присуство различитих ензима и тран-

спортера и делимично је зависна од нутри-
ционог статуса. Тешко је одвојити ефекте 

базалног нутриционог статуса и постојеће бо-
лести од парентералних нутриционих компо-

ненти на ензимску функцију. Управо преко 

коректне парентералне исхране може се нор-
мализовати метаболизам лекова који је прет-

ходно промењен малнутрицијом. 

Забележено је да високо-протеинске дије-
те стимулишу ензиме јетре и убрзавају мета-

болизам лекова који се елиминишу преко је-

тре, као што је пропранолол. Такође је забе-
лежен изолован случај значајног пада 

теофилина у серуму (са 16,3 на 6,3 mg) код 

старије жене третиране теофилином интра-
венски за време тоталне парентералне исхра-

не, када је концентрација амино киселина у 

парентералној исхрани повећана са 4,25% до 
7%

12
. Слични ефекти нису примећени код 7 

пацијената са малнутрицијом (Kwashiorcor), 

који су такође били на парентералној исхра-
ни

12
. Они су имали само мало, клинички бе-

значајно повећање елиминације појединачне 
интравенске дозе теофилина

12
. Насупрот то-

ме, протеин рестриктивне (ниско-протеинске) 

дијете могу смањити ренални тубуларни 
клиренс и ренални проток, што може довести 

до акумулације токсичних метаболита алопу-

ринола и повећаног ризика од токсичности 
лекова као што су пеницилини, аминоглико-

зиди и метронидазол
2
. 

Коначно, формулације парентералне исхра-
не су хиперосмоларне течности и могу дове-

сти до повећања укупног телесног волумена и 

екстрацелуларне течности. Повећање волуме-
на екстрацелуларне течности може довести до 

промена у дистрибуцији лекова  који се 

предоминантно дистрибуирају у овом про-
стору ( као што су бета лактамски антибиоти-

ци и аминогликозиди) и до испољавања њи-

хових токсичних ефеката
16

.  
 

ЗАКЉУЧАК 

Бројни фактори доприносе стабилности и 
компатибилности лекова и формулација па-

рентералне исхране. Садржај парентералне 

исхране, хемијска природа лека, време кон-
такта и услови окружења (температура, изла-

гање светлости) доприносе безбедној приме-
ни лека са парентералном исхраном. Интера-

кције лека и парентералне исхране могу бити 

значајне. Оне могу резултовати смањењем 
клиничког ефекта лека или  хранљивих мате-

рија, оклузијом венског катетера или компли-

кацијама које могу довести до смртног исхо-
да, због инфузионих преципитата. Пацијенте 

би требало пажљиво пратити, како би се 

спречили или смањили нежељени ефекти и 
компликације ових интервенција. 
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САЖЕТАК 
 

Спортисти широм света, у тежњи да по-
бољшају своје перформансе, веома често ко-

ристе различите додатке у исхрани. Међутим, 
у недостатку валидних информација, тиме ри-

зикују не само да не постигну жељене ефекте, 

већ и да буду изложени озбиљним последи-
цама које могу изазвати недовољно испитани 

и потенцијално штетни препарати. Стога је 

обавеза лекара да познају макар најчешће ко-
ришћене суплементе, у које се несумњиво 

убрајају витамини попут A, B групе, C, D и E, 

као и олигоелементи гвожђе, хром, цинк, и 
селен. Иако је њихов недостатак препо-

ручљиво надокнадити, у одсуству дефицита 

балансирана и правилно одабрана дијета нај-
бољи је начин за обезбеђивање свих материја 

потребних организму, а тиме и постизање вр-

хунских спортских резултата уз очување 
здравља.           

 

Кључне  речи: спорт, витамини, олиго-

елементи 
 

ABSTRACT 

Athletes worldwide, wishing to enhance their 

athletic performance, very often use different 
dietary supplements. However, due to the lack of 

valid information, they are often at risk of both 

failing to achieve the wanted effects, and of be-
ing exposed to serious health consequences of 

unproven and potentially harmful products. 
Thus, the physicians need to be aware of the 

most used supplements, which undoubtedly 

include the vitamins, such as A, B group, C, D 
and E, as well as the trace elements, including 

iron, chromium, zinc and selenium. If exists, 

their deficit  should be replaced; otherwise, in or-
der to accomplish the best results in sport while 

retaining the good health, appropriate and well-

balanced diet is the best way of providing all the 
necessary nutrients.           

 

Key Words: sport, vitamins, trace elements 
 

УВОД 

Бављење спортом неминовно повећава 

енергетске захтеве организма
1,2

, због чега је 

адекватна исхрана један од основних услова 
за постизање жељених спортских резултата 

без нежељених последица по здравље
3,4

. Пра-

вилно избалансираном дијетом, поред нутри-
тивних, обезбеђују се и све остале организму 

потребне супстанце
5-7

. Па ипак, спортисти 

широм света, укључујући како професио-
налце тако и аматере, веома често прибегавају 

коришћењу различитих додатака у исхрани
2-

4,7-9
. Притом, разлози за њихову примену 

крећу се од личних убеђења о позитивном 

утицају на здравствено стање и физичку 
спремност

5,10
, до некритичког веровања рек-

ламним порукама компанија које ове препа-

рате лансирају на тржиште
4,8

.  
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Истраживања су показала да се већина 

спортиста о суплементацији исхране инфор-
мише путем медија, али да савете о томе 

често прихвата и од својих тренера, пријате-

ља и рођака
4,7

. Нажалост, у питању су 
најчешће непоуздани извори информација

2
, те 

спортисти, у тежњи да побољшају своје пер-
формансе, ризикују не само да не постигну 

жељене ефекте, већ и да буду изложени озби-

љним последицама које могу изазвати недо-
вољно испитани препарати

2,4,7
. Свесни тога, 

многи ипак траже и мишљење лекара, од ко-

јих са правом очекују детаљно познавање 
ефикасности, безбедности и легалности при-

мене појединих додатака у исхрани
4,9

. Иако су 

доступне информације из литературе врло 
често оскудне или чак опречне

11
, питања која 

се тичу суплементације исхране у спорту ле-

кари не смеју оставити без одговора. Њихова 
је обавеза да познају макар најчешће кори-

шћене суплементе, у које се, поред протеин-

ских и препарата високо заступљених мине-
рала, несумњиво убрајају и витамини и оли-

гоелементи
3,4,8

.           
 

ВИТАМИНИ У СПОРТУ 

Витамини су органска једињења неопход-

на за нормално одвијање метаболизма, која се 
морају уносити храном јер их организам или 

не производи, или производи у недовољним 

количинама
12-15

. Према растворљивости се 
деле у две класе: витамини растворљиви у 

води су тиамин (B1), рибофлавин (B2), ниацин 
(B3), пантотенска киселина (B5), пиридоксин 

(B6), биотин, фолна киселина, аскорбинска 

киселина (C) и кобаламин (B12), док су вита-
мини A (ретиноична киселина), D (калцифе-

рол), E (токоферол) и K растворљиви у ма-

стима
12,16

. Познато је да физичка активност 
повећава интензитет метаболизма, због чега 

већ присутан недостатак неких витамина то-

ком бављења спортом негативно утиче на 
спортске перформансе, те захтева суплемен-

тацију
1,2,6-8,13,17

. Међутим, чак и без утврђеног 

дефицита, спортисти веома често користе 
(мулти)витаминске препарате као суплементе 

исхрани, и то нарочито витамине А, B групе, 

C, D и E
2,4,7,8,10

. У околностима у којим је ко-
личина витамина у организму већ задовоља-

вајућа, намеће се питање да ли сама физичка 
активност може да доведе до губитка витами-

на, као и да ли прекомерна суплементација 

побољшава спортске резултате или заправо 
води у предозирање

1,11,13,18
. 

Витамин А је дериват провитамина рети-

нола и β-каротена, који се у организам уносе 

воћем, поврћем, изнутрицама, млеком и јаји-

ма, а активирају у цревима и јетри
12,14,16

. 
Основна улога витамина А је у регулацији 

ембрионалног развоја, формирању пигмената 

ретине ока и расту и пролиферацији епител-
них ћелија

12,14
. Недостатак се најчешће мани-

фестује ноћним слепилом и сувом кожом
12,16

, 
док се токсични ефекти могу испољити као 

мучнина, главобоља и замор
16

. У спорту, 

међутим, значајније место припада управо β-
каротену, обзиром да је овај прекурсор вита-

мина А познат по својим антиоксидативним 

својствима, те би теоретски могао да заштити 
ћелијску мембрану од слободних радикала 

који се појачано формирају током интензив-

ног тренинга
2,7,11,19

. Слободни радикали имају 
потенцијал да оштећују липиде, протеине и 

ДНК и тиме узрокују тзв. оксидативни стрес, 

који може да доведе до старења и смрти ће-
лија, изазове инфламацију ткива или чак до-

принесе малигној трансформацији
12

. Органи-

зам се против оксидативног стреса бори ендо-
геним и егзогеним антиоксидансима

11
, због 

чега се са правом поставља питање да ли у 

току интензивне физичке активности овај 
природни одбрамбени систем захтева додатан 

унос β-каротена. Истраживања су показала 
да, уколико је дефицит β-каротена или вита-

мина А већ присутан или је спортиста на ни-

скокалоричној дијети, суплементација је сва-
како препоручљива

7
. У супротном, међутим, 

додатна примена β-каротена неће побољшати 

спортске перформансе, а може довести до по-
раста интракранијалног притиска, оштећења 

ткива и имуносупресије, као и оштећења 

плода код трудница, уколико се предози-
ра

2,11,13,15,19
. 

Витамини B групе већином су укључени у 

процесе метаболизма угљених хидрата, масти 
и протеина, неопходних за производњу енер-

гије, али и у стварање хемоглобина у еритро-

цитима потребног за ћелијско дисање
8,12,14

. 
Стога недостатак ових витамина може имати 

вишеструке последице, укључујући дермати-
тис (рибофлавин, ниацин, пантотенска кисе-

лина), дијареју (ниацин, пантотенска кисе-

лина), неуропатију (тиамин, пантотенска ки-
селина, пиридоксин, кобаламин), иритабил-

ност/депресију (пиридоксин), деменцију (ниа-

цин, кобаламин), анемију (рибофлавин, коба-
ламин), као и срчану (тиамин) и надбубрежну 

(пантотенска киселина) инсуфицијенцију
12,16

. 

Витамини B групе широко су заступљени у 
различитим намирницама животињског и 

биљног порекла, као што су месо, млеко, 

изнутрице, јаја, житарице, воће и поврће
1,12,16

. 
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Стога, уз високу биорасположивост којом се 

карактеришу, могућност дефицита ових вита-
мина може се потпуно елиминисати правилно 

балансираном исхраном
1,8

. Међутим, показа-

ло се да сама физичка активност смањује пла-
зма концентрацију неких витамина, укључу-

јући тиамин, рибофлавин и пиридоксин, нај-
вероватније смањењем апсорпције у цревима 

и повећањем излучивања, али и интензиви-

рањем потрошње активацијом појединих 
метаболичких путева

1,13,20
. Притом, додатан 

проблем представља и недовољан унос путем 

хране који се среће код спортиста на нискока-
лоричној дијети

1,13
. У спорту, дефицит вита-

мина B групе погоршава спортске перфор-

мансе и отежава релаксацију мишића, наро-
чито при максималном физичком напору, 

због чега их је неопходно надокнадити
1,6,8

. Та-

кође, има показатеља да неки витамини у ви-
шку могу побољшати одређене вештине, нпр. 

тиамин, пиридоксин и кобаламин олакшавају 

фину моторну координацију и мишићну ре-
лаксацију

8
. Међутим, иако многи спортисти 

редовно уносе велике дозе  витамина B групе, 

сматра се да се потребне количине ових ви-
тамина могу обезбедити балансираном исхра-

ном и да суплементација у одсуству дефицита 
неће утицати на спортске резултате

1,8,13,20
. На 

срећу, сем ниацина, који у вишку може сма-

њити физичку издржљивост и чак изазвати 
оштећење јетре, нежељени ефекти предози-

рања осталим B витаминима не постоје или 

су веома ретки
8,16

. 

Витамин C је кључни фактор синтезе и 

пролиферације колагена, те у великој мери 

одређује снагу и издржљивост поткожног 
ткива, хрскавица, костију и зуба

14,15
. Поред 

тога, он поседује и значајна антиоксидативна 

својства, због чега му се приписује и заштит-
на улога у очувању ткива од оштећења сло-

бодним радикалима
2,7,8,12,13,19

. Овај витамин се 

налази у воћу и поврћу, а његов дефицит 
може изазвати крвављење у кожи, деснима и 

зглобовима и успорити зарастање рана
12,14-16

. 
Познато је да је суплементација антиоксидан-

сима, нарочито витамином С, веома популар-

на међу спортистима, при чему се као 
најчешћи разлог за то наводи се очување 

здравља и енергије
7,18

. Па ипак, истраживања 

су показала да примена витамина С као до-
датка у исхрани има значаја само у стањима 

дефицита, док у вишку овај витамин не само 

да не побољшава спортске перформансе, већ 
може и негативно да утиче на њих

7,8,11,13,18,19
. 

Наиме, сматра се да оксидативни стрес у току 

физичке активности заправо служи као сти-

мулус усходне регулације природног одбрам-

беног система организма, а да прекомерна 
примена витамина С, због његових изражених 

антиоксидативних својстава, ту адаптацију 

онемогућава
2,8,18

. Такође треба имати на уму и 
да неконтролисани унос витамина С може 

имати и штетне последице и по здравље уоп-
ште, међу којима се истиче појава оксалатне 

нефролитијазе
13,15,16

.  

Витамин D се делимично ствара у кожи 
под дејством ултраљубичастих зрака, а дели-

мично уноси путем хране, и то претежно рибе 

и јаја
12,16

. Након активирања у јетри и бубре-
зима, он преузима улогу регулације калцију-

ма у организму, повећавајући његову апсорп-

цију у танком цреву и уградњу у кости
12,14,16

. 
Стога, недостатак витамина D код деце води у 

рахитис а код одраслих у остеомалаци-

ју
12,14,16,17

. Недавна истраживања су показала 
да се дефицит витамина D веома често среће 

код спортиста, нарочито жена млађе животне 

доби, код којих доводи до мишићне слабости 
и излаже  их значајном ризику од прелома ко-

стију током тренинга
2,17

. Наравно, јасно је да 

је код недовољног уноса витамина D надок-
нада обавезна, посебно у околностима интен-

зивне физичке активности
2,17

. Међутим, треба 
знати да предозирање овим витамином неће 

имати никаквих повољних ефеката на кошта-

ни систем, већ напротив може довести до хи-
перкалцемије, која је нарочито опасна због 

депресивног дејства на срце и централни нер-

вни систем
2,15,16

. 

Витамин Е се налази у млеку, јајима, месу 

и поврћу
12,16

. У организму делује као важан 

антиоксиданс, блокирајући штетно дејство 
слободних радикала на ћелијску мембрану и 

интраћелијске структуре
2,8,12

. Недостатак ви-

тамина Е онемогућава нормалан раст и изази-
ва мишићну дегенерацију

12,14,16
, због чега по-

стоје наговештаји да би његова примена мог-

ла да умањи оштећење мишића током на-
порног тренинга

8,11,13
. Такође, сматра се да 

примена витамина Е може да повећа иско-
ришћење кисеоника у току бављења спортом 

на великим надморским висинама
8
. Међутим, 

истраживања су показала да, слично осталим 
антиоксидансима, суплементација витамином 

Е у одсуству већ постојећег дефицита неће 

имати утицаја на спортске перформан-
се

2,3,7,8,11,13,18,19
. Осим што може повећати по-

требе организма за витамином К, други не-

жељени ефекти предозирања витамином Е до 
сада нису описани

15,16
. 
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ОЛИГОЕЛЕМЕНТИ У СПОРТУ 
 

Олигоелементи су минерали који се у 
организму налазе у траговима (<1mg/g теле-

сне тежине), а неопходни су за његово нор-

мално функционисање
12-14,21-23

. Међу најзна-
чајнијим олигоелементима налазе се гвожђе, 

цинк, манган, флуор, јод, бакар, молибден, 

никл, кобалт, хром и селен
12,14,21,24

. Током фи-
зичке активности, многи физиолошки проце-

си, као што су пренос кисеоника, спровођење 

нервних импулса и мишићна контракција, се 
интензивирају, док се губитак олигоелемена-

та неопходних за њихово одвијање повећа-

ва
7,13,22,23

. Стога поједини олигоелементи, 
укључујући гвожђе, хром, цинк, и селен, да-

нас спадају у најпопуларније суплементе 
исхрани у спорту

6,9,11,13,22,23,25
. 

Гвожђе је метал многобројних за живот 

неопходних функција у организму, од којих 
најважнију, пренос кисеоника, обавља у 

форми хемоглобина
14,25

. Такође, саставни је 

део миоглобина, цитохрома и ензима мишић-
них ћелија, те учествује у реакцијама оксида-

ције потребним за производњу енергије
14,23

. 

Има га у месу и тек поједином поврћу и воћу, 
због чега су вегетаријанци и особе на одре-

ђеним дијетама посебно изложене ризику од 

настанка дефицита овог олигоелемента
2,6,16,23

. 
Гвожђе спада у минерале са најснажнијим 

ефектом на спортске перформансе, чији недо-

статак најчешће доводи до анемије и смањења 
капацитета преноса кисеоника, а тиме и гу-

битка концентрације, мотивације и располо-

жења и повећаног замора мишића
2,6,9,13,23,25

. 
Посебан облик дефицита гвожђа огледа се у 

недостатку депоа у виду серумског феритина, 
али се показало да он нема утицаја на 

физичку спремност
9,23

. У спорту, дефицит 

гвожђа често се среће код млађих атлети-
чарки, а затим и гимнастичара, пливача, тени-

сера, кошаркаша и одбојкаша оба пола
2,6,9,13,23

. 

Истраживања као разлог наводе недовољан 
унос путем хране, али и губитак услед пре-

комерног знојења, обилних менструација, 

миоглобинурије и хематурије, који се могу ја-
вити као последица напорног тренинга

2,6,13,23
. 

Уколико се код спортисте утврди присуство 

хипохромне анемије, надокнада суплемен-
тима гвожђа у циљу поновног успостављања 

нормалног нивоа хемоглобина у крви је 

неопходна, а од ње се очекује побољшање 
издржљивости током физичке активности

2,9,23
. 

Уколико постоји само дефицит феритина без 
присутне анемије, суплементација у циљу 

попуњавања депоа такође може имати 

позитивног утицаја на спортске резултате
9,23

. 

Међутим, у одсуству било каквог дефицита, 
суплементација гвожђем се не препоручује, 

обзиром да неће побољшати спортске пер-

формансе, а у вишку може изазвати отежано 
пражњење црева и хемохроматозу9,23. 

Хром у свом тровалентном облику игра 
значајну улогу у метаболизму масти и угље-

них хидрата, обзиром да омогућава синтезу 

холестерола и олакшава преузимање глукозе 
из крви у ћелије

12,15,22,23,25
. Налази се у месу, 

изнутрицама и житарицама, а његов недоста-

так може да доведе до резистенције на инсу-
лин, хипохолестеролемије и неуролошких по-

ремећаја
12,15

. Иако је примећено да екстремни 

физички напори током тренинга могу да по-
већају излучивање хрома путем урина, то 

најчешће није праћено развојем одговарајућег 

дефицита, те надокнада није потребна
13,22,25

. 
Поврх тога, досадашња истраживања су пока-

зала да суплементација хромом у спорту не 

побољшава снагу ни издржљивост нити утиче 
на повећање мишићне масе, те се не препо-

ручује, и то посебно због склоности да се у 

организму нагомилава, као и оштећења бу-
брега, јетре и мишића до којих може да дове-

де уколико се предозира
9,15,22,23,25

. 

Цинк је саставни део великог броја разли-

читих ензима који обављају важне функције у 

организму, укључујући размену гасова на ни-
воу ћелија и транспорт и метаболизам масти, 

угљених хидрата, протеина и нуклеинских 

киселина
13-15,21-23

 Више од половине укупног 
цинка у организму налази се у мишићима, 

због чега му се приписује значајна улога у 

производњи енергије и заштити од оксида-
тивног стреса у току физичке активно-

сти
13,22,23

. Цинка највише има у месу и жита-

рицама, али, иако га садрже и многе друге 
намирнице, недостатак овог олигоелемента, 

праћен успореним растом и сазревањем, сла-

бљењем имунитета и поремећајем понашања, 
најчешће се приписује управо недовољном 

уносу храном
6,15,23

. Код спортиста, интензивна 
физичка активност, нарочито на високим тем-

пературама, додатно потенцира дефицит 

услед губитка из оштећених мишићних ћелија 
и излучивања знојем и урином, што може 

изазвати пад телесне тежине, замарање и сма-

њење издржљивости
13,20,22,23

. Додатак цинка се 
препоручује само уколико постоји дефицит, 

док у супротном нема назнака да суплемен-

тација може побољшати спортске перфор-
мансе

13,22,23
. Напротив, предозирање цинком 

може да доведе до дефицита бакра, који се 

манифестује сидеробластном анемијом
13,15,21-23

. 
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Селен у организму учествује у многим 

ензимским реакцијама, при чему се нарочит 
значај придаје његовим антиоксидативним 

својствима
11,13,21,23,25

. Налази се у месу, јајима 

и плодовима мора, а његов недостатак изази-
ва оштећење мишића, опадање ћелијског 

имуног одговора и повећану склоност ка на-
станку карцинома

15,16
. Иако интензивна фи-

зичка активност утиче на појачано стварање 

слободних радикала, мишљења о позитивном 
утицају суплементације селеном на спортске 

перформансе су још увек подељена
7,11,23

. Уко-

лико дефицит постоји, додатак селена у 
исхрани свакако је препоручљив

7
. У супрот-

ном, треба га примењивати уз опрез, јер пре-

дозирање може смањити његову заштитну 
улогу и изазвати алопецију и неуролошке и 

гастроинтестиналне поремећаје
15,16

.       
 

ЗАКЉУЧАК 

Примена витамина и олигоелемената као 

додатака у исхрани данас је веома честа код 
спортиста

2-5,8
. Па ипак, научна истраживања 

су показала да таква суплементација, уколико 

није медицински индикована, најчешће не 
доводи до жељених ефеката, а носи опасност 

од предозирања
11,22

. У одсуству дефицита ви-

тамина и олигоелемената, балансирана и пра-
вилно одабрана дијета треба да буде основна 

препорука спортистима, као најбољи начин за 

обезбеђивање свих материја потребних орга-
низму, а тиме и постизање врхунских спорт-

ских резултата уз очување здравља
2,6,20,23

. 
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СКРАЋЕНИЦЕ 

АЛП – алкална фосфатаза, 

АЛТ  – аланин амино трансфераза, 
аПТТ – активирано парцијално тромбо-

пластинско време, 

АСТ  – аспартат амино трансфераза, 
БМИ – индекс телесне масе, 

ГГТ  – гама глутамил трансфераза, 

ЕРЦП – ендоскопска ретроградна холан-
гиопанкреатографија,  

ЕХО – ултразвучни преглед,  

ИНР  – међународни нормализовани однос 
протромбинског времена пацијента и стан-

дарда, 

КИ – кристални инсулин, 
ЛДХ – лактат дехидрогеназа. 

РДГ – рендгенографија, 

Хгб – хемоглобин, 
Хцт – хематокрит, 

ЦРП – Ц – реактивни протеин, 

ЦТ – компјутеризована томографија 
 

САЖЕТАК 

Акутни панкреатитис је нагло настало за-
паљење гуштераче код кога њени ензими 

врше разлагање саме жлезде. Два најважнија 

узрока акутног панкреатитиса су алкохолизам 
и жучни каменци. Лечење се састоји од на-

докнаде волумена, аналгезије, смањења егзо-

крине функције панкреаса, ентералне исхране 
и евентуално респираторне и бубрежне пот-

поре и оперативног лечења. 

У овом раду приказан је пацијент који до-
лази у болницу због болова у стомаку што 

трају неколико дана уназад, праћених повра-

ћањем. На пријему су уочене патолошке вред-
ности лабораторијских анализа (леукоцити -

19,7 x 109/l, хематокрит – 0,32, амилаза – 

52569 IJ/l, липаза – 4750 IJ/l, Ц реактивни 
протеин – 152 IJ/l, албумини – 25 g/l), а ка-

сније и неке друге вредности (АСТ  – 80 IJ/l, 

АЛТ  – 127 IJ/l, ГГТ  – 362 IJ/l). Током дијагно-
стиковања су урађени РТГ, ЕХО и ЦТ , као и 

езофагогастродуоденоскопија. Том приликом 
је установљено да пацијент има калкулозу 

жучне кесе, плеурални излив и акутни пан-

креатитис праћен асцитесом. Није урађена 
операција, јер је дошло до опоравка, а и није 

било знакова инфекције. 

Код пацијента нису урађене све пред-

виђене  дијагностичке процедуре (ЕРЦП, био-
псија ткива панкреаса са микробиолошким 

претрагама). Поштујући начела рационалне 

примене лекова, као и протокола у лечењу 
ове болести који важи у Клиничком Центру 

"Крагујевац" у Крагујевцу уочавамо да су 
неки лекови (антибиотици, албумин) ордини-

рани пацијенту неоправдано тј. мимо прото-
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кола и на тај начин повећали трошкове 

лечења, а без побољшања стања пацијента 
или скраћења болничког лечења.           

 

Кључне  речи: акутни панкреатитис, ра-
ционална примена лекова, поштовање прото-

кола 
 

ABSTRACT 

Acute pancreatitis is a sudden inflamation of 

pancreas where its enzymes autodigest the gland. 
Two main causes of  acute pancreatitis are alco-

holism and billiar calculosis. Treatment consists 
of  preventing dehydration, analgesia, decrease 

of pancreatic exocrine function, enteral nutritio-

nal support, respiratory and renal function sup-
port and surgery. 

The patient presents with abdominal pain 

that lasts for few days and is followed by vomi-

ting. Laboratory tests first  revealed abnormal 
values of blood count and pancreas enzymes 

(leucocytes -19,7 x 109/L, hematocrit  – 0,32, 

amylase – 52569 IU/L, lypase – 4750 IU/L, CRP 
– 152 IU/L, albumins – 25 g/L), followed by 

abnormal values of liver enzymes (AST – 80 
IU/L, ALT – 127 IU/L, GGT – 362 IU/L). Furt-

her diagnostic procedures showed billiary cal-

culosis, pleural effusion and acute pancreatitis 
with ascites. No surgery was performed, due to 

the lack of infection and the signs of the patient 

going into recovery. 

It  was observed that not all diagnostic proce-
dures that exist in the protocol of treatment, such 

as ERCP or biopsy of pancreatic tissue with mi-

crobiological investigation, were performed. 
Considering the rules of rational drug therapy, as 

well as the protocols that are to be applied in 
Clinical center "Kragujevac” in Kragujevac, it 

was observed that some drugs (antibiotics and 

albumin) were not used in a proper manner, i.e. 
in compliance with the protocol, which increased 

the cost of the treatment without improving the 

patient health or shortening the hospital stay.           
 

Key Words: аcute pancreatitis, rational drug 
use, compliance with the protocol. 

 

УВОД 

Акутни панкреатитис је нагло настало за-

паљење гуштераче код кога њени ензими 

врше разлагање (аутодигестију) саме жлезде 
и околног ткива. Болест карактерише дели-

мично одумирање ткива панкреаса и крваре-

ње на појединачним местима, а у најтежим 
облицима болести долази до масивног пропа-

дања и одумирања ткива уз јако крварење из 

локалних крвних судова. Болест је важна због 
могућих тешких компликација, па и смртног 

исхода који се може развити
1
. 

Два најважнија узрока акутног панкреати-
тиса су алкохолизам и жучни каменци. 

Инфекције, траума панкреаса и лекови су да-
леко ређи узроци болести. Алкохолизам је 

веома чест узрок панкреатитиса и то више 

код мушкараца (60%). Жучни каменци су 
чешћи узроци панкреатитиса код жена (70%) 

него код мушкараца, посебно старијих од 60 

година, као и када је жучни каменац мањи од 
5 mm или постоји микролитијаза

2
. У послед-

ње време се смањује учесталост овог узрока, 

јер се болести жучних путева све боље лече. 

Абдоминални бол је главни симптом бо-

лести. Бол је оштар по интензитету, сталан и 

шири се у виду појаса. Бол је интензивнији у 
лежећем положају и болесницима је лакше 

када седе и погну се напред. Бол се појачава 

приликом поновног уноса хране. Осим тога 
врло често се јављају мука, повраћање, наду-

тост трбуха, слабост, знојење, узнемиреност. 

Пацијент у анамнези често наводи обилан об-
рок или уживање алкохола неколико сати пре 

појаве бола. Трбух на додир нема мишићни 
одбрамбени рефлекс што је карактеристично 

за остале болести трбуха које дају слику 

"акутног абдомена". У најтежим облицима 
болести јако су изражени знаци шока (хипо-

волемијски), а на кожи око пупка и  на слаби-

нама могу се видети модре пеге као резултат 
обилног унутрашњег крварења. Панкреатитис 

прати и развој локалних (псеудоцисте, некро-

за, развој фистула и асцитес) и системских 
компликација. 

Осим клиничке слике дијагнозу поткре-

пљују лабораторијски налази (амилаза, липа-
за, активирајући пептид трипсиногена, леуко-

цитоза, ЦРП, хипоалбуминемија) и друге ди-

јагностичке методе (ЕХО и ЦТ)
3
.  Постоје и 

прогностички показатељи акутног панкреати-

тиса: клинички у виду скала (Рансонова, Гла-
згов и АПАЦХЕ 2 скор), радиолошки (некон-

трастни и контрастни ЦТ ) и биохемијски (ци-

токини, панкреатички ензими). 

Прве две недеље болести карактерише 

синдром системског инфламаторног одговора 

(СИРС) са поремећајем функција више органа 
као последица дејства различитих цитокина

1
. 

Касније исход може бити компликован и 

инфекцијом панкреатичне и перипанкреа-
тичне некрозе и секундарним поремећајем 

функција више органа
1
. Акутни некротизи-
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рајући панкреатитис се развија код око 15% 

пацијената са панкреатитисом са стопом мор-
талитета до 35%

4
. Када некроза са инфекци-

јом захвати и панкреас и перипанкреатичну 

регију стопа морталитета може достићи и 
70%

5
. Стопа морталитета је већа код инфек-

ција које настају у почетку болести него код 
оних код којих се касније развила

6
. Инфек-

ције су етиолошки посматрано углавном по-

лимикробне и изазивају их аеробне и анае-
робне бактерије

6
. Инфекције никада  не на-

стају од самог почетка болести отуда и, 

протоколарно, не примењујемо антибиотике у 
овој фази болести

7
. 

Лечење тешког облика болести са лошом 

прогнозом се спроводи у јединици интензив-
не неге. Лечење се састоји од надокнаде во-

лумена, аналгезије, ентералне исхране и евен-

туално респираторне и бубрежне потпоре и 
оперативног лечења, као и других фармако-

лошких мера (инсулин, блокатори протонске 

пумпе). Треба нагласити да се ентерална 
исхрана спроводи назојејуналном сондом, 

чиме се избегава стимулативни ефекат исхра-

не на панкреатичну секрецију. Понекад је код 
пацијената који не толеришу ентералну 

исхрану неопходна тотална парентерална 
исхрана. 

Операцију треба предузети код тешке 

упале а опструкцијом дуоденума, код инфи-
циране некрозе панкреаса и код апсцеса. Опе-

рацију треба одложити ако је узрок камен у 

жучним водовима, а ЕРЦП треба урадити код 
развоја асцедентне упале жучног вода

8
.  

Акутни панкреатитис је болест са лошом 

прогнозом. За прогнозу болести корисна је 
подела у три стадијума (Кумерл):  

I - интерстицијски панкреатитис, смртност 

0-5%, 

II - некротизирајући панкреатитис са ло-

калним некрозама, смртност 30%, 

III - некротизирајући панкреатитис са ши-
рењем у околне органе и на ретроперитонеал-

ни простор, смртност 80%. 

Модифицирани Глазговски критеријум се 

користи за одређивање прогнозе акутног пан-

креатитиса: 

• Леукоцити > 15 x 109/l, 

• Гликемија > 10 mmol/l, 

• ЛДХ > 600 IJ/l, 

• АСТ  > 200 IJ/l, 

• Уреа (у серуму) > 16 mmol/l, 

• Калцијум (у серуму) < 2 mmol/l, 

• Албумини < 32 g/l, 

• Парцијални притисак кисеоника   

< 8 кPа. 
 

Што је присутно више горе наведених 

фактора, то је прогноза лошија ( > 3 означава 
тежак акутни панкреатитис). Прогноза зависи 

и од узрочника акутног панкреатитиса. 

У Клиничком центру "Крагујевац" у Кра-
гујевцу постоји протокол о дијагностици и 

терапији акутног панкреатитиса. Након при-

каза случаја, у циљу процене рационалности 
примене лекова, биће дискутовано поштова-

ње предвиђених процедура у протоколу
7,8

.          
 

ПРИКАЗ СЛУЧАЈА 

Болесник (мушког пола, стар 30 година) 

долази 14.12.2010. године на преглед због бо-
лова у стомаку који трају неколико дана уна-

зад (од 11.12.2010. године), и који су били 
праћени повраћањем, док је пасажа столице и 

гасова била уредна, уз негирање било какве 

алергије на лекове. Прегледом је утврђено да 
је пацијент свестан, оријентисан, афебрилан и 

субиктеричан. Абдомен је у равни грудног 

коша, респираторно покретан, мек и палпа-
торно болно осетљив у пределу епигастри-

јума и десног хипохондријума, без дефанса и 

перитонеалне реакције, са слободним килним 
отворима. Том приликом су урађени лабора-

торијски налази: леукоцити – 19,7 x 10
9
/l и 

амилазе – 52,569 IJ/l. Болесник је примљен у 
јединицу интензивне неге и упућен на даља 

дијагностичка претраживања.  

На ЕХО-прегледу абдомена (14.12.2010.) 
је уочена дилатација жучних путева, а у врату 

жучне кесе је примећен калкулус дијаметра 
16,5 mm. Одмах по пријему пацијента у Једи-

ницу интензивне неге је пласирана назога-

стрична сонда. Лабораторијске вредности 
измерене током хоспитализације су приказане 

у Табели 1. 
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Табела 1. Лабораторијске вредности током хоспитализације 

Лаб.вр.  Датум 14.12 15.12 16.12 17.12.  20.12.  28.12.  4.1. 

 Референтне 

вредности 

Јединица интензивне неге  Клиника за хирургију 

Еритроцити  3,76 4,31 4,82 4,2  4,83  4,96  5,03 

Хгб  110 126 135 134  135  140  141 

Хцт  0,32 0,37 0,41 0,37  0,41  0,43  0,42 

Леукоцити  19,7 12,2 14,2 13,6  8,6  7,3  5,7 

Тромбоцити  129 387 427 395  510  398  308 

аПТТ  42,4 28,4 19,6 24,9       

ИНР  2,64 1,89 1,19 1,13       

Укупни 
Протеини 

64-83 42 55 54 62  57  62  58 

Албумини 35-52 25 33 34 36  39  46  47 

Глобулини  17 22 20 26  18  16  11 

Фибриноген     2,4       

Гликемија 3,8-6,1 5,2 6,4 5,9 7,3  6,3  6,2  6,2 

Уреа 3-8 4,6 5,4 5,4 5,0  3,3  3,1  3,0 

Креатинин 49-106 63 65 72 81  74  80  83 

АСТ 0-40  41 55 42  80  51  27 

АЛТ 0-40  67 87 102  127  100  90 

ГГТ 7-50  101  237  362  180  335 

Билирубин 

укупни 

5,0-21  11,8 32,3 16,7  13,3  16,9  11,6 

Билирубин 
директни 

0,1-3,4  7,1 11,4 6,7  7,6  5,6  3,7 

ЦРП 0-5 152     13,1  <5  <5 

Амилазе 28-104 52569 41    51  33  35 

Липазе 8-57 4750          

АЛП 34-104      108  90  146 
 

 
Слика 1. Патолошки налаз на овом ЦТ  скену приказује поред волуминозније главе панкреаса, 

задебљао зид и калкулус у жучној кеси.  
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Касније (15.12.2010.) је урађен и ЦТ-абдо-

мена са налазом који је прецизније поставио 

фокус патолошких промена и указао на праву 
дијагнозу, што је приказано на слици 1: волу-

минознија глава панкреаса, перипанкреатичне 

тракасте промене између којих су мање ко-
личине течности, што указује на инфламацију 

панкреаса. Течност је примећена и у хепато-

реналном рецесусу, периспленично и перире-
нално лево. 

У даљем току хоспитализације урађени су 

и контролни прегледи: 

� Контролни ЕХО (27.12.2010.): нема дила-

тације жучних путева који су на претход-

ном прегледу били дилатирани, у жучној 
кеси се налази густи садржај и два калку-

луса у лумену 13 мм и у врату 10 мм ди-
јаметра, док је зид жучне кесе едематозан 

и дебљине 7 мм. 

� Контролни РДГ плућа (29.12.2010.): нема 
присутних излива у костофреничним си-

нусима. 

� Контролни ЦТ абдомена (4.1.2011.): жуч-
на кеса задебљалог зида, калкулуси 

присутни интралуминално, присутна пе-

рихолециститична инфламаторна реак-

ција, панкреас јасно ограничен, уредног 

облика и величине, перипанкреатично 

прожет хипердензним тракама, без прису-
ства течности. Минимална количина теч-

ности примећена је перихолециститично 

и у Морисоновом рецесусу. 
 

ДИСКУСИЈА 
 

У Клиничком центру Крагујевац 

15.10.2010.године је усвојен Протокол о ди-
јагностици и терапији акутног панкреатити-

са
7
. Описани протокол се примењује у свим 

медицинским организационим јединицама 

Клиничког центра "Крагујевац", а пре свега у 

Ургентном центру, Центру за анестезију и 
реанимацију и Клиници за хирургију. За при-

мену овог протокола одговорни су директор 

Ургентног центра, директор Центра за ане-
стезију и реанимацију и директор Клинике за  

Хирургију. 

Поштовање дијагностичких процедура за 
постављање адекватне дијагнозе акутног пан-

креатитиса је приказано у табели 2, као и 

процене тежине клиничке слике и адекватне 
прогнозе тока болести. 

 

Табела 2. Поштовање протокола дијагностике акутног панкреатитиса од стране лекара 
 

Протокол дијагностиковања 
акутног панкреатитиса 

Протокол дијагностиковања 
приказаног пацијента 

Усклађеност са протоколом 

Пријем у Ургентни центар ако 

је старији од 55 година, БМИ 
већи од 30, плеурални излив 

или дисфункција органа. 
Мерити липазу и амилазу. 

• Постојао је плеурални излив, 

• Липаза 4750 ИЈ/Л (95x веће), 

• Амилаза 52569 ИЈ/Л (520x 
веће). 

Примењен протокол 

У првих 48 сати по пријему 

одредити Апач 2 или Глазгов 
скор, ЦРП и Хцт одмах, после 

12-24 сата од пријема. 
Установити тренд у првих 48-72 

сата. 

• ЦРП висок, Хцт низак. 

• Постојао је тренд спорог 
опоравка 

• Нису урађени сви 

параметри за скор (за 
Глазгов и Рансон 

критеријум нису урађени 
ЛДХ и серумски калцијум) 

 

Одмах по пријему урадити 
ултразвучни преглед панкреаса 

и билијарних путева за 
утврђивање евентуалне 

билијарне етиологије 

• Ултразвучни преглед је 
урађен (због метеоризма се 
панкреас лоше види, али је 

установљена калкулоза). 

Примењен протокол 

3-7 дана по пријему урадити 
спирални ЦТ  скен са 

контрастом код тешких форми 
(сепса, прогресија или 

попуштање више органа) да би 
се утврдила некроза. 

• Урађен је ЦТ  није примећена 
некроза, већ је само  
волуминознија глава 

панкреаса, перипанкреатично 
су примећене тракасте 

промене између којих су мање 
количине течности, што 

указује на инфламацију 
панкреаса. Течност је 

примећена и свуда у абдомену. 

Примењен протокол 
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После 7-14 дана од пријема, ако 
постоји сумња на инфекцију 

некрозе, урадити пункцију 
танком иглом са 

микробиолошким прегледом 
или спирални ЦТ  скен ради 

откривања мехурића гаса. 

• ЦТ  скен је рађен, али нису 
примећени мехурићи гаса. 

 

• Није урађена пункција 
танком иглом, као ни 

микробиолошки прегледи, 
јер је пацијенту емпиријски 

иницијално ординиран 
антибиотиксупротно 

упутству протокола . 

На сваких 7 дана понављати 
пункцију танком иглом ако 

постоји сумња на инфекцију 
некрозе, а претходном 

пункцијом није откривена. 

• Није рађена, јер није било 
сумње на инфекцију 

 

• Пацијенту је емпиријски 
иницијално ординиран 
антибиотик, што није у 

складу са протоколом. 
 

 

На основу упоређивања примењених ди-

јагностичких процедура уочавамо да неке 
интервенције нису спроведене. ЕРЦП није 

урађен иако је на ЕХО-у потврђена калкулоза 

жучне кесе, а евидентно је да велики калку-
лус није довео до опструкције жучних путева, 

већ се вероватно радило о неком мањем кал-

кулусу, што је контролни ЦТ и потврдио. 
Ипак, треба напоменути да се овде ради о 

условној повреди протокола, јер ЕРЦП је ин-

дикован у акутном панкреатитису само ако је 
каменац узрок опструкције жучних путева и 

жутице, што се код приказаног случаја не 
може са сигурнишћу рећи. Такође, није ни-

једном урађена пункција танком иглом са ми-

кробиолошким прегледом. Спирални ЦТ  скен 
је урађен и допринео је постављању тачне 

дијагнозе, али није објашњавано да ли су 

откривени мехурићи гаса, за шта постоји мо-

гућност обзиром на постављену дијагнозу. 

  У лечењу болесника је било још више 
одступања од важећег протокола што је при-

казано у табели 3. Већ на самом пријему па-
цијенту је ординиран инфузиони раствор 20% 

албумина  50 ml/8 сати иако је вредност албу-

мина била већа од оне коју је протоколом 
требало лечити. Следеће одступање се односи 

на ординирање антибиотика (амп. меропенем 

1 g/8 сати) током првих 9 дана лечења, а да 
при том није било никаквих знакова инфек-

ције, са чиме су током визита и извештавања 

на јутарњим састанцима, били практично 
упознати сви лекари у Центру за анестезију и 

реанимацију (4 дана) и на Клиници за хирур-

гију (5 дана)
8,9

. 

 

Табела 3. Поштовање протокола лечења акутног панкреатитиса од стране лекара 
 

Протокол лечења акутног 
панкреатитиса 

Протокол лечења приказаног 
пацијента 

Одступања од протокола 

Фаза 1. Терапија подршке: 

кисеоник 2 дана, агресивна 
рехидрација према диурези, 

виталним знацима и снижењу 
хематокрита, меперидин 100mg 

на 4-6 сати или епидурална 
аналгезија. 

• Пацијент рехидриран 2,5-4 
l/дан. 

• Коришћени су трамадол и 
Баралгетас

®
 као аналгетици. 

•   Пацијенту није ординиран 
кисеоник, као ни 

епидурална аналгезија, као 
ни меперидин. 

Фаза 2. Ентералну исхрану 

почети после 3-5 дана, ако је 
болест тешка, па пацијент неће 

дуго узимати храну.  
80% пацијената толерише 

назогастрични, а остали 
назојејунални пут примене 

хране. 

• Пласирана назогастрична 
сонда,  

• 2. дана пласирана 
тролуминална сонда за 
ентералну исхрану, 

• Примењена ентерална 
исхрана од 1. дана 

хоспитализације. 

• Одступило се од 
ординирања ентералне 

исхране 3-5 дана по 
пријему 

Фаза 3. У првој недељи НЕ 
примењивати антибиотике због 

панкреатитиса, од друге недеље 
само ако има знакова инфекције  

(користити карбапенеме). 

Одступање од протокола 

• Антибиотици примењени 
одмах по пријему 

• Одступило се од протокола 
да се антибиотици не 
примењују од почетка 

болести. Треба имати у 
виду да су се прве тегобе 

јавиле 3 дана пре пријема, 
па је требало одложити 

примену антибиотика бар 
до завршене дијагностике. 
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Фаза 4. Оперативно лечење 
после 3. недеље, када је 

доказана инфекција некрозе. 

• Није било инфекције некрозе, 
па није ни оперисан. 

Примењен протокол 

Фаза 5. ЕРЦП са отклањањем 
камена уколико је тежак 

панкреатитис, постоји 
холангитис, пацијент нема 

жучну кесу и опструкција 
перзистира. 

Урадити у првих 72 сата од 
почетка болести. 

Одступање од протокола • ЕРЦП није спроведена 

Принцип 1. Не користити 

Сандостатин
®
 у лечењу акутног 

панкреатитиса, јер је 

неефикасан, а не може 
погоршати стање пацијента. 

• Сандостатин
®
 није коришћен Испоштован протокол 

Принцип 2. Албумине 

примењивати само ако је 
концентрација нижа од 20 g/l. 

Пратити одговор на примену 
албумина и процењивати њену 

сврсисходност у датом 
тренутку. 

Одступање од протокола 

 

• Албумини ординирани одмах 

по пријему иако је вредност 
виша од предвишене за 

надокнаду 

• Вредност албумина на 

пријему је била 25 g/l, а 
након тога још виша и са 

сталним трендом раста 

 

У тренутку састављања овог извештаја, 
болесник је био пред скорим отпустом из 

Клиничког центра, скоро сасвим опорављен и 

у очекивању нове интервенције везано за кал-
кулозу жучне кесе. 

ЗАКЉУЧАК 
 

Када се говори о рационалној примени 

лекова, уочава се да су неки лекови (антибио-
тици, албумин) ординирани пацијенту, а да 

њихова употреба није била предвиђена про-

токолом. На тај начин повећани су трошкови 
лечења, а без побољшања здравственог стања 

пацијента и скраћења болничког лечења. Ради 
се о укупно 3 примљена раствора албумина и 

27 ампула меропенема од 1 g, са вредношћу 

од око 85.000 динара. 

На основу напред изнетог, можемо рећи 

да у овом случају није у потпуности пошто-

ван протокол дијагностиковања и лечења 
акутног панкреатитиса. 

Обзиром на уочене пропусте у поштова-

њу процедуре дијагностиковања и лечења 
акутног панкреатитиса руководство наведе-

них организационих јединица као и руковод-

ство Клиничког центра "Крагујевац" би тре-
бало да предузме адекватне корективне мере, 

у циљу отклањања оваквих одступања у бу-

дућности. 

Придржавање протокола дијагностике и 

лечења у рутинском раду је од помоћи и ле-

карима и пацијентима, а посебно у случају да 
лечење и рехабилитација не крену повољним 

током. 
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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 
Practice as established by Committee on Publication 

Ethics-COPE" (www.publicationethics.org.uk). 

Рукописи се припремају у складу са "Uni-

form Requirements for Manuscripts submitted to 

Biomedical Journals" издате од стране Међуна-
родног комитета издавача медицинских часо-

писа (Ann Intern Med 1997;126:36-47., доступ-

но на  www.icmje.org. Рукописи морају бити 
праћени писмом потписаним од стране свих 

аутора, са изјавом да су рукопис прочитали и 

одобрили за публиковање, и да он није већ 
објављиван, поднесен на разматрање или 

прихваћен у другом часопису. Рукописи, који 

су прихваћени за објављивање у часопису 
"Рационална терапија", постају својина овог 

часописа и не могу бити објављивани негде 

другде без писмене дозволе издавача. Часо-
пис "Рационална терапија" је власништво Ме-

дицинског друштва за рационалну терапију 
Републике Србије (МЕДРАТ), које је издавач. 

Међутим, уредници овог часописа имају пуну 

академску слободу и ауторитет да одреде са-
држај часописа, у складу са својим научним, 

професионалним и моралним нормама. Поли-

тика уредништва је да  се учини сваки могући 
напор како би се обезбедила веродостојност 

објављених научних садржаја, интегритет ау-

тора, тајност и независност рецензената, за-

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

За потешкоће које би се могле појавити у 
садржају часописа, као што су грешке у 

објављеним чланцима или научне недоумице 

око налаза истраживања, уредништво ће пре-
дузети све расположиве мере да их отклони. 

Захтеви за он-лајн верзију часописа, која се 

налази на веб-сајту МЕДРАТ -а су исти као и 
за штампану верзију.  

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 T imes 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 
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артеријског крвног притиска, треба изразити 

у System International (SI) јeдиницама. За ле-
кове треба користити првенствено генеричка 

имена, док се заштићена имена могу навести 

у загради. Саветујемо ауторима да сачувају 
бар једну копију рукописа за себе. МЕДРАТ 

није одговоран за губитак рукописа 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 
нити референце  нити скраћенице . Испод 

сажетка треба навести 3 до 5 кључних речи, 

које се преузимају из тезауруса МЕДЛАЈНА.  

Увод сажето констатује шта је до сада по-

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

методе /Материјал  и методе  треба да садржи 

опис начина на који је извршена селекција 
пацијената, односно експерименталних живо-

тиња, укључујући контроле. Имена паци-

јената 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-
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гендама, које се штампају на посебним стра-

ницама, после одговарајућих слика. Слова, 
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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П-01 ПРИМЕНЕ ЛЕКОВА ИНТРАВЕНСКИМ  ПУТЕМ   
 

Слободан Јанковић
 

 

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу 
Служба за клиничку фармакологију, Клинички центар "Крагујевац" 

 

Под интравенском применом лекова под-

разумевамо уношење течних и стерилних ле-
ковитих препарата директно у крвоток преко 

игле или каниле уведене у венски крвни суд.  

Када се лекови примењују као интравенска 
болус инјекција, време примене никада не 
сме бити краће од 3 минута. У противном, 

концентрација лека у крви ће бити толико ви-
сока непосредно после примене, да може 

доћи до ремећења потенцијала мировања ће-

лија ексцитабилних ткива (миокард и нервно 
ткиво), њихове активације и озбиљних после-

дица: аритмије на срцу, понекад застоја срца, 

или конвулзија. Лекови који иначе делују на 
потенцијал ћелијских мембрана у мировању и 

доводе до деполаризације или хиперполари-
зације (препарати калцијума, калијума и маг-

незијума, аминофилин, антиаритмици и 

други) се могу безбедно применити интра-
венски само ако болус инјекција траје нај-
мање 20 минута (тзв. "спора интравенска 

инјекција"), или ако се лек примени у инфу-
зији. Интравенска инфузија се може приме-

њивати преко игле или катетера уведеног у 

вену на горњим екстремитетима (тзв. пери-
ферна вена) или у горњу шупљу вену преко 

југуларне или поткључне вене (тзв. централ-

на вена). Ако се кроз исту канилу или иглу 
постављену у вени примењују два различита 

лека један за  другим, венска канила се мора 

испрати између њихове примене, како би се 
избегла могућност интеракције потенцијално 

инкомпатибилних лекова. Испирање се обав-

ља применом 5-10 мл физиолошког раствора 
или 5% глукозе кроз канилу. 

Ако се кроз исти сет за интравенску ин-

фузију један за другим примењују различити 
лекови, он се мора испрати између примене 

два лека са 20 мл физиолошког раствора или 

5% глукозе, али не  већом брзином од оне 
којом је претходни лек био примењиван. Ако 

се интравенска канила не користи за примену 

лекова дуже од 12 сати, онда најдаље на сва-
ких 8 часова треба применити кроз канилу 5 

мл физиолошког раствора, како би се 

спречило згрушавање крви у њој и опструк-
ција лумена, или у канилу треба пласирати 

мандрен између две инфузије. Не препоручује 

се да интравенска канила у перферној вени 
стоји дуже од три дана, због ризика од ин-

фекције.  

Треба поштовати неколико принципа 

приликом припреме раствора лека за интра-

венску примену. За растварање лекова треба у 
принципу користити најједноставније изото-

ничне растворе за интравенску примену: ра-

створ 5%-тне глукозе и прост физиолошки 
раствор (0.9% натријум-хлорид). Тада има 

најмање могућности да се лек хемијски веже 

са састојак раствора и изгуби своју активност 
или се исталожи (преципитира) у инфузионој 

боци или сету, не доспевши до крви болесни-

ка. Дакле, лекове никада не  треба додавати 
у сложене физиолошке растворе (Рингеров и 

Хартманов), у колоидне растворе (декстрани, 

хидроксиетилскроб, желатин, албумини) или 
у препарате крви. 

Кључне  речи: интравенска ињекција, ин-

траванска инфузија, инкомпатибилност 
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П-02 ПРИНЦИПИ КОМУНИКАЦИЈЕ СА ПАЦИЈЕНТИМА 
 

Весела Радоњић
 

 

Национални центар за информације о лековима и медицинским средствима, 
Агенција за лекове и медицинска средства Србије, Београд 

 

Увод. Брига за добробит пацијента пред-
ставља основ рада свих здравствених радни-

ка, који имају хуманистички приступ паци-
јенту, користећи притом основне принципе 

комуникације. Комуникација представља ра-

змену информација, идеја, мисли и осећања, у 
чијем је средишту пацијент и у којој пацијент 

игра кључну улогу у укупном вођењу тера-

пијског плана. Она не укључује само изгово-
рену реч већ и оно што се пренесе тоном 

гласа, квалитетом говора, изразом лица, по-

ложајем тела и другим бихевиоралним реак-
цијама. Као први корак ка ефикаснијој кому-

никацији, здравствени радници треба да  ра-

зумеју процес комуникације. 

Циљ. Циљ овог рада је да укаже на  фак-

торе који су од значаја за комуникацију са 

пацијентом, и могућност да се смање персо-
налне баријере у комуникацији и унапреде 

вештине здравствених радника да би се по-

бољшао однос са пацијентом, што има за по-
следицу и побољшање исхода лечења.  

Методе. Oсновнa знања и вештине у об-
ласти комуникације ће омогућити здравстве-

ним радницима да буду ефикасни, саосећајни 

комуникатори који могу да разумеју своје па-
цијенте и сагледају њихове потребе боље и 

брже од других људи, који немају компентен-
ције здравствених професионалаца. Примар-

ни аспекти основних вештина комуникације 
укључују: асертивност, емпатијску пажњу 

пацијентима, активно слушање и способност 

да успоставе са пацијентом комуникацију пу-
тем које могу да добију корисне информације, 

вођењем дијалога са правилно постављеним 

питањима, прилагођеним пацијенту. Ефика-
сна комуникација са пацијентима у великој 

мери зависи од степена саосећања исказаног 

током разговора. Саосећање је саучестовање, 
перцепција и идентификовање са веровањима 

пацијента и његовим стањем духа. Мада је 

емпатија неопходна, подједнако је значајно да 
професионалци у здравству задрже свој емо-

ционални ангажман у оквирима своје профе-

сионалне дужности. 

Закључак. Унапређење вештина здрав-

ствених радника у области комуникације 

омогућиће пацијенту да активно учествује у 
разговору са лекаром, фармацеутом или се-

стром,  што омогућава  унапређење терапиј-
ског исхода. 

Кључне  речи: вештине комуникације, 

партнерски однос лекар-пацијент-фармацеут, 
унапређење исхода лечења 

 

П-03 ЛЕЧЕЊЕ ДИЈАБЕТЕСА ТИП 2 
 

Александар Ђукић
 

 

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу 
Интерна клиника, Клинички центар "Крагујевац" 

 

 
Почетак 21. века је, између осталог, обе-

лежила и пандемија хроничних незаразних 

болести, међу којима значајно место заузима 
дијабетес мелитус (ДМ). Процењује се да је 

2003 год. било у свету 189 милиона оболелих 

од ДМ, а прогнозе су да ће се број оболелих 
2025 год. увећати на 324 милиона (пораст од 

72%), од чега ће највећи број новооболелих 

бити у земљама у развоју. ДМ у знатној мери 

смањује квалитет живота и повећава инвали-

дност оболелих, а уједно је и велико оптере-

ћење за здравствени систем; по обиму директ-
них и индиректних трошкова ДМ је на другом 

месту, одмах иза малигних болести. Од укуп-

них торошкова миноран део (око 7%) одлази 
на медикаментну терапију, док се остатак 

средстава троши на лечење хроничних ком-

пликација дијабетеса.  
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Значај лечења ДМ је управо у могућности 
превенције настанка ових хроничних компли-

кација. ДМ је стање хроничне хипергликемије 

(али и поремећаја метаболизма других угље-
них хидрата, масти и протеина), које настаје 

као последица апсолутног и/или релативног 

недостатка инсулина или недостатка дејства 
инсулина. У каснијем току болести могу се 

појавити специфичне компликације на малим 

крвним судовима (микроангиопатије) и вели-
ким крвним судовима (макроангиопатије). 

ДМ се дели на тип 1, тип 2 (облик код гоја-

зних и облик код негојазних особа – LADA), 
секундарни ДМ и гестацијски ДМ. Преко 90% 

оболелих има ДМ тип 2 (облик код гојазних 
пацијената), а у његовој етиопатогенези цен-

трално место заузима резистенција на инсу-

лин праћена компензаторном хиперинсули-
немијом. Резистенција на инсулин доводи до 

испољавања кластера дијабетогених, атероге-

них и канцерогених фактора ризика, обједи-
њених ентитетом Метаболичког синдрома 

(централни тип гојазности, поремећај толе-

ранције гликозе, артеријска хипертензија, ди-
слипидемија, хиперурикемија, хиперкоагула-

билност, проинфламаторно стање, ендотелна 

дисфункција, итд.). Основни патофизиолошки 
механизми укључени у развој овог облика 

ДМ представљају уједно и кључне механизме 

на које се ослања терапија, а то су: резистен-
ција на инсулин, дисфункција бета-ћелија (у 

тренутку откривања ДМ за преко 50% је ре-

дукован капацитет њихове секреције) и хи-
пергликемија.  

Сагласно томе, групе лекова које се кори-
сте у третману ДМ тип 2 су: средства која 

смањују резистенцију на инсулин: бигвани-

дини (метформин), тиазолидиндиони (PPARγ 
агонисти: пиоглитазон и розиглитазон) и гли-

тазари (PPARαγ агонисти: алеглитазар), сред-

ства која коригују дисфункцију бета-ћели-
је : препарати сулфонилуреје (трећа генера-

ција: глимепирид), краткотрајни инсулино-

тропни агенси (меглитиниди: репаглинид и 
натеглинид), инсулин (конвенционални хума-

ни инсулин и аналози инсулина) и лекови 

који потенцирају инкретински ефекат: DPP4-
инхибитори (видаглиптин и ситаглиптин), 

GLP-1 миметици (ексендин) и GLP-1 аналози 
(лираглутид) и средства која утичу на хипер-

гликемију: инхибитори алфа-глукозидазе  

(акарбоза и миглитол). Класичан концепт 
лечења ДМ тип 2 ("корак по корак") имао је 

за резултат чињеницу да су пацијенти дуго 

времена проводили у миљеу умерених, асим-
птоматских хипергликемија, што је ре-

зултовало неадекватном степену гликорегу-

лације (просечан HbA1c је током трајања бо-
лести био виши од жељеног) и тиме настан-

ком хроничних компликација дијабетеса. 

Вођене овим сазнањима, две највеће међуна-
родне организације које се баве дијабетесом, 

ADA и EASD, 2005 god. постулирају терапиј-
ски алгоритам који намеће агресивнији 

приступ у лечењу: одмах по дијагнози боле-

сти уз нефармаколошке мере уводи се и фар-
макотерапија (метформин), потенцира се 

значај раног и адекватног увођења инсулина у 

терапију, те инсистира се на бржем кретању 
кроз терапијски алгоритам (уколико један те-

рапијски режим не оствари жељени ефекат у 

периоду од 3-6 месеци (ХбА1ц<7%), уводи се 
следећи). На основу података из валидних 

клиничких студија, 2009 год. овај алгоритам 

је доживео модификацију, тако да је у другом 
кораку препоручено увођење комбиноване 

терапије (метформин + базални инсулин) или 

комбинација оралних антидијабетика (мета-
формин + сулфонилуреја), а одмах након тога 

увођење интезивиране инсулинске терапије у 

комбинацији са метформином. Поред тога, 
остављена је и могућност увођења комбин-

ција различитих група антидијабетика за по-
једине групе пацијената.  

 Данас се врше интезивна истраживања 

у смислу унапређења антидијабетесне тера-
пије, те је у наредном периоду могуће 

очекивати динамичне промене у сфери пре-

порука за лечење оболелих од ДМ тип 2. По-
себна пажња се поклања налажењу оптимал-

ног терапијског места за групу лекова од ко-

јих се много очекује, лекова који потенцирају 
инкретински ефекат. 

Кључне  речи: дијабетес мелитус, тера-

пија, инкретини 
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Дејана Ружић Зечевић
 

 

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу 
Служба за клиничку фармакологију, Клинички центар "Крагујевац" 

 

Инфекције уринарног тракта  (УТИ) пред-
стављају другу најчешћу индикацију за 

емпиријско прописивање антибиотика у при-

марној и секундарној здравственој заштити. 
Чешће су код жена, посебно у генеративном 

периоду, тако да свака пета жена бар једном 
током  свог живота има инфекцију уротракта, 

а код 3-5 % жена се инфекције понављају и 

више пута. Поред пола, фактори ризика за 
УТИ су старост, структурне и функционалне 

аномалије уротракта, хоспитализација, прису-

ство уринарног катетера, трудноћа, дијабетес 
мелитус, стања имунодефицијенције.  

Најчешћи пут инфекције је асцендентни, 

преко изводног канала уретре, а најчешћи 
проузроковач акутних некомпликованих ин-

фекција доњег уротракта (епизода акутне ин-

фекције код иначе здравих особа)  је Echeri-
chia coli (70-95%). Терапија првог избора је у 

овом случају котримоксазол  3-5 дана, одно-

сно ако постоји висока локална резистенција 
емпиријски се примењују флуорохинолони 

или цефалоспорини. У случају изостанка 

клиничког побољшања и /или релапса инфек-
ције потребна је додатна дијагностика и ком-

плекснији терапијски приступ. Код три или 
више епизода УТИ годишње, тј. код рекурен-

тних уроинфекција, након  излечења акутне 

епизоде уводи се антибиотска профилакса 
применом једне дозе дневно котримаксазола, 

нитрофурантоина или ципрофлоксацина у 

трајању од шест месеци, након чега се врши 
еваулација. Некомпликоване инфекције гор-

њег уринарног тракта, као што је акутни пи-

јелонефритис, са клиничким и лабораториј-
ским знацима системске инфекције, захтевају 

хоспитализацију и парентералну примену ан-

тибиотика (из групе цефалоспорина 3. гене-
рације,  флуорохинолона или комбинације 

бета лактам/инхибитор бета лактамазе). Ком-

пликоване инфекције уротракта су акутне или 

хроничне инфекције које захватају бубрежни 
паренхим и удружене су са анатомским или 

функционалним аномалијама (опструкција и 

стаза урина). Основни принцип у третману 
ових инфекција је корекција аномалије и ели-

минације страног тела (калкулоза), уз анти-
биотску терапију према осетљивости изоло-

ваног уропатогена у уринокултури (према ан-

тибиограму). У групу компликованих УТИ 
спадају и оне удружене са метаболичким по-

ремећајима, као и код имунодефицијентних 

стања, али и нозокомијалне инфекције уро-
тракта. У том смислу, посебан клинички про-

блем представљају УТИ везане за уринарни 

катетер, које су и најчешће нозокомијалне 
инфекције. Код симптоматске бактериурије 

настале услед краткотрајне примене уринар-

ног катетера обично је довољна примена флу-
орохинолона или коамоксиклава у току 7 

дана. Код дуготрајне катетеризације, не пре-

поручује се антибиотска профилакса у пре-
венцији симптоматске УТИ, услед стварања 

услова за развој мултирезистентних уропато-

гена. Када се код ових пацијенатa појаве сим-
птоми УТИ који указују на системску инфек-

цију, услед високе резистенције, често је нео-
пходна примена резервних антибиотика (нпр. 

карбапенема).  

Дијагноза УТИ се примарно заснива на 
постојању симптома и знакова инфекције 

уротракта, док присуство асимптоматске бак-

териурије не представља саму по себи инди-
кацију за примену антибиотика ( нпр. код 

старијих жена). Међутим, у току гравидитета, 

због повећаног ризика од превременог поро-
ђаја,  треба лечити асимптоматску бактериу-

рију и то применом бета лактамских антибио-

тика (аминопеницилини и цефалоспорини).  

Кључне  речи: инфекција уринарног тракта, 

бактериурија, антибиотици 
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П-05 РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА СТАБИЛИЗАТОРА РАСПОЛОЖЕЊА 
 

Горан Михајловић
 

 

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу 
Kлиникa за психијатрију, Клинички центар "Крагујевац" 
 

Стабилизатори расположења (ранији на-

зив психостабилизатори) постепено улазе у 
клничку праксу од када  је касних 1940-их го-

дина ХХ века  аустралијаски психијатар Џ. 
Кејд (J. Cade) приметио да литијум смирује 

агитиране (узнемирене) психотичне пацијен-

те. Касније је утврђено да је литијум наро-
чито делотворан код маничних пацијената. 

Најзначајнији представници стабилизатора 

расположења који се данас користе у кли-
ничкој пракси поред литијума су лекови из 

групе антиконвулзива: валпроат, карбамазе-

пин, габапентин и ламотригин. 

Стабилизатори расположења се доминант-

но користе у лечењу биполарног поремећаја и 

у профилакси маничних и депресивних епи-
зода код пацијената са биполарним пореме-

ћајем, али индикационо подручје ових лекова 

обухвата и схизоафективни поремећај, агре-
сију дементних и ментално ретардираних па-

цијената, као и код особа са импулсивним по-

ремећајем личности (посебно гранични и 
антисоцијални тип). Најчешће коришћени 

стабилизатори расположења у лечењу бипо-
ларног поремећаја су литијум карбонат, вал-

проат и карабамазепин. Доступни стабилиза-

тори расположења се међусобно разликују по 
профилу нежељених дејстава. Литијум може 

изазвати нефротоксичност, хипотиреоидизам, 

алопецију, погоршање псоријазе, кардиова-
скуларна нежељена дејства (промене Т  тала-

са, аритмије). Најчешће пријављивана неже-

љена дејства код терапије валпроатом су: 
стомачне тегобе, повећање вредности  јетри-

них трансаминаза у серуму, тремор и поспа-

ност. Треба имати у виду да се повећање вре-
дности  јетриних трансаминаза може јавити 

код око 40% пацијената који се лече валпроа-

том, да је повезано са дозом и да у принципу 
спонатно пролази смањењем дозе лека. Код 

примене карбамазепина може доћи хемато-
лошких нежељених дејстава (анемија, тром-

боцитопенија), осипа на кожи, ослабљене 

координације покрета, вртоглавице, атаксије.  
Концентрације ових лекова у серуму се могу 

мерити и оне су у корелацији са профилом и 

учесталошћу нежељених дејстава, а  веома 

често и са клиничким ефектом, па се та мо-

гућност и  користи у клиничкој пракси.   

Као и код других психофармака, препору-

ка за клиничку примену је да се стабилизато-
ри расположења у терапију уводе постепено 

(доза лека се постепено повећава до оптимал-

не дозе водећи рачуна о нежељеним дејстви-
ма).  Ово се нарочито односи на ламотригин 

зато што се код нагле примене овог лека 

може јавити по живот опасан Стивен-Џонсо-
нов синдром. У савременим терапијским про-

токолима за лечење биполарног поремећаја и 

у профилакси биполарног поремећаја први 
терапијски избор су литијум карбонат или 

валпроат. У лечењу акутне маничне епизоде 

као алтернатива за литијум и валпроат може 
се применити карбамазепин. Код брзо осци-

лирајућих епизода биполарног поремећаја, 

карбамазепин је такође показао добру ефика-
сност. У лечењу маничне епизоде стабилиза-

тори расположења се често комбинују са 

антипсихотицима и анксиолитицима, док се у 
случају депресивне епизоде биполарног по-

ремећаја комбинују са антидепресивима. У 
тим  случајевима треба водити рачуна о могу-

ћим интеракцијама, обзиром да карбамазепин 

и валпроат имају знатан интеракцијски по-
тенцијал. У последње време у лечењу бипо-

ларног поремећаја у случајевима када лити-

јум, валпроат и карбамазепин нису показали 
ефикасност користе се габапентин и ламотри-

гин. Габапентин генерално има добру подно-

шљивост и улази у мало интеракција са дру-
гим лековима, док је за  ламотригин доказано 

да је ефикасан код депресивних епизода у би-

поларном поремећају.  

Рационалном применом стабилизатора 

расположења, индивидуалним приступом па-

цијенту, у савременим условима, могуће је са 
доста успеха лечити већину пацијената обо-

лелих  од биполарног поремећаја како у акут-
ној фази болести  тако и у профилакси овог 

поремећаја.      

Кључне  речи: стабилизатори располо-
жења, рационална терапија, валпроат, карба-

мазепин 
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П-06 ПРИНЦИПИ ЛЕЧЕЊА АЛЕРГИЈСКИХ РЕАКЦИЈА НА ЛЕКОВЕ 
 

Слободан Јанковић
 

 

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу 
Служба за клиничку фармакологију, Клинички центар "Крагујевац" 
 

Анафилакса је тешка  системска алергиј-
ска реакција са потенцијално фаталним исхо-

дом. Она почиње нагло, траје најдуже 38 сати, 

захвата један или више  система органа и 
ствара један или више симптома и знакова: 

ангиоедем, стридор, диспнеју, копривњачу, 

свраб, повраћање или шокно стање. Анафи-
лактичка реакција настаје услед имунолошки 

изазваног ослобађања медијатора из масто-

цита и/или базофила, после излагања неком 
антигену, на кога је особа била претходно 

сензибилисана. Око 80 одсто анафилактичких 

реакција се заврши у једном маху, али код 
преосталих 20 одсто постоји двофазни ток, 

тј. симптоми се смире после примене терапи-

је, да би затим после (у просеку) око 10 
часова (опсег се креће од 1 до 38 сати) дошло 

до поновне појаве симптома.  

Први лек који треба применити када на-

ступи анафилактичка реакција је адреналин, 

0,3 – 0,5 mg интрамускуларно (0,3 – 0,5 ml 
разблажења 1:1000). Интравенску примену 

треба резервисати само за тежак анафилак-

тички шок, јер је такав пут примене скопчан 
са високим ризиком од настанка аритмија. 

После адреналина, болеснику треба дати бло-
каторе хистаминских H1 и H2 рецептора, ди-

фенхидрамин 50 mg и ранитидин 50, ин-

травенски. Ако болесник има бронхоспазам, 
корисно је применити салбутамол (агонист 

бета-два рецептора) у виду инхалације. Свим 

болесницима са анафилаксом треба дати и 
кортикостероиде (нпр. метилпреднизолон, 

125 mg, интравенски, или 50 mg преднизона 

орално). Они могу да спрече настанак друге 
фазе анафилактичке реакције. 

Ако је болесник са анафилактичком реак-

цијом на хроничној терапији са бета-блокато-
рима или инхибиторима ангиотензин-конвер-

тујућег ензима, неће добро реаговати на адре-

налин. Тада треба применити глукагон, који 
не делује преко бета-рецептора, а има хроно-

тропно, инотропно и вазоактивно дејство, и 
изазива ослобађање катехоламина из нервних 

завршетака. Када дође до побољшања стања 

болесника, терапију са антихистаминицима и 
кортикостероидима наставити још четири 

дана.  

Кључне  речи: анафилакса, адреналин, 
антихистаминици, кортикостероиди 

 

П-07 ЛЕЧЕЊЕ ХРОНИЧНЕ ОПСТРУКТИВНЕ БОЛЕСТИ ПЛУЋА 
 

Зорица Лазић 
 

Медицински факултет, Универзитет  у  Крагујевцу   

Интерна клиника, Клинички центар  "Крагујевац" 

 

Хронична опструктивна болест плућа 

(ХОБП) је обољење које се може превенирати 
и лечити, а карактерише се и ванплућним 

манифестацијама које могу допринети тежи-
ни болести  код појединих пацијента. Плућну 

компоненту  карактерише опструкција дисај-

них путева која није потпуно реверзибилна. 
Бронхоопструкција је обично прогресивна и 

удружена са променљивим инфламацијским 

одговором плућа на штетне честице и гасове. 
Иако је превенција болести примарна, када се 

болест дијагностикује треба предузети ефи-

касно лечење према следећим циљевима: 

спречити прогресију болести, отклонити сим-
птоме, побољшати подношење физичког на-

пора, побољшати здравствено стање, спре-
чити и лечити компликације, спречити и ле-

чити егзацербације, и смањити морталитет. 

Савремено лечење ХОБП се заснива на 
смерницима GOLD-а (Глобална инцијатива за 

хроничну опструктивну болест плућа) које су  

ревидиране 2010. године. Општи приступ 
збрињавању стабилне ХОБП се карактерише 

степенастим повећањем терапије, зависно од 
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тежине болести.  С обзиром да није доказано, 
да постојећи лекови могу утицати на опадање 

плућне функције, фармаколошка терапија у 

ХОБП се користи за смањивање симптома и 
/или компликација. Бронходилататорни леко-

ви су основ симптоматског лечења ХОБП. 

Они се примењују по потреби, или редовно за 
превенцију или смањивање симптома. Основ-

ни бронходилататорни лекови су ß2-агонисти, 

антихолинергици, теофилин, и комбинације 
ових лекова. Додавање инхалационих корти-

костероида се препоручује болесницима са 

симптоматском ХОБП код којих је докумен-
тован спирометријски одговор на гликокорти-

костероиде и болесницима са ФЕВ1 < 50% 
предвиђене вредности  и понављаним егзаце-

рбацијама. Познато је да кортикостероиди 

заустављају инфламацијски процес актива-
цијом хистон деацетилазе 2 (HDAC2) чија је 

активност смањена код болесника са ХОБП, 

што доводи до развоја резистенције на 

кортикостероиде код једног броја болесника. 
Инхибитори фосфодиестерзе (PDE) предста-

вљају нову групу антиинфламаторних лекова 

који селективном инхибицијм  изоензима 
фосфодиестеразе 4 (PDE4) модулирају инфла-

мацијски одговор у дисајним путевима боле-

сника са ХОБП.   

Веома значајан напредак у лечењу 

болесника са ХОБП можемо постићи раним 

откривањем болести, што је пре  могуће, а 
свакако пре завршног стадијума болести када 

се развијају компликације и када је велика 

инвалидност. Како је пут до открића нових 
лекова дуг и тежак, логичан приступ у лечењу 

ХОБП подразумева рационалну примену 
постојећих лекова. 

Кључне  речи: Хронична опструктивна 

болест плућа, бронходилататори, инхалацио-
ни кортикостероиди, инхибитори фосфодие-

стеразе 

 

П-08 НЕЖЕЉЕНА ДЕЈСТВА АНТИЕПИЛЕПТИЧКИХ ЛЕКОВА 
 

Јасмина Р. Миловановић
 

 

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу 
 

С обзиром да је епилепсија хронично неу-

ролошко обољење које обухвата око 1% свет-
ске популације, антиепилептички лекови се 

често примењују у клиничкој пракси код нас 

и у свету. Ови лекови поседују многобројна 
нежељена дејства о којима се мора водити 

рачуна при избору одговарајућег лека у тера-

пији. Иако је нова генерација антиепилептика 
циљано развијана, да би се избегла нежељена 

дејства традиционалних лекова, и ови лекови 

поседују бројна нежељена дејства.  

Подела нежељених дејстава може бити 

различита, али са практичног аспекта можда 
је најбоља њихова подела на дозно-зависна и 

дозно-независна нежељена дејства. Прва се 

јављају са уделом око 25-40% током увођења 
лека у терапију, због чега је потребно посте-

пено, индивидуално повећање њихове дозе. 

То су најчешће блага до умерена нежељена 
дејства и обично се повлаче  након постизања 

дозе одржавања. У циљу њиховог ублажава-

ња или избегавања препоручује се мерење 
концентрације лека у серуму пацијента. Друга 

која не зависе од дозе, називају се још и иди-

осинкратске реакције, значајно се ређе јав-

љају али су и опаснија по живот пацијента. 

Њихова појава захтева повлачење лека из те-
рапије.  

Сваки антиепилептички лек поседује и 

своја специфична нежељена дејства. У нашој 
клиничкој пракси најчешће се користе карба-

мазепин, валпроат и ламотригин. Током хро-

ничне примене карбамазепина код пацијената 
може доћи до појаве хипонатријемије, благе 

леукопеније, тромбоцитопеније због чега се 

препоручује повремена контрола крвне слике 
(једном у три месеца). За валпроат је каракте-

ристична хепатотоксичност (лек се не сме ко-
ристити код деце млађе од две године) због 

чега се пре почетка терапије и током првих 

шест месеци пацијентима препоручује кон-
трола јетриних ензима (једном месечно). Ла-

мотригин, као најчешће коришћен лек из 

друге генерације, одликује се појавом опасног 
кожног осипа који се сврстава у идиосинкрат-

ске реакције и захтева обавезно повлачење 

лека из терапије. Такође, код пацијената може 
доћи до појаве симптома сличних грипу. Сви 

поменути лекови поседују и способност за 

ступање у фармакокинетичке интеракције 
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чиме се значајно повећава ризик од испоља-
вања нежељених дејстава у пацијента. Због 

тога се препоручује праћење ових лекова у 

терапији. Једно од последњих упозорења од 
стране америчке Управе за храну и лекове 

(FDA) јесте да сви антиепилептички лекови 

повећавају појаву суицидних идеја код паци-
јената. 

Узимање у обзир специфичност, учеста-

лост и тежину нежељених дејстава јесте један 
од значајних корака у спровођењу рационал-

не антиепилептичке терапије. Избор одгова-
рајућег лека треба да укључи и ово разма-

трање, благовремено и разумљиво упозна-

вање пацијента са могућом појавом нежеље-
них дејстава као и о важности да о томе оба-

весте ординирајућег лекара. 

Кључне  речи: нежељена дејства, анти-
епилептички лекови, рационална терапија 

 

 

П-09 ХИПЕРТЕНЗИЈА У ДЕЧИЈЕМ  УЗРАСТУ 
 

Јасмина Кнежевић
 

 

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу 
Клиника за педијатрију, Клинички центар "Крагујевац" 
 

До 1970. године артеријски притисак се 

није рутински мерио код деце. Пажња је била 

усмерена ка лечењу секундарне, симптомат-
ске хипертензије и нису постојали нормативи 

за артеријски притисак код деце. Логгие  са 

сарадницима 1974. године објављује да есен-
цијална хипертензија код деце није ретка и да 

се креће од  1-12,4%. Прва радна група за 

контролу крвног притиска код деце 1977. го-
дине у Америци указује на значај мерења крв-

ног притиска као индикатора здравственог 

стања деце. Четврта радна група 2004. године 
даје перцентиле нормалних вредности крвног 

притиска за пол, узраст и телесну висину. До 
тада се лутало у прављењу таблица нормал-

них вредности крвног притиска и констатова-

но је да је најбоља корелације у односу на те-
лесну висину. Студије су рађене на 80.000 

деце. Иста радна група је дала водич за дете-

кцију и клинички третман прехипертензије и 
хипертензије. Европско удружеље за хипер-

тензију тек 2009. године даје своје смернице 

за децу.  

По дефиницији нормалан крвни притисак 

код деце је систолни (СКП) и/или дијастолни 

крвни притисак (ДКП) испод 90. перцентила 
за пол, узраст и телесну висину. Хипертензија 

је СКП и/или ДКП ≥ 95. перцентила за пол, 

узраст и телесну висину. Прехипертензија је 
СКП и/или  ДКП између 90. и 95. перцентила. 

Стадијум 1. хипертензије је притисак између 
95. и 99. перцентила +5 mmHg, а стадијум 2. 

хипертензије је притисак већи од 99. перцен-

тила +5 mmHg. Препоруке су да се свој деци 
старијој од 3 године једном годишње мери 

крвни притисак, а деци млађој од 3 године 

само у посебним индикацијама. Дате су пре-

поруке за правилно мерење и указано на 
значај осцилометријског мерења крвног при-

тиска. Амбулаторни мониторинг крвног при-

тиска код деце је значајан да би се дијагно-
стиковала "хипертензија белих мантила " и 

маскирана хипертензија. Једном измерен по-

вишен крвни притисак не значи хипертензију. 
Да би се поставила дијагноза хипертензије  

потребна су бар три одвојена мерења у разма-

ку од пар недеља.  

Циљ терапије је да се нормализује крвни 

притисак да би се превенирала или смањила 
оштећења циљних органа. Медикаментозну 

терапију треба започети у случајевима када је 

хипертензија симптоматска, секундарна, када 
постоје оштећења циљних органа, шећерна 

болест (ДМ) или када се  притисак одржава 

упркос нефармаколошким мерама. До скоро 
антихипертензивни лекови нису имали дозво-

лу за употребу код деце од 0 до 18 година. За-

хваљујући новим студијама неки лекови су 
лиценцирани и сада су комерцијално доступ-

ни у одговарајућем облику за децу (сируп или 

капи). Терапију треба започети једним леком 
у малој дози, ако не одреагиује за 4-8 недеља 

повећати до пуне дозе лека. Ако нема одгово-

ра или се јаве споредни ефекти заменити га 
другим леком. Инсистирати на монотерапији. 

Лекови су подељени у групу А (инхибитори 
ангиотензин конвертујућег ензима – АЦЕИ, и 

антагонисти рецептора за ангиотензин), Б 

(бета блокатори), Ц (калцијумски антагони-
сти) и Д (диуретици). Код избора иницијалног 
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лека препоруке су да се код ДМ и болести бу-
брега дају лекове из групе А. Код хипертен-

зије и мигренозне главобоље дају се лекови 

из групе Б или Ц. Код коарктације аорте дају 
се бета блокатори пре и после интервенције. 

Код примарне хипертензије и гојазности са 

повећаним вредностима ренина индиковани 
су АЦЕИ, а код ниског ренина, диуретици. 

Циљ је снизити КП испод 90. перцентила. 
Код болести бубрега без протеинурије до 75. 

перцентила, а када је присутна протеинурија 

до 50. перцентила. 

Кључне  речи: хипертензија, дечји узраст, 

рационална примена антихипертензива  

 

П-10 ИНТЕРАКЦИЈЕ АНТИКОАГУЛАНТНИХ ЛЕКОВА  
 

Драган Р. Миловановић
 

 

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу 
Служба за клиничку фармакологију, Клинички центар "Крагујевац"  
 

Антикоагуланти лекови се користе у про-

филакси и терапији тромбоемболијских боле-

сти и могу да се примењују орално или па-
рентерално. Орални антикоагуланси су: анта-

гонисти витамина К (варфарин и сродни 

лекови), директни инхибитори тромбина (да-
бигатран етексилат) и директни инхибитори 

фактора Ха (ривароксабан). Парентерални ан-

тикоагуласни су хепарини (нефракционисани 
хепарин, нискомолекуларни хепарини, дана-

пароид, фондапаринукс) и директни инхиби-
тори тромбина (лепирудин и други). 

Најзначаније интеракције антикоагулана-

са се дешавају на нивоу метаболисања (фар-
макокинетика) и хемостатске каскаде (фарма-

кодинамика). Орални антикоагуланаси се ме-

таболишу у јетри, путем цитохрома 3А4 или 
2Ц9, па лекови који инхибирају (кетоконазол, 

флуконазол, кларитромицин) или повећавају 

активности ових ензима (рифампицин, фено-
барбитон) могу да изазову повећање одн. 

смањење антикоагулантног дејства. Комби-

нација антикоагулантних лекова међусобно 
или са антиагрегационим медикаментима ве-

ћином изазива клинички значајан синерги-

стички ефекат (ризик за крварење). С тим у 
вези, такве комбинације се, осим у посебним 

индикацијама, избегавају.  

За поједине антикоагулансе, важни су и 

додатни фармакокинетички и фармакодинам-

ски механизми интеракција. Лекови који се 
везују за транспортни П-гликопротеин (амјо-

дарон, верапамил, кларитромицин, хинидин) 

могу да мењају плазматску концентрацију да-
бигатрана и, вероватно, ривароксабана. С 

друге стране, нестероидни антиинфламаторни 

лекови, инхибицијом агрегације тромбоцита, 
повећавају дејство хепарина, дабигатрана и 

варфарина. Нефракционисани хепарин може 
да изазове хиперкалијемију због чега су мо-

гуће интеракције са лековима као што су АЦЕ 

инхибитори, блокатори АТ рецептора, диуре-
тици који штеде калијум, суплементи кали-

јума и триметоприм. Најзад, варфарин може 

да ступи у интеракције са многим биљним 
препаратима као што су бели лук, гинко, 

грејпфрут, ђумбир и кантарион. Рационална 

антикоагулантна фармакотерапија обавезно 
треба да укључи сагледавање потенцијалних 

интеракција са другим лековима као и са пре-

паратима алтернативне и традиционалне ме-
дицине.  

Кључне  речи: антикоагуланси; интерак-

ције лекова; интеракције лекова и биљака 

 

П-11 ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ФАРМАКОГЕНЕТИКЕ 
 

Наташа Ђорђевић 
 

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу 
 

Рационална примена медикаментозне те-
рапије лекара обавезује да лечење сваког бо-

лесника прилагоди његовим индивидуалним 
карактеристикама. Фактори који се притом 
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најчешће узимају у обзир укључују године 
старости, пол, телесну тежину, функцију ор-

гана, конкомитантна обољења и употребу 

других лекова. Међутим, иако често занема-
рен, значајан утицај на интер-индивидуалну 

варијабилност у реакцији на лекове остварује 

и генетски профил. Наука која се бави испи-
тивањем генетске основе реакција на лекове 

назива се фармакогенетика и има за циљ оп-

тимизацију ефикасности и безбедности лече-
ња утврђивањем одговарајућег лека и дозе за 

сваког болесника.  

Познато је да укупан фармаколошки ефе-
кат лека зависи од његове апсорпције, ди-

стрибуције, метаболизма и излучивања, али и 
од рецептора преко којих се дејство оствару-

је. Због тога се фармакогенетика усмерава на 

испитивање полиморфизма гена који кодирају 
протеине укључене и у фармакокинетику и у 

фармакодинамику лекова. У истраживањима, 

фармакогенетика се ослања на генотипиза-
цију (анализирање узорка ДНК ради детек-

ције варијација одређених гена или скенира-

ња генотипа) и фенотипизацију (мерење ак-
тивности протеина од интереса), са циљем да 

открије клинички значајну нит која повезује 

генотип и фенотип у мрежи осталих фактора 
утицаја. Фармакогенетска испитивања нашла 

су примену и у развоју нових лекова, где 

претходно генотипизирање учесника кли-
ничке студије може смањити величину узорка 

и трошкове, а повећати безбедност. Обзиром 

на посебност генетске у односу на све остале 
медицинске информације, етички аспекти 

оваквих истраживања, нарочито они који се 
односе на обележавање, чување и употребу 

узорака, морају се узети у обзир.  

У клиничкој примени, фармакогенетика 
захтева постојање фармакогенетског теста, 

који мора прецизно да одговара потребама 
лечења, да буде довољно сензитиван и спе-

цифичан за поуздану процену ризика од поја-

ве нежељених ефеката, али и лако примен-
љив, широко доступан и релативно јефтин. 

Фармакогенетски тест је индикован уколико у 

диспозицији лека учествују полиморфни про-
теини уз доказану повезаност са исходом те-

рапије, ако лек има малу терапијску ширину, 

а могући нежељени ефекти су превише озби-
љни, ако је болест превише озбиљна да би се 

ризиковао период субдозирања и ако је одго-

вор на терапију и/или нежељени ефекти од-
ложени или их је превише тешко пратити. 

Како се генотип током времена најчешће не 
мења, једном одређен може се користити у 

оптимизацији избора и дозирања лекова то-

ком целог живота болесника. Ограничења 
фармакогенетике у клиничкој примени одно-

се се на присуство других фактора утицаја, 

који могу бити генетски (непознате варија-
ције гена) или негенетски (укључујући епиге-

нетику), али и етичка питања, која укључују 

право на одлучивање и приватност и принцип 
праведности и добробити пацијента. 

Познавање индивидуалног фармакогенет-

ског профила отвара могућност усмеравања 
терапије ка оним пацијентима код којих ће се 

највероватније постићи жељени терапијски 

ефекат, уз указивање на оне који су изложени 
повећаном ризику од појаве нежељених реак-

ција на лекове. Уз очигледне резултате фар-

макогенетских истраживања, клиничка при-
мена фармакогенетике предодређена је да по-

стане незаобилазни део свакодневне лекарске 
праксе. 

Кључне  речи: фармакогенетикa, истра-

живање, клиничка примена  

 

П-12 САВРЕМЕНА ТЕРАПИЈА ИНФЛУЕНЦЕ 
 

Предраг Чановић, Биљана Поповска-Јовичић 
 

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу  
Клиника за инфективне болести, Клинички центар "Крагујевац"  
 

Инфлуенца или грип је локално респира-

торно обољење праћено општом интоксика-

цијом организма, које узрокују вируси ин-
флуенце А, Б и Ц. Лако се преноси и поја-

вљује се у мањим или већим епидемијама 

готово сваке зиме. Клинички се карактерише 

општим симптомима инфекције, првенствено 

високом телесном температуром, главобо-

љом, мијалгијама и сувим кашљем. Инфлуен-
ца је праћена бројним компликациајма, међу 

којима најважније место припада плућним 

компликацијама (пнеумонијама). 
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Уз мировање, у лечењу инфлуенце, нај-
значајнија је симптоматска терапија. То по-

дразумева примену антипиретика, антитуси-

ка, надоканду течности и електролита, по по-
треби и примену кисеоника. Деци није 

препоручљиво давати салицилате због њихо-

ве повезаности с вирусима инфлуенце у на-
станку Рејовог синдрома. У последње време 

постигнут је значајан напредак у терапији 

инфлуенце проналаском великог броја анти-
вирусних лекова. Најпознатији су амантадин 

и римантадин који делују на вирус инфлуенце 

А. Рибавирин примењен у облику аеросола 
има делотворан учинак на вирусе А и Б. У 

новије време откривени у антивирусни леко-
ви који блокирају активност вирусне неура-

минидазе, чиме се спречава репликација и 

ширење вируса инфлуенце. Први специфични 
инхибитор неураминидазе био је занамивир 

који се слабо ресорбује из дигестивног трак-
та, па се углавном примењује путем аеросола 

(инхалацијом). У међувремену је пронађен 

други инхибитор неураминидазе - оселтами-
вир, који се добро ресорбује након оралне 

примене и доспева у све делове респиратор-

ног тракта. Инхибитори неураминидазе скра-
ћују и смањују излучивање вируса, скраћују 

трајање фебрилне фазе болести и ублажују 

друге тегобе. Такође, смањују ризик од на-
станка секундарних бактеријских инфекција 

код грипозних болесника. Антибиотици се у 

терапији инфлуенце примењују само при до-
казаним или врло вероватним бактеријским 

суперинфекцијама. 

Кључне  речи: инфлуенца, рационална 

терапија, инхибитори неураминидазе  

  

П-13 ЛЕЧЕЊЕ ОПСТИПАЦИЈЕ 
 

Гордана Мирчић 
 

Приватна интернистичка ординација "Др. Мирчић" Крагујевац 

 
Опстипација је значајан проблем који 

смањује квалитет живота велиог броја људи 

широм света. Дефинише се као успорено 
и/или отежано, односно непотпуно и ретко 

избацивање малих количина суве столице. 

Преваленција значајно варира у зависности 
од дијагностичких критеријума, а чешћа је 

код старих особа и жена. Иако значајно утиче 

на квалитет живота, опстипација је ретко 
праћена компликацијама (импакција фецеса, 

инконтиненција, врло ретко руптура црева).  

Може бити узрокована органским обоље-
њима (гастроинтестинална обољења, метабо-

лички, ендокрини поремећаји, неуролошка 

обољења, изазвана лековима), али и неразја-
шњеним патофизиолошким поремећајима. 

Тада се карактерише као хронична идиопат-
ска опстипација. Дијагностичке процедуре у 

циљу искључивања органских узрока неоп-

ходне су уколико се ради о изненада насталој 
опстипацији, посебно код особа старијх од 50 

година, или уколико постоје "симптоми 

аларма". Етиолошко лечење се примењује 
уколико је могуће. Симптоматско лечење ор-

ганске или секундарне опстипације подразу-

мева: (1) одбацивање лоших навика, дијету, 
повећање уноса воде и биљних влакана; (2) 

уношење осмотских лаксатива (полиетилен-

гликол, лактулоза); (3) увођење стимулантних 

лаксатива и прокинетика.  

Лечење хроничне идиопатске опстипације 
често је тешко и са промењивим резултатима, 

а у великој мери зависи и од материјалних ре-

сурса којима располажемо. У сваком случају 
први корак  (1) је адекватна исхрана са пове-

ћаним уносом течности и намирница богатих 

биљним влакнима, свакодневна физичка ак-
тивност, поштовање дефекацијског рефлекса, 

избегавање стресних ситуација. Други корак 

(2) у случају неупеха, представља уношење 
суплемената са биљним влакснима или 

осмотских лаксатива, псyллиум, лактулоза. У 

трећем кораку (3) уколико нема повољних 
резултата, уводе се магнезијум хидроксид, 

макрогол, лубипростон или прокинетици. 
Четврти корак (4) само као привремена мера, 

подразумева употребу стимулантих лаксатива 

(сена, бисакодил) или натријум пикосулфата.  

У случају нерационалне терапије, најче-

шће као резултат самолечења уз лошу инфор-

мисаност, може доћи до развоја синдрома 
злоупотребе лаксатива, што представља посе-

бан проблем за чије решавање је потребно 

доста труда и стрпљења.  

Кључне  речи: опстипација, терапија, 

лаксати



Трећи национални конгрес рационалне терапије у медицини 
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П-14 ЛЕЧЕЊЕ ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУСА У ТРУДНОЋИ 
 

Мирјана Варјачић 
 

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу 
Клиника за гинекологију и акушерство, Клинички центар "Крагујевац" 
 

Први подаци о трудноћама код жена обо-

лелих од дијабетес мелитуса потичу од краја 
19. века. Њихова фертилност била је око 2%, 

а перинатални и метернални морталитет вео-

ма висок, све до открића инсулина 1922. го-
дине. Открићем инсулина започела је нова 

ера у лечењу овог тешког метаболичког по-

ремећаја, па се фетални исход и матернални 
морбидитет и морталитет временом изједна-

чавају са оним у општој популацији. Уче-

сталост неког од облика поремећаја мета-
болизма глукозе код трудница износи око 3-

10%, и у сталном је порасту. Дијабетес дија-

гностикован пре трудноће компликује око 
0,2-0,3% трудноћа. Учесталост овог пореме-

ћаја у трудноћи доста се разликује у зависно-

сти од географских и етничких припадности. 
Необходно је поставити јасну разлику између 

прегестацијског и гестацијског дијабетес ме-
литуса. Прегестацијски дијабетес мелитус је 

поремећај метаболизма који је узрокован ап-

солутним или релативним недостатком инсу-
лина. Гестацијски дијабетес је посебан облика 

поремећаја метаболизма који се први пут ди-

јагностикује у трудноћи и нестаје до 6 недеља 
након порођаја.  Посебан проблем представ-

љају трудноће код оних жена које од дијабета 

болују дуги низ година, и где трудноћа носи 
велики ризик за погоршање основне болести 

и има утицај на настанак тешких комплика-

ција и код мајки и код фетуса. Трудноћа, као 

специфично хормонско, патофизиолошко и 

метаболичко стање, сама по себи делује дија-
бетогено (естроген, прогестерон, пролактин, 

хумани плацентни лактоген, лептин, адрено-

медулин, адипонектин). 

У дијагнози гестацијског дијабетеса осно-

вна је стратегија скрининга, односно одређи-

вање нивоа ризика за развој овог метаболич-
ког поремећаја  и његова правовремена дијаг-

ноза и терапија. На тај начин се знатно 

смањује негативан утицај који овај поремећај 
има, како на фетус, тако и на мајку и исход 

њене трудноће. Основна терапија овог поре-

мећаја је дијета, физичка акривност и инсу-
линска терапија. Специфичности инсулинске 

терапије у трудноћи су: врста инсулина, 

начин администрације, специфичност дози-
рања која је индивидуална за сваку трудницу.  

Употреба пен пумпи у терапији прегестациј-
ског дијабета је прва линија избора и омогу-

ћава континуирану оптималну гликорегула-

цију у току дана.  

Примена оралних антидијабетика је пред-

мет полемике у стручним круговима, ми-

шљења су подељена и њихова примена није 
шире прихваћена, те се не препоручује. 

Кључне  речи: дијабетес мелитус, 

трудноћа, лечење 

 

 

П-15 ПРИМЕНА МИНЕРАЛА И ВИТАМИНА У ТРУДНОЋИ 
 

Горан М. Бабић 
 

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу 
Клиника за гинекологију и акушерство, Клинички центар "Крагујевац" 
 

Неспорно је да потребе за појачаном ис-

храном постоје у одређеним периодима жи-
вота који се карактеришу растом и развојем, 

као што је то током трудноће и лактације. 

Клиничари из тих разлога  у тако битним пе-
риодима живота  препоручују одређене до-

датке у исхрани. У литератури се може наћи 

веома мали број радова који се баве и ут-
врђују потребне количине додатака у исхрани 

током трудноће и лактације. Углавном се од-

носе на ограничен број хранљивих састојака у 
облику допуне свакодневној исхрани (нпр. 

гвожђе, фолна киселина и јод). То нам указује 

да употреба суплемената у исхрани у великом 
делу зависи од демографских, социолошких и 

економских параметара. Дакле, могуће је да у 

земљи буду највише угрожени они који нај-
мање и могу да се понашају у складу са одре-

ђеним препорукама. Како се истраживања на-
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стављају и покушавају да утврде шта су оп-
тималне потребе током трудноће и лактације, 

вероватно је да ће се појавити нове и додатне 

препоруке. Тако, могуће је да ће се појавити 
одређене препоруке које се тичу употребе ви-

тамина Д у трудноћи, због његових  позитив-

них ефеката на мајку и фетус. То исто се 
може рећи и за употребу неких полузасиће-

них масних киселина. Да би се креирале адек-

ватне националне кампање, како за употребу 
суплемената који су неопходни у тако битном 

периоду живота, тако и за оно што је у исхра-

ни штетно, неопходно је добро познавати 
научна достигнућа и омогућити примену 

онога што је засновано на медицинским дока-
зима. 

Америчка дијететска асоцијација (Ameri-

can Dietetic Association), као и Медицински 
институт (Institute of Medicine) препоручују да 

све труднице, пушачи и/или оне које користе 

дрогу /алкохол употребљавају мултимине-
ралне и мултивитаминске додатке у својој ис-

храни. То исто важи и за труднице које су 

анемичне, или су вегетеријанке, а такође и 
које носе више од два фетуса или пак из неког 

другог разлога имају једнообразну исхрану 

(Kaiser и сар., 2002; Allen, 2006). Тако, због 
убедљивих доказа да примена фолене кисе-

лине код неких жена периконцептуално, 

значајно може смањити појаву дефекта неу-
ралне цеви, велики број здравствених органи-

зација препоручује примену фолне киселине 
у том периоду као стандардну, а у дозама од 

0,4mg/d (Institute of Medicine, 2006). 

Такође, пошто су утврђени значајни по-
вољни ефекти гвожђа током тудноће, Светска 

Здравствена Организација (WHO, 2008), је 

дала препоруке да труднице уносе препарате 
гвожђа орално свакодневно као додатак 

исхрани у дози од 60mg/d у периоду од 6 ме-

сеци, а уколико се почело са додавањем 
гвожђа у трећем тримесрту трудноће, онда би 

требало то наставити и током периода лакта-

ције, или пак дозе повећати на 120mg/d. Та-
кође, може се препоручити да се додају 

исхрани мале дозе гвожђа (30mg/d) већ од пр-
вог триместра. 

Постоје препоруке, само још за јод као 

есенцијални нутритијент, да се додаје исхра-
ни током трудноће. Тако "Америчка Асоција-

ција за Тироидеу" препоручује додатни унос 

150µg/d јода свакој трудници која живи  у Ка-
нади и САД-у (Becker DV и сар., 2006). 

У Србији, колико је познато, још увек не 
постоје препоруке које би се односиле на 

одређене додатке у исхрани за труднице и 

дојиље, тако да је то углавном препуштено 
индивидуално гинеколозима који се баве кон-

тролисањем трудноћа, а који могу бити под 

утицајем фармацеутских компанија. 

 

П-16 РАЦИОНАЛНА ПРИМЕНА АНАЛГЕТИКА КОД БОЛЕСНИКА У  
ТЕРМИНАЛНОМ  СТАДИЈУМУ МАЛИГНЕ БОЛЕСТИ 

 

Срђан Стефановић 
 

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу 
 

Бол представља један од најчешћих и нај-
значајнијих симптома узнапредовале малигне 

болести, на чијој се ефикасној терапији прак-

тично заснива палијативно збрињавање так-
вих болесника. Јавља се код 70-80% пације-

ната са метастатским малигнитетом, при чему 

се учесталост повећава и до 90% у случају 
постојања коштаних метастаза; на скали 

јачине, већина ових болесника бол оцењује 

као умерен или јак. Осећај бола додатно не-
повољно утиче на већ знатно нарушено 

психо-физичко стање и социјално функцио-

нисање ових пацијената, и уводи их у један 
"зачарани круг" будући да настале психичке 

(емоционалне) измене обично изазивају по-

јачање перцепције присутног бола. Иако се 
ради о пацијентима са лошом прогнозом, оп-

ште је прихваћен став да у клиничком раду 

увек треба тежити брзој и ефикасној контроли 
бола која ће такве болеснике ослободити не-

потребних патњи, а код чланова њихових по-

родица потенцијално ублажити осећања бе-
спомоћности и безнађа. 

Упркос бројним покушајима водећих 

светских стручних удружења током последње 
2-3 деценије да се унапреди терапија бола уз-

рокованог малигним обољењем и чињеници 

да сe у 70-90% случајева релативно једно-
ставним терапијским поступцима бол може 

ефикасно сузбијати, поражавајуће делују ре-
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зултати епидемиолошких истраживања према 
којима се готово код сваког другог пацијента 

не постиже задовољавајућа контрола бола, 

при чему знатан број њих (око 25 %) и 
окончава живот са једним таквим непријат-

ним осећајем. Сматра се да су главни разлози 

оваквог неповољног исхода: а) неодговара-
јућа процена бола и његових последица по 

квалитет живота пацијента; б) чињеница да 

монотерапија и најјачим аналгетиком најче-
шће није довољна; в) немогућност јед-

ноставних и комфорних начина примене ле-

кова у одређеним случајевима; г) често нео-
сновано ускраћивање терапије снажним опи-

оидним аналгетицима због страха од појаве 
зависности и озбиљних нежељених дејстава; 

д) недовољно познавање савремених модали-

тета лечења хроничних болних стања; и ђ) 
лоша комплијанса болесника. Мали број ва-

лидних студија са објективним доказима о 

ефикасности одређених терапијских модали-
тета који се могу екстраполирати на конкрет-

ном пацијенту, за терапеутe представља до-

датну отежавајућу околност приликом избора 
одговарајућег начина лечења. 

Узевши у обзир поменуте потенцијалне 

терапијске проблеме, да би се остварила аде-
кватна континуирана контрола бола уз мини-

мум нежељених ефеката и уз истовремено ра-

ционално коришћење здравствених ресурса, 
лечење треба да буде засновано на следећим 

основним начелима: 1) мултидисциплинар-

ном приступу, који подразумева не само 
учешће лекара раличитих специјалности, 

фармацеута, психолога и медицинских техни-

чара, већ и активно укључивање особа из нај-
ближег окружења пацијента; 2) правилној 

процени врсте, квалитета и јачине бола, и ње-

говог утицаја на физичке, емоционалне и со-
цијалне аспекте стања болесника; 3) одгова-

рајућем избору аналгетика који је одређен 

особинама бола, пре свега његовом јачином, и 
прилагођен индивидуалним карактеристи-

кама пацијента; 4) континуираном дозирању 

аналгетика у дефинисаним временским ра-
змацима, а никако на примени "према потре-

би"; 5) оралној употреби аналгетика увек када 
је могуће; 6) обавезном третирању тзв. 

"пробојног" бола (енг. breaktrough pain); и 7) 

интензивном праћењу ефикасности и безбед-
ности примењене терапије (најмање једном 

дневно) и њеној корекцији у складу са резул-

татима процене.  

С обзиром да се фармакотерапија бола 

због малигне болести углавном заснива на 

модалитету тростепене "аналгетске лествице" 
предложеном од стране Светске здравствене 

организације, у раду су наведени најважнији 

принципи рационалне употребе различитих 
не-опиоидних, опиоидних и адјувантних 

аналгетика у овој индикацији.  

Кључне  речи: малигна болест, метастазе, 
бол, рационална терапија, аналгетици 

 

 

П-17 ПРИНЦИПИ МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ТЕРАПИЈЕ  
          АКУТНОГ ПАНКРЕАТИТИСА 

 

Слободан Јанковић
 

 

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу 
Служба за клиничку фармакологију, Клинички центар "Крагујевац" 
 

Најчешћи узроци акутног панкреатитиса 

су претеран унос алкохола (35%), болести би-
лијарног система (40%), ендоскопска ретро-

градна холангиопанкреатографија (4%), хи-
перкалцемија (1%) и повреде трбуха (1%). 

Инциденца акутног панкреатитиса се креће 

од 17.5 до 73.4 случаја на 100,000 становника, 
а укупни морталитет 10-15%. Симптоми и 

знаци акутног панкреатитиса обухватају: бол 

у трбуху који зрачи у леђа, мучнину, повра-
ћање, метеоризам, осетљивост трбуха, пови-

шена температура, анксиозност, тахикардија, 

хипотензија и диспнеа.  

По пријему пацијента у јединицу интен-

зивне неге треба пратити виталне знаке на 
свака 4 сата и сатурацију хемоглобина, да би 

се на време открили дехидратација и хипок-
сија. Кисеоник треба давати прва 2 дана (28% 

кисеоник, 4-6 литара на минут). Агресивна 

надокнада течности је принцип који увек 
треба поштовати; није неопходно мерење 

централног венског притиска, већ треба про-

цењивати адекватност надокнаде течности 
према виталним знацима, диурези и снижењу 

хематокрита после 12 и 24 сата од пријема. 

Бол сузбијати меперидином (Долантин-ом), 
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у дози до 100 – 150 mg и.м., на 4 сата (морфин 
се не примењује због могућности да изазове 

спазам Одијевог сфинктера). Применити ен-

тералну исхрану ако је икако могуће, јер она 
спречава транслокацију  бактерија и колони-

зацију горњих делова гастроинтестиналног 

тракта. Не препоручује се профилактичка 
примена антибиотика код пацијената са не-

кротичним панкреатитисом, јер не може 

спречити инфекцију некрозе, већ само селек-
ционише резистентне сојеве бактерија код 

пацијента. 

Инфекција некрозе се јавља код 33% бо-
лесника, после 10 дана од почетка болести. 

Када се сумња на инфекцију панкреасне 
некрозе, треба урадити ЦТ -вођену аспирацију 

фином иглом уз бојење по граму и културу 

добијеног садржаја. Ако се аспирацијом нађу 

грам негативне бактерије, терапија избора је 
карбипенем или хинолон+метронидазол или 

цефалоспорин 3. генерације+метронидазол; 

ако се нађу грам позитивне бактерије, лек из-
бора је ванкомицин. Ако постоји хипокалце-

мија, лечи се калцијум глуконатом интравен-

ски, а ако постоји коагулопатија свеже замр-
знутом плазмом. Албумине дајемо само ако 

постоји хипоалбуминемија, али треба имати 

на уму да је већи ризик од настанка едема 
плућа када се користе колоидни раствори. 

Унос течности и хране оралним путем се 

може отпочети када болесник више нема бол 
и када се успостави пасажа гастроинтести-

налног тракта. 

Кључне  речи: акутни панкреатитис, 

ентерална исхрана, меперидин  

 

П-18 ТЕРАПИЈА НЕУТРОПЕНИЈЕ ПОСЛЕ ХЕМИОТЕРАПИЈЕ 
 

Предраг Ђурђевић 
 

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу 
Интерна клиника, Клинички центар "Крагујевац" 

 
Неутропенија представља стање са мањим 

бројем неутрофила у циркулишућој крви од 

1,5 x 10
9
/l. Клинички значај неутропеније 

огледа се у повећаној склоности ка инфекци-

јама и тај ризик је већи што је број неутро-

фила мањи. Неутропеније могу бити наследне 
и стечене. Наследне или урођене неутропе-

није се испољавају одмах по рођењу или у 

раном детињству, док стечене неутропеније 
могу настати у свако животно доба и после-

дица су дејства различитих етиолошких фак-

тора, међу којима значајну улогу заузима 
примењена хемиотерапија.  

Цитостатици доводе до супресије грану-
лоцитопоезе оштећујући матичну ћелију хе-

матопоезе или матичну ћелију опредељењу за 

гранулоцитопоезу. Степен неутропеније зави-
си од дозе примењеног лека и јавља се код 

већине болесника лечених различитим мода-

литетима хемиотерапије. Најчешћа потенци-
јално летална компликација терапије малиг-

них болести представља фебрилна неутропе-

нија која се јавља код 10-20% болесника који 
примају хемиотерапију (код хематолошких 

болесника инциденца је и већа) са стопом 

морталитета од 5-11%. Препознати фебрилну 
неутропенију на време и правилно је лечити 

данас представља императив сваког лекара 

који долази у контакт с болесником оболелим 

од малигне болести. Непрепозната инфекција 

појединим узрочницима показује фулминан-
тан ток и фаталан исход. Стога, третман фе-

брилних неутропенија код болесника са ма-

лигним болестима мора бити заснован на по-
знавању најчешћих типова микроорганизама, 

учесталости јављања и антибиотској осетљи-

вости бактеријских сојева изолованих код па-
цијената.  

Терапијски приступ неутропенија које 

прате примену хемиотерапије заснован је на 
профилактичкој примени антибиотика бази-

раном на емпиријском приступу, примени 
гранулоцитног фактора раста, као и одређи-

вању MASCC (Multinational Association for 

Supportative Care in Cancer) скора, који иден-
тификује low-risk и high-risk болеснике. Боле-

сници са ниским ризиком од инфективних 

компликација могу се третирати амбулантно 
са оралним антибиотским комбинацијама кад 

год је то могуће. На другој страни, високори-

зични болесници захтевају хитну хоспитали-
зацију у условима интензивне неге, уз обаве-

зну изолацију болесника, чак и пре појаве ма 

ког органског поремећаја или испољавања 
симптома. Таквом болеснику се одмах узи-

мају узорци телесних течности и излучевина 
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за микробиолошке анализе. Не чекајући ре-
зултате микробиолошких култура започиње 

се терапија високим дозама антибиотика ши-

роког спектра дејства која траје,  у зависности 
од броја неутрофила у периферној крви, и не-

колико дана после нестанка фебрилности. 

Примена стимулишућег фактора раста грану-
лоцитне лозе је апсолутно индикована у ле-

чењу високоризичних болесника са фебрил-

ном неутропенијом јер смањује стопу морта-
литета, скраћује период лечења а тиме и цену 

хоспитализације, а такође омогућава старијим 

болесницима примену оптималне дозе хемио-
терапијских лекова. Ако неутропенија и фе-

брилност перзистирају и поред примене анти-
биотске терапије, неопходно је укључити и 

антимикотике. Такође, фебрилност која траје 

више од седам дана изискује нове микро-
биолошке културе, примену радиолошких 

дијагностичких процедура, бронхоалвеоларну 

лаважу и др. Превентивна примена антиви-

русних лекова се не препоручује осим код 
фебрилности која траје дуже од седам дана, 

код постојања клиничких и лабораторијских 

знакова вирусне инфекције, као и код при-
преме за трансплантацију матичних ћелија 

хематопоезе. Поред тога, спроводе се и све 

друге опште и симптоматске мере, које по-
дразумевају хигијену усне дупље и свих при-

родних отвора, исхрану и хидратацију.   

И поред великог напретка у лечењу, ем-
пиријски приступ у терапији рефлектује нашу 

релативну немоћ у раној дијагнози типа ми-

кроорганизама који учествују у епизодама 
фебрилне неутропеније, па је свакако потре-

бан напредак у раној микробиолошкој дијаг-
нози. 

Кључне  речи: фебрилна неутропенија, 

хемиотерапија, антибиотици, гранулоцитни 
фактор раста 

 

П-19 ПРИНЦИПИ ЕНТЕРАЛНЕ ИСХРАНЕ 
 

Владимир Јаковљевић
 

 

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу 
Служба за клиничку фармакологију, Клинички центар "Крагујевац"  
 

Ентерална исхрана је примарни вид ну-

тритивне потпоре и индикована је код паци-
јената који не могу да имају адекватан орални 

унос хране, наравно, у одсуству контраинди-

кација. Предности ентералне исхране у одно-
су на друге видове нутритивне потпоре су у 

следећем: превенција атрофије гастронтести-

налне мукозе и њена заштита од патогених 
клица, подршка интестиналном имуном си-

стему, превенција сепсе, побољшање инте-

стиналне перфузије, стимулација перисталти-
ке, редукована колонизација патогеним ми-

кроорганизмима, профилакса стрес-улкуса, 

одржавање хепатопорталне осовине, стиму-
лација гастроинтестиналних хормона, као и 

никако занемарљива чињеница да њена при-
мена подразумева значајно мање трошкове од 

парентералне исхране.  

Један од основних принципа свих видова 
нутритивне потпоре јесте да се њоме задово-

љавају базалне метаболичке потребе, па се у 

том смислу употребљавају две стандардне 
формуле за прорачун енергетских потреба: 

Harris Benedict-ова једначина, или њена сим-

плификована форма, која подразумева прора-
чун на основу просечних енергетских потреба 

од 20 kcal/kg BW/d, изузимајући особе са 

BMI<25 и мање  од 60 година, где оне износе 
25 kcal/kg BW/d. Износе базалних метабо-

личких потреба треба кориговати тзв. "стрес-

фактором" у смислу потенцијалног хиперме-
таболизма, тачније хиперкатаболизма. 

Када говоримо о формулама макро- и ми-

кронутрицијената у оквиру овог глобалног 
енергетског уноса, уобичајена је примена тзв. 

полимерне формуле (High molecular formulas 

– HMF), тако да састав буде балансиран и са-
држе 15-22 % протеина, 25-35 % липида, 45-

65 % угљених хидрата. Енергетска вредност 

треба да буде 1 kcal/ml до 1.5 kcal/ml (Сем у 
случајевима бубрежне инсуфицијенције, када 

треба да износи 2  kcal/ml). Дневни унос ви-
тамина, олгоелемената и електролита је по-

кривен са балансираним енергетским уносом 

од 1500 ml комерцијалних препарата. Осмо-
лалност треба да буде до 400 mosm/l, са спе-

цифичним модификације према појединим 

патофозиолошким ентитетима (у јединицама 
интензивне неге, код обољења плућа, обоље-

ња бубрега, обољења јетре, дијабетичара), уз 

додатак појединих адитива: нерастворљивих 
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влакана (нпр. целулоза) или растворљивих 
влакана.  

У смислу рационалне примене овог типа 

нутритивне потпоре, уз узимање у обзир свих 
медицинских принципа, у нашем Центру смо 

развили софтвер, који ће на основу индиви-

дуалних метаболичких потреба довести до 
најрационалније могуће примене свих препа-

рата за ентералну исхрану. 

Кључне  речи: ентерална исхрана, рацио-
нална терапија, индивидуални прорачун 

 

УСМЕНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
 

 

У-01 ПОРЕМЕЋАЈ СРЧАНОГ РИТМА КОД  
           ПРЕДОЗИРАЊА МЕТАДОНОМ: ПРИКАЗ СЛУЧАЈА 

 

Весна Стојановић - Марјановић
 

 

Центар за ургентну медицину, Клинички центар "Крагујевац" 
 

Увод. Метадон је лек који припада групи 

опиоидних аналгетика који се углавном кори-
сте за лечење зависности од хероина. Акутна 

тровања метадоном углавном се виђају као 

резултат предозирања. У раду је приказан те-
рапијски приступ код поремећаја срчаног ри-

тма изазваног предозирањем метадоном као 

пример рационалне терапије у лечењу акут-
них тровања.  

Приказ случаја. Пацијенткиња стара 24 

године примљена је у Центар за ургентну ме-
дицину КЦ Крагујевац у бесвесном стању, са 

знацима депресије дисања и миозом. У елек-
трокардиограму регистроване су коморске 

екстрасистоле по типу бигеминије. Хетероа-

намнезом добијени су подаци о предозирању 
метадоном. На  примену специфичног анти-

дота налоксона дошло је  до видног побољ-

шања стања пацијенткиње и корекције реги-
строване аритмије.  

Дискусија. У клиничкој слици предози-

рaња метадоном код ове пацијенткиње доми-

нирали су типични знаци акутне токсичности 

опиоидних аналгетика: миоза, депресија 
дисања и кома. Мада је у литератури описана 

и потенцијална кардиоваскуларна токсичност, 

појава бигеминије која није карактеристичан 
знак предозирања одсликава сложеност овог 

проблема са дијагностичког аспекта и  зах-

тева рациналан терапијски приступ заснован 
првeнствено на примени специфичног анти-

дота уз стандардну потопорну терапију. 

Закључак. Код здраве и младе особе пре-
дозиране метадоном малигни поремећај 

срчаног ритма купиран је само применом на-
локсона уместо пријема у интензивну негу, 

интубације и механичке вентилације и парен-

тералне примене антиаритмика. Рационална 
терапија предозирања овим леком подразуме-

ва примену специфичног антидота као начина 

за скраћивање броја болничких дана у једи-
ницама интензивног лечења.    

Кључне  речи: метадон, предозирање, 

бигеминија. 
 

 

У-02 РАЦИОНАЛНА ФАРМАКОТЕРАПИЈА У  
           БУБРЕЖНОЈ ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈИ 

 

Радмила Величковић-Радовановић
1,2

, Ружица Лилић
1
,  

Јасмина Петровић
1
, Радмила Митић

1 

 

1 
Служба за фармакотерапију,

 
Клинички центар Ниш  

2
 Медицински факултет, Универзитет у Нишу 

 

Бубрези представљају главни орган у ре-

гулацији метаболизма воде и електролита и 

одржавању ацидо-базне равнотеже, главни су 

екскреторни орган за читав низ продуката ме-
таболизма и имају ендокрину улогу. Најва-
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жнија последица бубрежне инсуфицијенције 
је смањено излучивање лекова, мада су могу-

ће измене и других фармакокинетичких па-

раметара. У бубрежној инсуфицијенцији по-
ред оштећења функције бубрега, поремећена 

је функција осталих органа и система. Боле-

сници са бубрежном инсуфицијенцијом, због 
природе болести и компликација користе 

већи број медикаментата, чија фармакокине-

тика и фармакодинамика може бити измење-
на. Обољења бубрега и последична бубрежна 

инсуфицијенција могу значајно да утичу на 

фармаколошки профил лекова.  

Бубрежна инсуфицијенција је удружена 

са повећаним ризиком од нежељених дејстава 
и интеракција лекова. Већина нежељених деј-

става је повезана са степеном резидуалне бу-

брежне функције, најчешће као последица 
неадекватног прилагодјавања дозног режима 

лекова који се примарно елиминишу путем 

бубрега или промена у фармакодинамици 
лека. Општи принципи повећања безбедности 

примењених лекова код болесника са  бубре-

жном инсуфицијенцијом укључују познавање 
потенцијалне токсичности и интереакција 

лека, као и могућих алтернативних лекова у 

индивидуализацији терапије заснованој на 
процени бубрежне функције.  

Механизам одговоран за промењену фар-

макодинамику неких лекова (бензодиазепини, 
теофилин, дигоксин и диуретици Хенлеове 

петље) у бубрежној инсуфицијенцији лежи у 

повећаној осетљивости рецептора због аку-
мулације ендогених уремијских токсина и 

компетицији за секрецију у реналним тубу-

лима.  

У циљу рационалне фармакотерапије, до-

зирање лекова у бубрежној инсуфицијенцији 

треба прилагодити клиренсу креатинина, ста-
рости, полу, стању нутриције и хидратације 

пацијента. Неопходна је пажљива модифика-
ција дозирања лекова који се елиминишу 

примарно реналним путем, посебно нефрото-

ксичних и лекова са малом терапијском ши-
рином. Терапијски мониторинг лекова зна-

чајно доприноси индивидуализацији терапије 

код бубрежних болесника.  

Кључне  речи: рационална фармакоте-

рапија, бубрежна инсуфицијенција, нежељена 

дејства 

 
 

ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
 

 

ПП-01 АНАЛИЗА ПРОПИСИВАЊЕ АНТИПСИХОТИКА У  
            ЗАВОДУ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА "МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ" 

 

Александра Петровић 
 

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу 
 

Увод. Избор оптималне медикаментозне 
терапије хроничних психијатријских пореме-

ћаја још увек је неразјашњен. У томе могу 

помоћи одређене терапијске смернице прои-
стекле из закључака контролисаних клинич-

ких студија. У принципу, пацијенте не би 

требало лечити применом више од једног 
психотропног лека из одређене терапијске 

групе, уз прописивање минималних ефектив-

них доза. У већини земаља доступни су на-
ционални или интернационални водичи за 

лечење психијатријских обољења, чиме је на-
прављен известан помак у спровођењу ра-

ционалне терапије. Студије пресека прописи-
вања лекова у одређеној установи могу бити 

од помоћи у откривању неправилности у про-

писивању психотропних лекова.  

Циљ. Циљ овог рада је био да се одреди 

број прописаних антипсихотика по штићени-

ку који су трајно смештени у Заводу за сме-
штај одраслих лица "Мале Пчелице” у 

Крагујевцу, као један од потенцијалних 

индикатора квалитета лечења.   

Материјал  и метод. Истаживање је спро-

ведено у Заводу за смештај одраслих "Мале 
Пчелице” у Крагујевцу . Ова установа збри-
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њава пацијенте из свих региона Србије који 
пате од хроничних психијатријских пореме-

ћаја, а о којима породица не може адекватно 

да брине због њихове болести. Студија је ди-
зајнирана као студија пресека. У једном иза-

браном дану (25.3.2011) из здравствених 

картона 859 штићеника који су смештени у 
овој установи прикупљени су следећи пода-

ци: пол, старост, дијагноза болести, година 

прве хоспитализације, који се антипсихотици 
примењују у терапији и у којој дози. За спо-

вођење овог истраживања добијено је одо-

брење Министарства рада и социјалне поли-
тике. 

Резултати. Од 859 штићеника 721 (83,9 %) 
штићеник је узимао антипсихотик. Од 721 

штићеника 487 (67,5 %) штићеника је узима-
ло један антипсихотик, 204 (28,3 %) штиће-

ника је узимало два антипсихотика, а 30 (4,2 %) 

штићеника је узимало три антипсихотика 
дневно. 

Закључак. У односу на исто истражива-

ње које је спроведено у овој установи 2000. 
године, након увођења смерница за примену 

антипсихотика направљен је одређени помак 

у квалитету прописивања ових лекова изра-
женом преко броја прописаних лекова по па-

цијенту.  

Кључне  речи: антипсихотици, терапијске 
смернице, квалитет прописивања 

 

ПП-02 ПРИМЕНА КОЛИСТИНА У ЛЕЧЕЊУ АКУТНОГ  

             ПАНКРЕАТИТИСА: ПРИКАЗ СЛУЧАЈА 
 

Јасмина Петровић
1
, Радмила Величковић-Радовановић

1
,  

Наташа Багур
2
,
 
Татјана Ковачевић

2
, Радмила Митић

1 

 

1 
Служба за фармакотерапију, Клинички центар Ниш 

2 
Центар за анестезију и реанимацију, Клинички центар Ниш  

 

У раду је приказана антибиотска терапија 

акутног панкреатитиса код болеснице код 
које је доказана алергија на пеницилине и це-

фалоспорине. 

Пацијенткиња старa 37 година, индекса 

телесне масе 30 kg/m
2
, примљена је као хитан 

случај са клиничком и лабораторијском 
сликом акутног панкреатитиса у Хируршку 

клинику Клиничког центра Ниш. Ултра-

звучним прегледом верификован је хемора-
гијско-некротични панкреатитис и због ра-

звоја перитонитиса хитно оперисана шестог 

дана по пријему. Доказана је алергија на пе-
ницилине и цефалоспорине, због чега су ини-

цијално примењени ванкомицин (1g/12h) и 

ципрофлоксацин (200 mg/12h i.v.). Болесница 
је била афебрилна, а број леукоцита се кретао 

у границама референтних вредности. После 

операције (некректомија и дренажа), реги-
струје се леукоцитоза у распону 17,5 – 22 

x10
9
/l, уз присутну фебрилност од 38,5 

0
C. С 

обзиром на неодговарајућу ефикасност, обу-

стављена је предходна антибиотска терапија 

и ординиран имипенем/циластатин у дози 500 
mg/8h која је одређена према клиренсу креа-

тинина од 40 ml/min. Седмог дана од промене 

антибиотика, фебрилност се одржавала до 
39,5 

0
C. Микробиолошким налазом садржаја 

дрена изолован је мултирезистентни Acineto-

bacter, осетљив само на ампицилин/сулбактам 
и колистин. Zbog постојеће алергије на пени-

цилинске препарате, примењен је колистин у 
дози 2 MIU/8h. Наредног дана, болесница је 

била афебрилна, са  леукоцитозом од 13x10
9
/l. 

Терапија колистином је трајала пет дана. У 
међувремену је забележен пад броја леуко-

цита на 6x10
9
/l и пацијенткиња је премештена 

из јединице интензивног лечења. Наредних 
пет дана настављена је терапија нетилмици-

ном (150mg/8h) и болесница је отпуштена на 

кућно лечење. Контролни ултразвучни пре-
глед, после месец дана није верификовао ре-

зидуалну колекцију течности интраабдоми-

нално, а ниво амилаза је био у границама ре-
ферентних вредности. 

Упоредо са препорукама за емпиријску 

употребу антибиотика код акутног панкреа-
титиса, потребно је урадити антибиограм и 

спровести циљану антибиотску терапију. У 
наведеном случају, због доказане алергије из-

бор антибиотика је био ограничен, а лек из-

бора је био колистин. Правилан избор анти-
биотика знатно је скратио дужину хоспитали-

зације и превенирао компликације. 

Кључне  речи: панкреатитис, антибиотска 
терапија, колистин 
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ПП-03 ПРИРОДНИ ПРЕПАРАТИ И МОГУЋЕ  
             ИНТЕРАКЦИЈЕ СА ЛЕКОВИМА 

 

Марија Поповић-Миленковић
1
, Марина Томовић

2
 

 

1 
Апотека "Крагујевац"  

2 
Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу 

 

Природни препарати се често реклами-
рају као потпуно безбедни, при чему их 

многи пацијенти (чак 40% испитаника у јед-

ном прегледу) користе уз своју уобичајену 
терапију. Произвођачи немају обавезу да за 

природне препарате у клиничким студијама 

доказују њихову безбедност и ефикасност. 
Још увек нема специфичних захтева везаних 

за упутства о коришћењу препарата. Природ-

ни препарати могу да утичу на апсорпцију 
лекова, као и других природних производа. 

Исто тако, могу да утичу и на активност ци-

тохрома П-450, односно да погоршају функ-
цију јетре и бубрега и тако смање елимина-

цију лекова.  

Мачја канџа, користи се у лечењу га-

строинтестиналних тегоба и као имуно сти-

мулатор. Теоријски може да продужи полу-
живот и повећа серумске нивое лекова који се 

метаболишу преко ЦИП-П450 3А4.  

Камилица, користи се у лечењу различи-
тих дигестивних тегоба. Лабораторијски до-

кази указују да може да инхибира ЦИП-П450 

3А4.  

Коензим Q 10, снажан је антиоксиданс, 

користи се код конгестивне срчане слабости и 

других кардиоваскуларних поремећаја. 
Међутим, он може да умањи антикоагулантни 

ефекат варфарина.  

Ехинацеа, стимулише имуни систем и 
превенира инфекције. Флавоноиди из ехина-

цее могу да инхибирају или пак да редукују 

ензиме цитохрома П450. Такође, дуготрајна 
употреба може да доведе до оштећења јетре 

или да потенцира хепатотоксичне ефекте дру-

гих лекова (статина, фибрата, амјодарона и 
ниацина).  

Бели лук, користи се у лечењу инфекци-

ја, хиперлипидемије и хипертензије, односно 
као инхибитор агрегације тромбоцита, због 

чега постоји ризик од крварења код пацијена-

та који истовремено користе антиагрегационе 
лекове.  

Гинко билоба, користи се у терапији Ал-

цхајмерове болести, импотенције,  дисфунк-
ције унутрашњег уха и др.  Може да  доведе  

до коме у комбинацији са тразодоном (Три-

тико®), као и до фаталног крварења у комби-
нацији са ибупрофеном. Флавоноиди гинка 

делују као агонисти ГАБА рецептора и ди-
ректно активирају бензодиазепинске рецеп-

торе, инхибирају агрегацију тромбоцита и 

утичу на метаболизам варфарина.  

Глукозамин сулфат, користи се у тера-

пији остеоартритиса. Може да повећа инсу-

линску резистенцију, што захтева повећавање 
доза оралних хипогликемика или инсулина 

код пацијената оболелих од дијабетеса.  

Триптофан, користи се код поремећаја 
спавања, анксиозности, депресије, премен-

струалног синдрома. Организам га користи за 

синтезу ниацина и серотонина. Код пацијена-
та који узимају селективне инхибиторе преу-

зимања серотонина или инхибиторе моноа-

мино оксидазе заједно са триптофаном, ниво 
серотонина у синапсама може значајно да се 

повећа и да дође до појаве серотонинског 

синдрома. 

Кључне  речи: природни препарати, лек-

нелек интеракције, нежељена дејства 
 

ПП-04 ПРИМЕНА ФАРМАКОЕКОНОМСКИХ СТУДИЈА  
            МОДЕЛИРАЊА У РАЦИОНАЛНОЈ ТЕРАПИЈИ 

 

Марина Костић 
  

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу  
 

Све је већи значај фармакоекономских 

студија у медицини, посебно у домену рацио-

налне терапије. Фармакоекономија подразу-

мева како процесе идентификације, тако и 
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процесе мерења и поређења трошкова, ризика 
и користи примењеног програма, терапије 

или услуга, а крајњи резултат ових анализа је 

одговор на питање: која интервенција има 
најбољи исход по здравље, а у оквиру распо-

ложивих ресурса. Фармакоекономске студије 

су посебно значајне у ситуацијама када треба 
подржати увођење новог лека, обзиром да 

нови лек готово увек подразумева знатно веће 

трошкове лечења.  

Доминантно питање у фармакоеконом-

ским анализама је питање односа трошкова и 

ефеката више терапијских процедура. Ове 
студије представљају основ за увођење нових 

терапијских процедура, а резултати оваквих 
истраживања сумирају све трошкове и ефекте 

посматраних пацијената. Прави је изазов про-

ценити овај однос, јер често из логистичких 
или материјалних разлога није могуће спро-

вести овакав вид студија. Моделирање у фар-

мкоекономији пружа могућност стварања јед-
ног вида виртуелног здравственог система са 

тачно дефинисаним улазним параметрима, 

кроз који је могуће "провући” кохорту паци-
јента, али и  добити и поредити односе тро-

шкова и ефекта више терапијских процедура. 

Марковљев модел је посебно погодан у фар-
макоекономским студијама хроничних боле-

сти, обзиром да омогућава праћење промена 

прогресије болести у дужем временском хо-
ризонту и даје увид у динамику коначне од-

луке у будућности. Израду модела подржава 

наменски софтвер Three Age®, чија употреба 
захтева одобрење призвођача. Основни по-

стулати Марковљевог модела су анализа од-

луке и придодата јој компонента времена, а 
посебна погодност овог модела је та што се 

одређена здравствена стања могу понављати 

у предвиђеном временском интервалу. Резул-
тати добијени коришћењем моделирања могу 

послужити као кључни аргументи у доноше-

њу одлуке да ли ефикасност нове терапијске 
интервенције оправдава потенцијално улага-

ње здравственог система у исту. Aнализа 

утицаја на буџет (енг. Budget impact analysis) 
данас je обавезни део фармaкоекономских 

студија, посебно значајан са перспективе 
представника здравственог система једне зем-

ље.  

Повећано интересовање стручне јавности 
за увођење фармакоекономских студија у са-

ставни део клиничких истраживања лекова се 

може објаснити постојањем ограничености 
ресурса намењених здравственом буџету али 

и  потребе за ефикаснијом  и рационалнијом 

употребом постојећих ресурса као и досада-
шњим позитивним искуствима имплемента-

ције резултата фармакекономских студија у 

свакодневну клиничку праксу. 

Кључне  речи: фармакоекономске сту-

дије, моделирање, рационална терапија, Bud-

get impact анализа 

 

ПП-05 МОРФОЛОШКА АНАЛИЗА  КАРЦИНОМА ДОЈКЕ  
            СА НЕГАТИВНИМ  СТАТУСОМ  ЕСТРОГЕНИХ (ЕР) И   
            ХЕР-2 РЕЦЕПТОРА 

 

Данијела Милошев
1
, Слободанка Митровић

1,2
, Милош Милосављевић

2
 

 

1
 Служба за патоанатомску дијагностику, Клинички центар "Крагујевац" 

2
 Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу 

 

Увод. Према експресијском профилу,  из-
вршена је молекуларна субкласификација 

карцинома дојке  на луминалне  (ЕР+), кар-

циноме са фенотипом налик нормалном ткиву 
дојке, базалне (ЕР-/ПР-/ХЕР2-) и ХЕР-2 пози-

тивне. Последње две, имају знатно лошију 

прогнозу у односу на прве две групе карци-
нома. 

Циљ. Циљ овог истраживања је  анализа 
морфолошких карактеристика  ЕР-/ХЕР2- 

карцинома дојке,  што би омогућило боље ра-

зумевање њиховог  биолошког понашања, а 
уједно и прецизирале смернице у даљем те-

рапијском третману. 

Материјал  и методе . У служби за пато-
анатомску дијагностику Клиничког центра 

Крагујевац, у периоду од 2007. до 2010. годи-

не, патохистолошки је анализирано 720 кар-
цинома дојке и уједно  је одређиван статус 

естрогених (ЕР), прогестеронских (ПР) и 
ХЕР-2 рецептора, применом стандардне хе-
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матоксилин-еозин и специјалне имунохисто-
хемијске методе.   

Резултати. Добијени резултати су пока-

зали да је негативност ЕР  била присутна у 
34,3% (247) тумора, док је 15,7 % (113) кар-

цинома било и  ЕР  и  ХЕР-2 негативно. Већи-

на ових тумора  (94%) били су слабе дифе-
ренцијације (градус 3), са заступљеношћу 

дукталног хистолошког типа  у 85%, а лобу-

ларног у 8%. Као заједничке морфолошке 
особине доминирају обимна некроза, често 

комедо типа, централна ацелуларна зона, 

висок митотски индекс, изражени ћелијски 
полиморфизам са често вретенастим, светлим 

или џиновским ћелијским облицима, изражен 

лимфоцитни стромални инфилтрат, циркум-
скриптне ивице и негативан нодални статус. 

Последње две микроскопске карактеристике 

су у значајној корелацији са негативношћу 
ЕР . 

Закључак. ЕР  негативни / ХЕР-2 нега-

тивни карциноми дојке су морфолошки јасно 
дефинисана група тумора са више заједни-

чких патохистолошких карактеристика, на 

основу којих се може предвидети субкласи-
фикација у групу карцинома  агресивнијег 

тока и лошије прогнозе.   

Кључне  речи: карцином дојке, естроген-
ски рецептор, ХЕР-2 рецептор 

 

ПП-06 ФИТОХЕМИЈСКА АНАЛИЗА, АНТИОКСИДАТИВНА И  
             АНТИМИКРОБНА АКТИВНОСТ ЕКСТРАКАТА  
             ВРСТЕ DAPHNE BLAGAYANA L. 

 

Мирослав Соврлић
1
, Недељко Манојловић

1
, Перица Васиљевић

 2
,  

Павле Машковић
3
, 

 
Татјана Михаилов-Крстев

2
 

 

1
 Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу 

2
 Природно-математички факултет, Универзитет у Ниш 

3
 Агрономски факултет у Чачку 

 
Увод. Daphne blagayana (ликовац, реме-

ник, опутник) је вишегодишњи, зимзелини 

жбун, из рода ловорика (Daphne), фамилија 

Thymeleacae. Ендемична је врста Балканског 
полуострва. Због своје ограничене распро-

страњености откривена је релативно касно и 

нема реферeнци које описују хемијски састав, 
као и потенцијалну фармаколошку активност. 

У неким другим Daphne врстама откривени 

су секундарни метаболити из групе флаво-
ноида, кумарина и дитерпена. Полазећи од 

претпоставке да би с обзиром на присуство 

фенолних и терпенских метаболита ова биљка 
могла бити значајан природни ресурс биоло-

шки активних једињења, урађена су хемијска 

и биолошка испитивања.  

Циљ. Хемијска карактеризација, испити-

вање антиоксидантног деловања, антибакте-
ријска и антигљивична активност екстракта 

врсте Daphne blagayana L. 

Материјал  и метод. Припремљени су ек-
стракти сувих гранчица и сувог лишћа. Ек-

стракција је вршена загревањем биљног мате-

ријала са хлороформом уз рефлуктовање у 
трајању од 4 часа. Упаравање растварача је 

вршено на ротационом вакуум упаривачу. 

Анализа и идентификација хемијских консти-
туената вршена је течном хроматографијом 

под високим притиском са UV детектором 

(HPLC/UV). Квантитативни садржај укупних 
фенола и флавоноида одређен је спектрофо-

тометријски и изражен је преко галне кисели-

не (укупни феноли) и преко рутина (укупни 
флавоноиди). Капацитет неутралисања сло-

бодних радикала испитиваних екстраката од-

ређен је мерењем њихове способности да не-
утралишу DPPH  ̇ радикал. Антимикробна и 

антигљивична активност екстраката испитане 

су на 6 бактеријских  и 2 гљивична соја, диск-
дифузионом методом и одређивана је мини-

мална инхибиторна концентрација (MIC).  

Резултати. Вредности укупних фенола, 
одређених по методи Singleton at al., 1999, су 

нешто веће у екстракту гранчица (90,26±0,69 
mgGA/g) од екстракта листова (76,56±0,89 

mgGA/g). Укупних флавоноида, изражених 

преко рутина, је такође било више у екстрак-
ту гранчица (35,24±0,55 mgRU/g) него у ек-

стракту листова (26,79±0,34 mgRU/g). Антио-

ксидативна активност екстракта гранчица из-
носила је 78,45±0,98µg АА/g, док је антио-

ксидативни капацитет екстракта листова 
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износио 76,09±0,45µg АА/g). MIC екстраката 
одређена је припремом серије двоструких 

разблажења од 15,62 µg/ml до 125,00 µg/ml. 

На основу резултата MIC теста може се 
закључити да највећу осетљивост показују 

следећи бактеријски сојеви: Staphylococcus 

aureus и Proteus mirabilis (MIC=15,62 µg/ml) 
као и Klebsiella pnemoniae i Bacillus subtilis 

(MIC=31,25 µg/ml). Екстракт листа биљке је 

показао јаче антимикробно деловање од ек-
стракта гранчица на бактеријске сојеве S.  au-

reus и P. mirabilis док је екстракт гранчица 

показао јаче антимикробно деловање на K. 

pnemoniae и B. subtilis. MIC екстраката за 
Candida albicans и Aspergillus niger износи 

62,50 µg/ml. 

Закључак. Екстракт врсте Daphne 
blagayana L, показује значајну антимикробну 

и антиоксидативну активност, која је у 

значајној мери одређена специфичним ком-
понентама екстраката и указује на његову по-

тенцијалну фармаколошку примену.  

Кључне  речи: Daphne blagayana, HPLC, 
активност, хемијски састав  

 

ПП-07 ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ИЗДАВАЊА ЛЕКОВА У  
            ВАНБОЛНИЧКИМ  АПОТЕКАМА 

 

Оливера Миловановић 
 

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу  
 

Издавање лекова је један од завршних 
сегмента низа процеса кроз које пацијент 

пролази од тренутка постављања дијагнозе до 
примене прописаног лека. Како су лекови ве-

лики потрошачи здравственог буџета, од ве-

ликог је интереса да њихова употреба буде 
што правилнија. На правилност употребе лека 

од стране пацијенaта у великој мери утиче 

сам квалитет издавања лекова од стране фар-
мацеута, односно квалитет фармацеустке 

здравствене заштите. Праћење нивоа квалите-

та здравствене заштите посебно је значајно за 
земље у транзицији, због брзих промена по-

литичких, економских и здравствених режима.  

Најпоузданији начин праћења квалитета 
издавања лекова у ванболничким апотекама 

јесте употреба објективних, дефинисаних и 

стандардизованих индикатора Светске здрав-
ствене организације. Дати индикатори не 

само да презентују ниво пружене фармацеут-

ске здравствене заштите већ и презентују фа-
кторе који подржавају рационалну терапију. 

Постоје две групе индикатора који су 
значајни за процену квалитета издавања ле-

кова и нивоа знања пацијенaта о леку: инди-

катори заштите пацијената и индикатори 
здравствених установа. Индикатори заштите 

пацијента су: 1. просечно време консултације- 

(укупно времене серије консултација/број 
консултација); 2. просечно време издавања 

лекова- (укупно врeме издавања лекова се-

рији пацијената/број пацијената); 3. проценат 
издатих лекова- (број издатих лекова/броја 

прописаних лекова)*100; 4. проценат лекова 
са адекватном сигнатуром која подразумева 

наведено име пацијента, име лека и режим 
дозирања- (број лекова адекватно обележе-

них/укупан број издатих лекова)*100; 5. 

пацијентово знање о правилном дозирању 
лекова ( број пацијената који познају правил-

но дозирање прописаних лекова/ број интре-

вјуисаних пацијената)*100. Индикатори 
здравствених установа су: 1. доступност ко-

пије листе или формулара неопходних лекова 

и 2. доступност кључних лекова. Погодност 
примене ових индикатора огледа се у великој 

брзини и ефикасности коришћења, као и 

идентификовању проблема и њиховом реша-
вању.  

Досадашња испитивања квалитета изда-

вања лекова у нашој земљи вршена су на те-
риторији градова Крагујевца и Јагодине, а 

резлтати корелирају са земљама у развоју. 

Показано је да је просечно време издавања 
лекова прекратко да би се одиграла одгова-

рајућа интеракција између фармацеута и па-
цијента и у државним и у приватним апоте-

кама. Просечно време издавања лекова је 

било између 20 и 50 секунди, што корелира са 
просечним временом у Пакистану и Кувајту. 

Охрабрујући податак представља да је проце-

нат издатих лекова и кључних лекова висок, 
од 30 до 60% и 65 до 80% ретроспективно. 

Ниједна кутија лека није била адекватно обе-

лежена, а основни недостатак је било име па-
цијента на кутији лека. Копија листе есенциј-

ланих лекова такође није била свуда доступ-
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на. Половина пацијента пружала је адекватну 
повратну информацију о називу лека и режи-

му дозирања, што није задовољавајући ниво. 

Просечно време издавања лекова није 
довољно да се пацијент детаљно упозна са 

коректним режимом дозирања, нежељеним 

реакцијма лека и свим мерама предострож-

ности. Досадашњи резултати у свету и код 
нас указују на то да едукација и фармецута и 

пацијената представља важан корак ка што 

рационалнијој употреби лекова. 

Кључне  речи: индикатори  здравствене 

заштите, фармацеутска здравствена заштита 

 

 

 

ПП-08 ОШТЕЋЕЊА ТЕТИВА УЗРОКОВАНА СТАТИНИМА  
             КОД ТЕРАПИЈЕ ХИПЕРЛИПИДЕМИЈЕ 
 

Тања С. Перић 
 

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу  
 

До данас, статини су се најчешће сматра-
ли безбедним лековима са малом учеста-

лошћу нежељених ефеката, као што су 

главобоља, благе гастроинтестиналне тегобе 
и умерено повећање трансаминаза. Међутим, 

извесне студије сугеришу да примена статина 

може проузроковати оштећење тетива, наро-
чито у току првих годину дана употребе. 

Спроведен је преглед литературе за по-

следњих 10 година како би се описали посто-
јећи случајеви оштећења тетива узрокованих 

статинима, и објаснила могућа веза истих. 

Коришћењем кључних речи: "statins", "tendi-
nitis", "rupturе tendon", "tendinopathy" и "HMG 

CoA reductase inhibitors”пронађено је укупно 
58 радова у индексираној бази "Medline". 

Обухваћени радови су: оригинални научни 

рад, приказ случаја, преглед литературе и пи-
сма уредништву. 

Пронађено је 597 пацијената са оштеће-

њем тетива услед терапије статинима, при 
чему је 306 (51,26%) пацијената имало тенди-

нитис, док је спонтану руптуру тетиве имао 

291 (48,47%) пацијент. Хоспитализација је 
била неопходна у 155 (26%) случајева. Најве-

ћи број пацијената користио је аторвастатин 

185 (31%) пацијената, затим симвастатин 126 
(21,1%), правастатин 70 (11,72%), флуваста-

тин 44 (7,37%), церивастатин 20 (3,35%), ро-

сувастатин 15 (2,51%) и ловастатин 5 (0,84%) 
пацијената. Просечно време потребно да се 

развије оштећење тетива било је до годину 

дана (272 дана). Просечна старост пацијената 
била је 57 година, при чему је 298 (50%) па-

цијената било мушког, а 91 (15,24%) пацијент  

женског пола. Коморбидитет је пронађен код 
1,67% пацијената са дијабетесом и 1% паци-

јената са хиперурикемијом, док је 3% пације-

ната било изложено појачаној физичкој 
активности.  

Постоји неколико теорија које би могле 

да објасне механизам оштећења тетива стати-
нима: 1. смањен удео холестерола у мембра-

нама тетивних ћелија; 2. редукција нивоа ре-
гулаторних гликопротеина у мембранама те-

тивних ћелија; 3. статинима изазване апоп-

тотичне промене; 4. инхибиција матрикс 
металопротеиназа; 5. утицај на простаглан-

дина Е2 и леукотриена Б4.  

Будућа истраживања неопходна су како 
би се потврдила наведена корелација, обја-

снио тачан механизам настанка и одредила 

фреквенца јављања ових нежељених дејстава 
при терапији статинима. 

Кључне  речи: статини, нежељена дејства, 

оштећења тетива, морбидитет 
 

 

ПП-09 ИСПИТИВАЊЕ АНТИМИКРОБНОГ ЕФЕКТА ЕКСТРАКТА  

             КОРЕНА ЛИНЦУРЕ (GENTIANA LUTEA) 
 

Драгана Марковић 
 

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу 
 

Увод. Лековито биље се вековима при-

мењује у профилакси и лечењу многих обо-

љења. Линцура (лат. Gentiana lutea) је више-

годишња зељаста биљка. Расте на влажним 
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ливадама, по ободу шума и по непристу-
пачним, каменитим теренима. У многим зем-

љама Европе и код нас је заштићена законом, 

јер је константном нерационалном експлоата-
цијом скоро искорењена на природним ста-

ништима. 

Циљ рада. Циљ студије је испитивање 
антимикробне активности екстракта корена 

линцуре. Уколико би се доказао антимикроб-

ни ефекат, екстракт би се могао употребити у 
терапијске сврхе.  

Метод. За потребе остваривања циљева 

ове студије, биљни материјал се сакупља на 
планини Златибор. Извршиће се идентифика-

ција биљног материјала на Катедри за биоло-
гију Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу. Даљи процеси и анализе вршиће 

се у Лабораторији за фармацију на Медицин-
ском факултету у Крагујевцу. Ово је експе-

риментална студија на микроорганизмима in 

vitro. Осушена дрога се уситни и потом врши 
екстракција. Испитивање антимикробног де-

ловања ће се испитати у in vitro условима на 

групи стандардних лабораторијских сојева 
грам негативних бактерија Еscherichia coli и 

Klebsiela pneumonie. Користиће се диск-дифу-

зиона метода. 

Резултати. Екстракт корена линцире по-
казаће антимикробну активност на сојевима 

бактерија  Еscherichia coli и  Klebsiela pneu-

monie.  

Закључак. У литератури се налази доста 

података који се односе на састав, деловање и 

примену лековитог биља у отклањању тегоба 
насталих услед поремећаја здравља. Новија 

истраживања у области природних лековитих 

сировина биљног порекла усмерена су првен-
ствено на изучавање активних састојака, но-

силаца фармаколошке активности. Захваљу-

јући дејству својих активних принципа али и 
због своје благоделотворности и ефикасно-

сти, препарати на бази лековотог биља су све 

више заступљени у савременој фитотерапији. 
С обзиром да препарате биљних дрога карак-

терише боља подношљивост у односу на 

конвенционалне лекове, корен линцуре би се 
могао користити у лечењу инфекција изазва-

них бактеријама Еscherichia coli и Klebsielа 

pneumonie. 

Кључне  речи: линцура, антимикробна 

активност, екстракција 

 

ПП-10 ИСПИТИВАЊЕ АНТИМИКРОБНОГ ДЕЛОВАЊА  
             ЕКСТРАКТА БИЉКЕ PLANTAGO ALTISSIMA  
            (PLANTAGINACEAE) - БОКВИЦА И ИЗРАДА ГАЛЕНСКОГ  
             ПРЕПАРАТА (ТОНИКУМА) ЗА ПРИМЕНУ НА КОЖИ 

 

Ана Младеновић 
 

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу 
 

Увод: Последњих година у фармацији и 
медицини, велика пажња се посвећује 

проучавању лековитог биља и његовој при-

мени у фармакотерапији. Боквица (род Plan-
tago, фамилија Plantaginaceae) је зељаста 

биљка са листовима у приземној розети. 

Цвета од пролећа до зиме. Код нас  расте два-
десетак врста боквице по насељима, шумама. 

Лист се бере лети, све док биљка цвета, а ко-

рен се вади целе године. Као дрога се користи 
свежи сув лист. У листу има танина, сапоно-

зида, флавоноида и фитонцида. Користи се 
као експекторанс, бронхоспазмолитик и ек-

стерно, код различитих повреда и инфлама-

ција коже. 

Циљ: Примарни циљ ове студије је да 
истражи постојање антимикробног (на култу-

рама микроорганизма) деловања екстракта 

Plantago Altissima. Секундарни циљ ове сту-
дије је да се  изради галенски препарат за 

примену на кожи. 

Метод: Ова студија је дизајнирана као ек-
спериментална студија на микроорганизмима 

in vitro. Испитаће се антимикробна активност 

у in vitro условима на сојевима бактерија 
Еscherichiа coli i Klebsiela pneumoniae. Након 

тога, израдиће се галенски препарат за спо-
љашњу примену. У студији ће бити сакупља-

ни листови биљке Plantago Altissima. Биљни 

материјал биће сакупљан са њива Института 
за лековито биље Јосиф Панчић у Панчеву. 
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Идентификација коришћеног биљног мате-
ријала ће се извршити на Катедри за биоло-

гију Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу. Сушење ће се вршити на промај-
ном месту у танком слоју или у сушарама. 

Уситњени биљни материјал ће се екстрахо-

вати органским растварачем на собној темпе-
ратури. Испитивање антимикробног деловања 

екстракта вршиће се диск дифузионом мето-

дом на Mueller-Hintonovom  агару изливеном у 
Петријевој шољи. Као контрола, користиће се 

дискови са антибиотиком гентамицином. Ре-

зултати ће се добити мерењем пречника зоне 
инхибиције раста, милиметарском хартијом. 

Резултати: Очекивани резултати у овој 
студији су да екстракт биљке Plantago Altis-

sima има антимикробно дејство, тј. инхибира 

раст Escherichia-e coli и Кlebsiella-e pneumo-
niae. 

Закључак: Очекује се да при испитивању 

антимикробне активности екстракти покажу 
слабију активност у односу на стандардни ан-

тибиотик гентамицин. Ако би ова студија по-

тврдила антимикробно дејство екстраката 
Plantago Altissima, с обзиром на њену широку 

распрострањеност и лаку доступност, била би 

могућа широка употреба ове биљке. 

Кључне  речи: боквица, екстракт, анти-

микробна активност 
 

ПП-11 АНАЛИЗА ОДНОСА ТРОШКОВА И КОРИСНОСТИ  
            ВАКЦИНЕ ПРОТИВ ГРИПА У ПРЕВЕНЦИЈИ  
            ГРИПА КОД СТАРИЈИХ ЉУДИ 

  

Јелена Ђурић 
 

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу 
 

Увод. Грип је акутна респираторна ин-

фекција узрокована вирусом инфлуенце. Грип 
је и даље главни узрок морбидитета и морта-

литета међу старијом популацијом. Пошто је 
код старијих особа повећан ризик од озбиљ-

них компликација грипа, оне спадају у групу 

којој се даје висок приоритет за редовну го-
дишњу вакцинацију.  

Циљ рада: Циљ ове фармакоекономске 

студије је испитивање односа трошкова и ко-
рисности вакцине против грипа у превенцији 

грипа код старијих људи (≥ 65 година) у Ре-

публици Србији. 

Материјал  и метод: Марковљев модел 

развијен је на основу литературних података 

о ефектима вакцинације против грипа и на 

основу одговарајућих трошкова у Србији. За 

анализу података користиће се софтвер Tree-
Age (TreeAge Software Inc, USA). Корисност 

третмана мериће се добијеним годинама жи-
вота које су кориговане за квалитет (енг. 

QUALY). Симулација модела биће извршена 

помоћу Монте Карло симулације за 1000 хи-
потетичких пацијената. Временски хоризонт 

је 1 година. Трајање једног циклуса је 1 ме-

сец. 

Резултати: Очекује се да ће вакцинација 

против грипа допринети бољем квалитету 

живота старијих људи, уз прихватљиве тро-
шкове. 

Кључне  речи: вакцина, грип, трошкови, 

корисност, старији људи 

 

ПП-12 АНАЛИЗА ОДНОСА ТРОШКОВА И КОРИСНОСТИ  
            ИМПЛАНТИБИЛНОГ КАРДИОВЕРТЕР  
            ДЕФИБРИЛАТОРА И АМЈОДАРОНА У  
            ПРЕВЕНЦИЈИ ИЗНЕНАДНЕ СРЧАНЕ СМРТИ 

 

Марина Мијајловић 
 

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу 
 

Увод. Изненадна срчана смрт је природна 
смрт проузрокована претходно препознатом 

или непрепознатом болешћу срца, када у року 
од једног сата од почетка симптома долази до 
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губитка свести и престанка циркулације. Ве-
лики број студија је потврдио да су малигне 

аритмије из групе коморских аритмија 

најчешћи непосредни узрок изненадне срчане 
смрти. Терапијске алтернативе су лечење 

антиаритмијским лековима и то превасходно 

амјодароном или уградња кардиовертер де-
фибрилатора. 

Циљ рада. Циљ ове фармакоекономске 

студије је да се испита и упореди однос тро-
шкова и корисности имплантибилног кардио-

вертер дефибрилатора и амјодарона у превен-

цији изненадне срчане смрти код пацијената 
са високим ризиком. 

Материјал  и метод. Направљен је Мар-
ковљев модел на основу података из литера-

туре. Подаци су обрађени помоћу софтера 

TreeAge (TreeAge Software Inc, USA). Ефекти  

за свако стање су изражени у добијеним го-
динама живота које су кориговане за квалитет 

(енг. QUALY). Симулација модела биће извр-

шена помоћу Монте Карло симулације за 
1000 хипотетичких пацијената. Временски 

хоризонт је пет година. Трајање једног ци-

клуса је месец дана. 

Резултати. Очекује се да ће резултати 

указати на предност имплантибилног кардио-

вертер дефибрилатора у односу на амјодарон, 
и то посебно код пацијената са нижом ејек-

ционом фракцијом, односно да је корисност 

највећа код особа са највећим ризиком од 
смрти. 

Кључне  речи: амјодарон, имплантибилни 
кардиовертер дефибрилатор, трошкови, кори-

сност 

 

ПП-13 АНАЛИЗА ОДНОСА ТРОШКОВА И КОРИСНОСТИ  
            СТАНДАРДНОГ И НИСКОМОЛЕКУЛАРНОГ ХЕПАРИНА У  
            ЛЕЧЕЊУ ДУБОКЕ ВЕНСКЕ ТРОМБОЗЕ 

 

Милица Милићевић 
 

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу 
 

Увод. Стандардни (нефракционисани) хе-

парин и нискомолекуларни (фракционисани) 

хепарини представљају ослонац у превенцији 
и лечењу дубоке венске тромбозе. Фракцио-

нирани хепарини су поједноставнили лечење 

дубоке венске тромбозе, јер се могу приме-
њивати супкутано у једној или две дневне 

дозе, без потребе за лабораторијским праће-
њем активираног парцијалног тромбопла-

стинског времена (аПТТ) и прилагођавањем 

режима дозирања у великом броју случајева. 
Фармакоекономија нискомолекуларних хепа-

рина проучавана је у многим студијама, које 

су показале да су трошкови лечења дубоке 
венске тромбозе еноксапарином мањи у по-

ређењу са трошковима примене нефракцио-

нисаног хепарина, како у болничким тако и у 
амбулантним условима. 

Циљ рада. Циљ ове фармакоекономске 

студије је да испита и упореди однос трошко-

ва и корисности стандардног и нискомолеку-

ларног хепарина у лечењу дубоке венске 

тромбозе. 

Материјал  и метод: Марковљев модел је 

направљен на основу података из литературе. 

Подаци су обрађени помоћу софтера TreeAge 
(TreeAge Software Inc, USA). За свако стање 

корисност је изражена годинама живота ко-
ригованим за квалитет (енг. QUALY). Симу-

лација модела биће извршена помоћу Монте 

Карло симулације за 1000 хипотетичких па-
цијената. Временски хоризонт је три године. 

Трајање једног циклуса је 1 месец. 

Резултати. Очекује се да однос трошко-
ви/корисност у лечењу дубоке венске тромбо-

зе буде бољи за еноксапарин у односу стан-

дардни хепарин. 

Кључне  речи: трошкови, корисност, хе-

парин, еноксапарин 
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Јерусалимска артичока (Helianthus tubero-

sus L.) припада роду Heliathus, фамилији Aste-
raceae. У Србији расте као аутохтона биљка 

позната под називом чичока. Кртола садржи 

највише воде (до 80%), 15 % угљених хидра-
та, 1 – 2 % протеина, инулин (8 – 21 % у све-

жој кртоли), скоро ни мало скроба, док су 
моно и полинезасићене масне киселине при-

сутне у траговима. Инулин је несварљиви по-

лисахарид из групе фруктана. Забележени су 
бројни повољни ефекти инулина као и хране 

која садржи инулин на људско здравље. Циљ. 

Карактеризација хлеба који садржи прах 
чичоке за потенцијалну хуману употребу. 

Материјал и метод. Хлеб је направљен од 

квасног теста, од 75 % пшеничног брашна и 
25 % осушених и спрашених кртола чичоке. 

Одређивање садржаја воде, суве материје и 

степена киселости извршено је према Пра-
вилнику о методама физичких и хемијских 

анализа жита, млинских производа, тестенина 

и брзо смрзнутих теста (Сл. лист СФРЈ, бр. 
74/88). Садржај укупних шећера одређен је 

волуметријском методом по  Luff – Schroorl – 

у. Одређивање садржаја масти извршено је у 
складу са JУС E.З8.015 1993 (Сл. лист СРЈ 

27/93), а одређивање садржаја протеина у 
складу са ИСО 937 (Сл. лист СРЈ 33/92). Ми-

кробиолошке анализе изведене су према Пра-

вилнику о методама вршења микробиоло-
шких анализа и  суперанализа животних на-

мирница (Сл. лист СФРЈ 25/80). Енергетска 

вредност за 100 g хлеба израчуната је према 
формули у складу са литературним подацима 

за израчунавање енергетске вредности.  

Резултати. На основу органолептичких 
својства закључује се да је испитивани хлеб 

правилног облика, еластичне средине везане 
за кору, тамно браон боје, својственог и сла-

дуњавог укуса, добро печен. Стране примесе 

нису пронађене. Измерен садржај воде у испи-
тиваном хлебу је 41,64 %, садржај суве 

материје 58,36 %, степен киселости 0,90, са-

држај укупних шећера 7,19 %, садржај масти 
0,27 %, садржај протеина 8,25 % и садржај 

угљених хидрата 47,64 %. Хлеб није микро-

биолошки контаминиран. Патогене врсте 
(Salmonella sp,  Staphylococcus, Clostridiae, 

Proteus sp., Escherichia coli) нису изоловане, 

као ни кваснице и плесни. Укупна енергетска 
вредност хлеба је 971,81 kЈ/100 g (226,07 

kCal/100g).                                                                                                    

Закључак. Испитивани експериментални хлеб 
са садржајем чичоке је прихватљивих органо-

лептичких особина за конзумацију, а садржај 

масти и енергетска вредност указују да је овај 
производ даље могуће развијати за хуману 

употребу. 

Кључне  речи: јерусалимска артичока, 

инсулин, производи са инулином 
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