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Рационална терапија-неопходан услов квалитетне  
здравствене заштите у Србији 

 
 
 

 
             

Рационална терапија представља мудро 
коришћење терапијских и дигијагностичких 
средстава у медицини са циљем да се по-
стигне највећи могући квалитет живота 
пацијената, уз што мање трошкове. Рацио-
нална терапија није једноставно коришћење 
најјефтинијих лекова и медицинских сред-
става, већ рационална употреба финан-
сијских средстава како би се постигао што 
бољи ефекат код пацијената; понекада ћемо 
употребити и најскупљи лек, уколико је 
његов ефекат такав да у крајњем збиру оп-
равдава трошкове. 

С обзиром да је сваки здравствени бу-
џет, па и српски, ограничен, развој рацио-
налног приступа терапији је и услов оп-
станка здравственог система базираног на 
принципу солидарности, какав је наш. Зато 
сваки запослени у здравственом систему 
има обавезу да терапији приступи рацио-
нално и да својим пацијентима пружи 
најбољи третман могућ расположивим 
средствима. Медицинско  друштво за ра-
ционалну терапију Републике Србије (МЕ-
ДРАТ) је управо основано са циљем да кроз 
едукацију помогне здравственим радници-
ма у Србији да што рационалније лече своје 

пацијенте. Оснивањем часописа “Рационална 
терапија”  МЕДРАТ чини додатни напор да 
бројна питања и дилеме у лечењу болесника 
појасни и приближи читаоцима. Часопис ће 
излазити два пута годишње, на српском 
језику, писан ћирилицом и сви објављени 
чланци ће бити слободно доступни у цели-
ни сваком заинтересованом читаоцу. Здрав-
ствени радници и сарадници ће моћи и да 
објављују своје радове у часопису “Рацио-
нална терапија”, под условом да рецензије 
радова буду позитивне и да радови пред-
стављају допринос познавању рационалне 
терапије код нас. “Рационална терапија” би 
требало да постане форум на коме би се 
водиле стручне расправе о свим аспектима 
рационалне примене лекова и медицинских 
средстава и на тај начин утицало на ствара-
ње културе рационалне терапије у нашем 
здравственом систему. 

Као главни уредник часописа “Рацио-
нална терапија”, захваљујем се сваком 
читаоцу ових редова што им је посветио 
пажњу и позивам га да, било као аутор или 
читалац, учествује у развоју часописа и 
рада на ширењу идеје рационалне терапије 
у медицини. 

 

проф. др Слободан Јанковић 

главни уредник 

часописа “Рационална терапија” 
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САЖЕТАК     
] 

Антибиотици су једињења која стварају 
микроорганизми како би ометали раст других 
микроорганизама, њихових конкурената. По-
стоји неколико механизама дејства антибио-
тика: инхибиција синтезе ћелијског зида, ин-
хибиција синтезе протеина, ометање нормал-
ног функционисања бактеријске ДНК и 
блокада метаболичких путева. Антибиотике 
треба примењивати само када су индиковани, 
у одговарајућим дозама и довољно дуго. По-
вољан клинички ефекат антибиотика постаје 
видљив после 2-3 дана, и он је услов за наста-
вак примене истог антибиотика. Код неких 
лекова из ове групе (аминогликозиди, флуо-
рохинолони, кетолиди, метронидазол и амфо-
терицин Б) ефекат је завистан од максималне 
постигнуте концентрације у крви, па их треба 
примењивати у што мањем броју дневних 
доза; код других (β-лактамски антибиотици, 
макролиди, клиндамицин, гликопептиди, те-
трациклини, триметоприм, линезолид и флу-
цитозин) ефекат зависи од дужине изложено-
сти микроорганизама делотворним концен-
трацијама антибиотика, па их треба 
примењивати у што више дневних доза или у 
континуираној инфузији. Приликом избора 
антибиотика, треба се руководити њиховом 
фармакокинетиком, спектром деловања и 
профилом нежељених дејстава; када су сви 
претходни услови задовољени, треба иза-
брати лек са најмањим трошковима. 
 

Кључне речи: антибиотици, рационална 
примена, механизам дејства, нежељена 
дејства 
 

ABSTRACT 
  

Antibiotics are compounds produced by mic-
roorganisms, which inhibit growth of concurrent 
microbes. There are several mechanisms of anti-
biotic action: inhibition of cell wall growth, inhi-
bition of protein synthesis, blockade of DNA 
functioning or metabolic pathways blockade. 
Antibiotics should be administered only with 
clear indications, in appropriate doses and for 
long enough. Beneficial clinical effect of anti-
biotics becomes apparent after 2-3 days, and it is 
indispensable prerequisite for continuation of the 
same therapy. The effect of some antibiotics 
(aminoglycosides, quinolones, ketolides, metro-
nidazole and amphotericin B) depends on peak 
serum concentrations, suggesting dose regimens 
with longer dose intervals; the other antibiotics (β-
lactams, macrolides, clindamycin, glycopeptides, 
tetracyclines, trimethoprim, linezolid and flu-
cytosine) have higher efficiency if serum concen-
trations are stabile, suggesting short dose 
intervals or administration by intravenous infu-
sion. Choice of an antibiotic should be influen-
ced by its pharmacokinetics, spectrum of action, 
and adverse effects profile; if all of these 
requirements are met, a drug with the lowest 
costs should be chosen. 

 

Key Words: antibiotics, rational drug use, 
mechanism of action, adverse effects 
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УВОД 
 

Антибиотици су једињења која стварају и 
излучују микроорганизми и која могу у ма-
лим концентрацијама да заустављају животне 
процесе других микроорганизама (бактерија, 
рикеција, хламидија, гљивица, протозоа и 
вируса)1. Пошто су животни процеси микро-
организама умногоме различити од процеса у 
хуманим ћелијама, када се унесу у организам 
човека антибиотици показују велику ефика-
сност у лечењу инфекција уз релативно мале 
токсичне ефекте. Антибиотике према приро-
ди њиховог деловања можемо поделити на 
бактериостатике (антибиотици који спречава-
ју раст бактерија, али их не уништавају) и 
бактерициде (антибиотици који убијају бак-
терије). У бактериостатске антибиотике спа-
дају тетрациклини, еритромицин (у ниским 
концентрацијама) и остали макролиди, спек-
тиномицин, линкомицин, клиндамицин, хлор-
амфеникол и сулфонамиди. У бактерицидне 
антибиотике можемо сврстати све бета-лак-
тамске антибиотике, аминогликозиде (у ве-
ћим дозама), гликопептиде (ванкомицин и 
теикопланин), флуорохинолоне и еритроми-
цин у високим концентрацијама. Бактерицид-
ни антибиотици делују тако што инхибирају 
синтезу ћелијског зида бактерија или ометају 
функционисање бактеријске ДНК. Бактерио-
статски антибиотици углавном инхибирају 
синтезу протеина или ометају неке метабо-
личке путеве специфичне за бактеријске ће-
лије (нпр. сулфонамиди ометају синтезу 
фолне киселине). 

 

ПРИНЦИПИ ПРИМЕНЕ АНТИБИОТИКА 
 

Приликом примене антибиотика треба се 
придржавати извесних принципа2 који су од 
пресудног значаја за успешан исход лечења: 
(1) антибиотике не треба примењивати уко-
лико нису неопходни; (2) примењујемо их 
чим поставимо дијагнозу бактеријске инфек-
ције, али пре отпочињања примене антибио-
тика увек треба узети узорке гноја, ексудата 
или инфицираних ткива и послати их у ми-
кробиолошку лабораторију ради култивације 
и утврђивања узрочника; (3) лек треба при-
мењивати у довољној дози; (4) после 48-72 
сата преиспитати ефикасност антибиотика, и 
у светлу микробиолошких налаза одлучити се 
за наставак примене или промену антибиоти-
ка; (5) примену антибиотика треба да прати 
дренажа гнојних колекција, ексцизија девита-
лизованих ткива и отклањање страних тела; 

(6) када дође до клиничког излечења, тера-
пију треба наставити још бар три дана да би 
се спречио рецидив; (7) антибиотике треба 
примењивати таквим дозним режимом да се 
може постићи максимални бактерицидни или 
бактериостатски ефекат. 

Бактериостатски ефекат у организму 
човека се постиже када је однос површине 
испод криве плазма-концентрације СЛО-
БОДНОГ лека (тј. дела који није везан за про-
теине плазме) током 24 часа и минималне 
инхибиторне концентрације (МИК) лека за 
одређени микроорганизам већи од 25 до 30, 
или када је однос максималне концентрације 
слободног лека и МИК-а већи од 3. Макси-
мални бактерицидни ефекат у организму се 
постиже када је однос површине испод криве 
плазма-концентрације СЛОБОДНОГ лека 
током 24 часа и МИК-а лека за одређени ми-
кроорганизам већи од 100 до 125, или када је 
однос максималне концентрације слободног 
лека и МИК-а већи од 10 до 12. Минимална 
инхибиторна концентрација (MИК) је 
најнижа концентрација лека која спречава 
видљив раст микроорганизама на подлози 
током 16 до 20 часова, на 35ºC. Нешто је 
виша минимална бактерицидна концентра-
ција (MБЦ), тј. најнижа концентрација лека 
која може да уништи 99,9% бактеријских ће-
лија у инокулуму после 16 до 20 часова изла-
гања леку на 35ºC. Дакле, рационално дози-
рање антибиотика подразумева постизање 
довољно високих концентрација антибиотика 
на месту дејства. 

 
ПРИМЕНА КОМБИНАЦИЈЕ  

АНТИБИОТИКА 
 

У принципу, примењујемо један антибио-
тик у терапији инфекција 

2,
 

3 (монотерапија) 
Међутим, у одређеним клиничким ситуа-
цијама неизбежна је примена комбинације 
антибиотика. Најзначајније индикације за 
примену комбинације антибиотика су: 

1. Лечење мешовитих бактеријских инфек-
ција. У таквим случајевима се примењују 
два или више антибиотика са различитим 
антибактеријским спектром, тако да се 
постигне дејство на све узрочнике. 

2. Појачање антибактеријског дејства на 
одређеног узрочника. Ово се постиже 
комбинацијом антибиотика који делују 
синергистички. Комбинација пеницилина 
са стрептомицином или гентамицином 
показује изузетну ефикасност у лечењу 
инфекција проузрокованих Enterococcus 
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faecalis-ом или Staphylococcus aureus-om. 
Такође, пеницилини са проширеним спек-
тром дејства (или цефалоспорини) и ами-
ногликозиди делују синергистички про-
тив Pseudomonas aeruginosa. Ефекат ком-
бинације сулфонамида и триметоприма 

(котримоксазол, Бактрим
) је већи од 

простог збира ефеката појединачно при-
мењених сулфонамида тј. триметоприма. 
Амфотерицин Б и флуцитозин синерги-
стички делују у лечењу гљивичних инфе-
кција. 

3. Превенција појаве резистенције код узро-
чника. Вероватноћа појаве резистенције 
на два антибиотика истовремено је неу-
поредиво мања од вероватноће појаве ре-
зистенције на сваки од њих посебно. 

4. Лечење тешких инфекција (сепси, бол-
ничких пнеумонија) код којих узрочник 
није познат. Комбинација антибиотика 
омогућава широк антибактеријски "по-
кривач" који нам гарантује ефикасно 
дејство на проузроковача. 

 

Комбинације антибиотика имају и своје 
лоше стране

4. Повећава се ризик од ток-
сичних дејстава, расту трошкови лечења, а 
може да се појави и антагонизам између при-
мењених антибиотика ако је један бактерио-
статик, а други бактерицид. Класичан пример 
антагонизма је лечење пнеумококног менин-
гитиса комбинацијом пеницилина и тетраци-
клина. Таква терапија је знатно неуспешнија 
од лечења само пеницилином. Други пример 
је истовремена примена пиперацилина и це-
фалоспорина треће генерације: ови последњи 
антибиотици индукују код грам-негативних 
бактерија стварање бета-лактамаза са проши-
реним спектром дејства, које затим неутра-
лишу пиперацилин, доводећи до слабљења 
антимикробног ефекта.  

 

ИЗБОР АНТИБИОТИКА 
 

Увек када стање болесника захтева при-
мену антибиотика без одлагања, избор лека 
вршимо на основу нашег клиничког иску-
ства

5,
 

6. Ипак, лечење антибиотиком се не сме 
започети а да се претходно не узму узорци 
инфицираних ткива, прегледају под микро-
скопом и засеју на хранљиве подлоге. То не 
захтева много времена, а од огромног је 
значаја за наставак терапије, посебно ако се 
после неколико дана покаже да примењени 
антибиотик није био делотворан. Избор анти-

биотика на основу клиничког искуства и по-
знавања литературе о највероватнијим узро-
чницима на одређеним местима у организму 
називамо емпиријском применом антибио-

тика. С друге стране, избор антибиотика на 
основу резултата микробиолошке анализе 
инфективног материјала називамо циљаном 

антибиотском терапијом. Било да се ради о 
емпиријској или циљаној терапији, када се 
одлучујемо за конкретни антибиотик треба 
узети у обзир све следеће факторе: спектар 
дејства, продирање у инфламирана ткива, 
резистенцију на антибиотике у средини где се 
пацијент лечи, нежељена дејства антибиотика 
и трошкове. Дакле, узимамо у обзир и фарма-
кокинетику и  фармакодинамику антибиоти-
ка, које одређују везу између микроорганизма 
и антибиотика током времена, узимајући у 
обзир ефекте варијација у концентрацији лека 
на динамику раста микроорганизма. Када се  
задовоље фармакокинетски и фармакоди-
намски фактори, треба покушати и смањити 
трошкови лечења. Најважнија мера за смање-
ње трошкова је прелазак са парентералне на 
оралну терапију антибиотицима, јер сама и.в. 
примена лека кошта око 10$; друге ефикасне 
мере су употреба антибиотика са дугим вре-
меном полуелиминације и монотерапија кад 
год је то могуће7.  

 

ПУТ ЕЛИМИНАЦИЈЕ И ДОЗИРАЊЕ 

АНТИБИОТИКА 
 

Пошто веома често пацијенти који захте-
вају антибиотску терапију због тешког оп-
штег стања или хроничних болести имају 
ослабљену функцију бубрега или јетре, неоп-
ходно је прилагодити дозу антибиотика так-
вим околностима1,

 

2. У противном, може доћи 
до прекомерног нагомилавања антибиотика у 
организму и испољавања токсичних ефеката. 
Да бисмо прилагођавање дозе извршили на 
одговарајући начин, пре свега треба да по-
знајемо који је предоминантни пут елимина-
ције сваког антибиотика8. Хепатобилијарни 
пут елиминације користе: хлорамфеникол, 
доксициклин, макролиди, клиндамицин, ме-
тронидазол, изониазид, пиразинамид и ри-
фампицин. Предоминантно ренални пут ели-
минације је карактеристика бета-лактама, 
аминогликозиди, котромоксазола, тетра-
циклина, флуорохинолона и гликопептидних 
антибиотика. Ако постоји инсуфицијенција 
јетре код нашег пацијента, за антибиотике 
који се предоминантно елиминишу преко 
јетре треба урадити следеће: 
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• само ако је инсуфицијенција тешког 
степена, смањити дневну дозу антибиоти-
ка који се елиминише преко јетре за 50%, 

• алтернативно, користити антибиотик који 
се елиминише преко бубрега у уо-
бичајеној дози. 

 

Ако пак код пацијента кога лечимо по-
стоји инсуфицијенција бубрега, антибиотике 
који се предоминантно елиминишу преко 
бубрега треба дозирати на следећи начин: 

• ако је клиренс креатинина 35-60 мл/мин, 
смањити дозу антибиотика који се излу-
чује преко бубрега за 50%, док дозни ин-
тервал остаје исти, 

• ако је клиренс креатинина 10-35 мл/мин, 
смањити дозу антибиотика који се елими-
нише преко бубрега за 50% и удво-
стручити дозни интервал, 

• алтернативно, користити антибиотик који 
се елиминише превасходно преко јетре.  

 

ДИНАМИКА ДЕЈСТВА АНТИБИОТИКА 
 

У односу на динамику антимикробног де-
ловања, антимикробне лекове можемо свр-
стати у две категорије1,

 

2,
 

3: 

• I категорија, код које антимикробно 
дејство у великој мери зависи од концен-
трације лека која се постиже у крви (con-
centration-dependent). Веће концентрације 
резултују снажнијим антимикробним 
дејством, што значи да такве лекове треба 
давати у што мањем броју појединачних 
доза дневно, које су онда доста велике. У 
ову категорију анибиотика спадају амино-
гликозиди, флуорохинолони, кетолиди, ме-
тронидазол и амфотерицин Б. 

• II категорија, код које антимикробно 
деловање врло мало зависи од концентра-
ције лека, а много више од дужине вре-
менског периода у коме су бактерије биле 
изложене терапијској концентрацији лека 
(time-dependent). То значи да такве анти-
биотике треба примењивати у континуи-
раној интравенској инфузији, или у што 
већем броју појединачних доза дневно. 
Овако делују β-лактамски антибиотици, 
макролиди, клиндамицин, гликопептиди, 
тетрациклини, триметоприм, линезолид и 
флуцитозин.  

 

 

КОЛИКО ВРЕДИ АНТИБИОГРАМ? 
 

Када у медицинском жаргону кажемо 
"антибиограм", мислимо заправо на испити-
вање осетљивости микроорганизама изолова-
них из инфективног материјала на антибио-
тике. То се данас ради на два начина1,

 

2: 

• антибиограмом са дисковима – који гово-
ри само да ли је бактерија осетљива или 
не на одређени антибиотик, и 

• Е-тестом – који одређује минималне 
инхибиторне концентрације (МИК) за 
сваки од антибиотика који се тестира. 

 

Мада су резултати антибиограма веома 
корисни у клиничкој пракси, треба их ту-
мачити са резервом8. Пре свега, антибиограм 
не разликује контаминацију (присуство ми-
кроорганизама у ткивима, без реакције ткива) 
од инфекције (присуство микроорганизама у 
ткиву + упала); контаминација се не лечи 
антибиотицима. Даље, често in vitro осетљи-
вост микроорганизама на антибиотике не 
значи да ће се исти ефекат остварити у орга-
низму човека. Има примера микроорганизама 
код којих су резултати антибиограма непоу-
здани: 

• пеницилин и хемофилус инфлуенце, 

• цефалоспорини 3. и 4. генерације и 
ентерокок, листерија, бартонела, 

• аминогликозиди и стрептококе, салмоне-
ле, шигеле, 

• клиндамицин и фузобактерије, клостри-
дије, ентерокок, листерија, 

• сви антибиотици сем ванкомицина и 
метицилин-сензитивни стафилокок. 

 

Најзад, иако је изоловани микроорганизам 
осетљив на неки антибиотик, често се на ме-
сту инфекције не може постићи довољна кон-
центрација тог антибиотика, па ће клинички 
ефекат изостати. На пример, иако је из ликво-
ра неког болесника изолован стафилокок 
осетљив на еритромицин, ми не можемо ко-
ристити еритромицин за лечење таквог боле-
сника, јер еритромицин слабо продире у цен-
трални нервни систем кроз крвно-мождану 
баријеру. Дакле, када се одлучујемо за при-
мену неког антибиотика, морамо узети у об-
зир све релевантне факторе, при чему је 

антибиограм само један од њих. 
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ПРЕЛАЗАК СА ПАРЕНТЕРАЛНЕ НА 

ОРАЛНУ ТЕРАПИЈУ 
 

У клиничкој пракси потребно је трудити 
се да се антибиотици примењују оралним 
путем. Предности оралне примене антибио-
тика над парентералном применом су бројне: 
смањење трошкова (јер су орални облици 
лекова по правилу јефтинији и јер нема тро-
шкова за бризгалице и игле)7, скраћен бора-
вак у болници, мање инфекција интравенских 
канила (јер је свака интравенска примена лека 
могућност да се бактерије унесу у крв), и 
једноставност примене. Међутим, прелазак са 
парентералне примене антибиотика на оралну 
је могућ само код антибиотика који имају 
добру биоискористљивост (доксициклин, 
клиндамицин, метронидазол, хлорамфеникол, 
амоксицилин, котримоксазол, хинолони), зато 
што се онда може очекивати довољно висока 
концентрација лека у крви после оралне 
примене лека. Прелазак са парентералне на 
оралну терапију се спроводи одмах по 
побољшању стања пацијента (обично после 
72 сата од почетка парентералне антибиотске 
терапије), и наставља се до краја терапије. 
Посебно има пуно доказа у литератури да се 
при лечењу респираторних инфекција може 
успешно прећи са парентералне терапије 
флуорохинолонима или амоксицилином на 
оралну примену тих лекова, без губитка 
ефикасности. 

 

ТРАЈАЊЕ АНТИБИОТСКЕ ТЕРАПИЈЕ 
 

Не постоји универзална дужина примене 
антибиотика, која би одговарала свакој кли-
ничкој ситуацији. Најчешће је седмодневна 
примена довољна, али у неким стањима она 
може бити предуга, а у другим прекратка9. У 
лечењу некомпликованих уринарних инфек-
ција, довољно је антибиотике примењивати 
само 3-5 дана. С друге стране, продужена 
примена антибиотика је потребна код следе-
ћих стања: 

• 4 недеље – хронични отитис медија, хро-
нични синуситис, акутни остеомијелитис, 
хронични пијелонефритис, апсцес мозга, 
субакутни бактеријски ендокардитис, 

• 5-7 месеци – ТБЦ, актиномикоза, хро-
нични остеомијелитис, 

• 6 недеља – акутни батеријски ендокардитис, 

• 3-4 месеца – хронични простатитис, ап-
сцес плућа. 

 

Дакле, колико дуго ћемо примењивати 
антибиотик зависи пре свега од клиничког 
одговора пацијента, а затим и од врсте инфе-
кције и њене локализације. Инфекције ткива у 
која антибиотици слабије продиру (коштано, 
наслаге на ендокарду, централни нервни си-
стем и сл.) захтевају дуготрајну терапију. 

 

ИНТЕРАКЦИЈЕ АНТИБИОТИКА И 

ДРУГИХ ЛЕКОВА 
 

Као и све остале супстанце, антибиотици 
могу ступити у интеракције са истовремено 
примењеним лековима. На сву срећу, број 
клинички значајних интеракција није ве-
лики

10. Те малобројне клинички значајне ин-
теракције зато треба добро познавати, како би 
се избегле неповољне последице по пацијенте 
код којих би се оне могле десити. Пре свега, 
аминогликозиди (који и сами оштећују тубуле 
бубрега) могу потенцирати нефротоксично 
дејство других лекова, као што су: циклоспо-
рин, цисплатин и диуретици Хенлеове петље. 
Аминогликозиди могу и потенцирати неуро-
мишићну блокаду изазвану релаксансима у 
току опште анестезије. Сви антибиотици са 
широким спектром дејства смањују контра-
цептивни ефекат оралних хормонских кон-
трацептива. Антикоагулантни ефекат варфа-
рина може појачати неколико антибиотика: 
ципрофлоксацин, котримоксазол, цефаман-
дол, еритромицин и метронидазол. Еритро-
мицин је снажан инхибитор метаболизма 
многих лекова у јетри, тако да успорава ели-
минацију многих антиепилептика, статина, 
силденафила, теофилина, циклоспорина и 
других лекова. С друге стране, рифампицин, 
као снажан индуктор метаболизма лекова у 
јетри, може  смањити концентрацију анти-
епилптика у крви и ослабити контрацептивни 
ефекат оралних хормонских контрацептива. 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Рационална примена антибиотика подра-
зумева промишљен избор антибиотика на 
основу његове фармакокинетике и фармако-
динамике, дозирање усклађено са капаците-
том елиминационих механизама пацијента 
(функција јетре и бубрега) и свођење могућ-
ности непожељних интеракција са другим 
лековима на најмању могућу меру10. Уз све 
то, треба правовремено открити њихова не-
жељена дејства и брзо реаговати смањењем 
дозе или укидањем лека. На крају, ако има 
могућности, треба изабрати најјефтинију од 
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подједнако ефикасних могућности примене 
антибиотика. 
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САЖЕТАК 
 

Бензодиазепини спадају у групу седатива 
и хипнотика. Механизам њиховог дејства се 
састоји од потенцијације дејства инхибитор-
ног неуротрансмитера у мозгу, гама-аминобу-
терне киселине. Осим смањења анксиозности, 
бензодиазепини доводе до неспецифичне 
депресије многих психичких функција. Глав-
ни проблеми у њиховој примени су појава 
зависности и депресија дисања код особа које 
имају хроничну опструктивну болест плућа 
или здравих особа које истовремено узимају 
алкохол. И као седативе и као хипнотике, 
бензодиазепине треба користити краткотрајно 
(не дуже од десетак дана), у најмањој ефика-
сној дози. 
 

Кључне речи: бензодиазепини, седација, 
хипноза, зависност, депресија дисања  

 

ABSTRACT 
 

Benzodiazepines are classified within the 
group of sedatives and hypnotics. Their mecha-
nism of action consists of potentiating an inhibi-
tory brain neurotransmitter, gamma-amino buty-
ric acid.   Besides their anxiolytic action, benzo-
diazepines produce non-specific depression of 
numerous psychic functions. The main adverse 
effects of these drugs are dependence and respi-
ratory depression in patients with chronic obstru-
ctive pulmonary disease or concomitant alcohol 
intake.  Like the other sedatives and hypnotics, 
benzodiazepines should be used only temporarily 

(maximum 10 days), in the lowest effective 
doses.  

 

Key Words: benzodiazepines, sedation, 
hypnosis, dependence, respiratory depression 

 

УВОД 
 

Узнемиреност је чест пратилац многих 
болести и стања, а представља и поремећај 
сам по себи. Узнемиреност (анксиозност) 
сузбијамо само када она није сврсисходна, тј. 
када не заштићује организам, већ га, напро-
тив, исцрпљује и отежава нормално функцио-
нисање. Ако бисмо узнемиреност отклонили 
тако да остале психичке функције остану не-
такнуте, постигли би анксиолизу. Нажалост, 
за сада располажемо само једним леком (бу-
спирон) који поседује селективан анксиоли-
тички ефекат, и то тек после две недеље кон-
тинуиране примене. Зато у лечењу узнемире-
ности често посежемо за лековима који де-
лују седативно, тј. осим отклањања анксио-
зности инхибирају и друге психичке функције 
(нпр. мишљење и памћење). Ови лекови које 
називамо седативима, врло су ефикасни, и 
њихово дејство почиње одмах после примене. 

Сви седативи ће у довољно високој дози 
изазвати сан код особе која их је узела, тј. 
испољиће хипнотички ефекат. Међутим, само 
неки међу њима ће изазвати сан приближан 
нормалном сну, па су зато погодни за лечење 
несанице. Такве седативе називамо хипноти-
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цима, и користимо их превасходно за лечење 
несанице, а не анксиозности1. 

 
МЕХАНИЗАМ ДЕЈСТВА И  

КЛИНИЧКА УПОТРЕБА 
 

Механизам дејства седатива и хипнотика 
се заснива на појачању деловања инхиби-
торних неуротрансмитера у мозгу. Пре свега, 
они појачавају дејство гама-аминобутерне 
киселине (ГАБА), тиме што олакшавају њен 
ефекат на рецепторе. Они се на рецепторима 
за ГАБА-у не везују за исто место где и ова 
аминокиселина; свој фацилитаторни ефекат 
спроводе мењајући терцијерну структуру 
рецептора и чинећи га пријемчивијим за де-
ловање ГАБА-е1. 

Све седативе и хипнотике можемо услов-
но поделити на две велике групе: бензодиазе-
пине и не-бензодиазепине. Бензодиазепински 
седативи и хипнотици у својој структурној 
формули имају бензодиазепински прстен 
(бензенски прстен спојен са седмочланим 
диазепинским прстеном) и везују се сви за 
исто место на рецептору за ГАБА-у, које на-
зивамо бензодиазепински рецептор. Када се 
они вежу за свој рецептор, иста количина 
ГАБА-е изазива учесталију активацију рецеп-
тора. Како је рецептор за ГАБА-у уствари 
канал за јоне хлора, учесталија активација ће 
значити учесталије отварање канала у мем-
брани неурона, тј. већи улазак јона хлора у 
неуроне и хиперполаризацију њихове мем-
бране. Хиперполарисани неурони се налазе у 
стању инхибиције, чиме се остварује инхиби-
торно, тј. седативно дејство бензодиазепина1,

 

2. 

Бензодиазепини осим до смањења узне-
мирености (анксиозности) доводе и до успо-
рења процеса мишљења, губитка антероград-
не меморије (не може се упамтити садржај 
који особа прима док је под дејством лека), 
слабљења психомоторне координације (оте-
жано је управљање возилима и машинама 
уопште) и емоционалне отупелости. Веће 
дозе зазивају поспаност. Због оваквог про-
фила ефеката, бензодиазепини не могу изле-
чити анксиозност и нису погодни за дужу 
примену од 7-10 дана. Њих, пре свега, кори-
стимо за збрињавање акутно настале анксио-
зности или као помоћно средство код хрони-
чних стања код којих је анксиозност основни 
поремећај

2,
 

3. 

Дејство бензодиазепина на сан се састоји 
од продужавања укупног времена сна и скра-
ћења латентног периода за улазак у сан. 
Мења се и структура сна, тако што се проду-

жава фаза 2, а скраћују фазе 1, 3 и 4. Скраћује 
се и РЕМ фаза, али се повећава укупан број 
циклуса са РЕМ фазом. Свеукупно, бен-
зодиазепини изазивају сан који није исти као 
сан који настаје физиолошки

4. 

Једно од повољних узгредних дејстава 
бензодиазепина је антисекреторни ефекат, тј. 
смањење ноћне секреције хлороводоничне 
киселине у желуцу. То може бити од користи 
у одређеним ситуацијама, али бензодиазепи-
ни не могу заменити антисекреторну терапију. 

 

ФАРМАКОКИНЕТИКА 
 

Сви бензодиазепини су липофилне суп-
станце, које се добро апсорбују из гастроин-
тестиналног тракта, продиру у сва ткива и 
подлежу метаболизму у јетри5. Са практичног 
аспекта, значајно је сврстати ове лекове у 
групе према брзини метаболизма. У групу 
оних који се брзо метаболишу спадају лора-
зепам, оксазепам, хлоразепат и триазолам, 
док у групу оних који се споро метаболишу 
(Т1/2 > 24 сата) спадају диазепам, квазепам, 
флуразепам и други. У чему је битна разлика 
ове две подгрупе? Бензодиазепини са кратким 
дејством (тј. који се брзо метаболишу) делују 
4-8 часова, а затим њихов ефекат престаје и па-
цијент може несметано психички функциони-
сати. Код лекова са дугим дејством (тј. који се 
споро метаболишу) ефекат траје читавог дана, 
па је пацијент онемогућен да нормално обав-
ља своје послове. Овај недостатак лекова са 
дугим дејством, када је у питању ефекат, пре-
твара се у предност када су у питању неже-
љена дејства. Један од највећих проблема са 
којима се суочавају корисници бензодиазе-
пина је зависност од ових лекова, која настаје 
већ после неколико недеља примене. Тада 
нагли престанак примене бензодиазепина 
резултује апстиненцијалним синдромом, који 
заправо представља погоршање анксиозно-
сти. Бензодиазепини са дугим дејством код 
наглог престанка узимања изазивају знатно 
блажи апстиненцијални сидром, јер се дуго-
трајно и постепено излучују, док је код бен-
зодиазепина са кратким дејством апстинен-
цијални синдром посебно јако изражен. Ап-
стиненцијални синдром се може избећи пре-
ласком на бензодиазепине са дугим дејством, 
а затим њиховим постепеним укидањем

6. 
Прво треба прећи на вечерње дозе, а затим 
смањивати дозу за 1/8 сваке 2 недеље, до 
потпуног престанка примене. 



Рационална примена бензодиазепина 
 
 

9 

Бензодиазепини се већином метаболишу у 
јетри, на цитохрому П450, и то изоформама 
ЦИП3А4 и ЦИП2Ц19. Неки, као темазепам, 
оксазепам и лоразепам се не метаболишу на 
цитохрому, већ се само директно коњугују. 
Еритромицин, кларитромицин, ритонавир, 
итраконазол, кетоконазол, нефазодон и сок од 
грејфрута инхибирају ЦИП3А4, па могу ус-
порити елиминацију бензодиазепина који се 
метаболишу на цитохромима и појачати њи-
хово дејство5,1.  

 

НЕЖЕЉЕНА ДЕЈСТВА 
 

Добра особина свих бензодиазепина је 
њихова релативна безбедност. Ма колико 
повећавали дозу бензодиазепина, никада не-
ћемо моћи да доведемо до инхибиције витал-
них центара у мозгу – центра за дисање и 
кардиоваскуларног центра. Код тровања бен-
зодиазепинима пацијент прво запада у сан, а 
затим у кому. Међутим, уколико се добро 
негује, он неће умрети у таквој коми, јер она 
нема довољну дубину. Ситуација се сасвим 
мења ако се заједно са бензодиазепинима 
унесе и алкохол или неки други седатив. Тада 
удружено дејство алкохола и бензодиазепина 
може довести и до застоја дисања и смрти. 
Не-бензодиазепински седативи немају овакву 
предност: уколико се доза довољно повећа, 
долази до инхибиције и виталних центара 
(слика 1).  

Ипак, код болесника који већ имају ком-
промитовану вентилацију и делимичну де-
пресију центра за дисање (нпр. код тешке 
форме хроничне опструктивне болести плућа) 
примена бензодиазепина може додатно де-
примирати центар за дисање и угрозити жи-

вот пацијента. Зато бензодиазепине код ових 
пацијената треба избегавати или примењи-
вати веома опрезно, у мањим дозама7.  

Иако се бензодиазепини обично сматрају 
мало токсичним лековима, они изазивају 
значајна нежељена дејства. Честа нежељена 
дејства су: ошамућеност, незаинтересованост, 
продужено време реакције, слабљење процеса 
мишљења, моторна инкоординација8, конфу-
зија, антероградна амнезија, и поспаност 
преко дана. Знатно ређе се могу јавити слабост, 
главобоља, замућен вид, вртоглавица, га-
строинтестиналне тегобе, болови у зглобо-
вима и грудном кошу и инконтиненција. 

Флуразепам понекад изазива ноћне море, 
посебно у првој недељи употребе, праћене 
анксиозношћу, иритабилношћу, тахикадијом 
и знојењем. Код неких пацијената (око 1% 
опште популације, углавном пацијенти са 
граничном поремећајем личности) при упо-
треби бензодиазепина се јавља ДЕЗИНХИ-
БИЦИЈА (амнезија, еуфорија, немир, халуци-
нације, хипоманично понашање)9.  Могућа је 
чак и појава параноје, депресије и самоуби-
лачких идеја. Посебно су старе особе (старије 
од 65 година) осетљиве на бензодиазепине 
(због успорене елиминације и веће осетљиво-
сти мозга), па су код њих наведена нежељена 
дејства чешћа. Зато код старих особа увек 
треба применити упола нижу дозу бензодиа-
зепина и бити на опрезу када су у питању 
нежељена дејства. 

Бензодиазепини имају релативно скроман 
потенцијал за интеракције са другим лекови-
ма. Осим са инхибиторима цитохрома (који 
су претходно поменути, и који могу успорити 
елиминацију бензодиазепина), бензодиазе-
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пини могу деловати адитивно са другим седа-
тивима, посебно са алкохолом, што повећава 
могућност депресије дисања. Етанол не само 
да потенцира ефекат бензодиазепина на мо-
зак, него и повећава апсорпцију ових лекова из 
гастроинтестиналног тракта. Посебно интере-
сантна интеракција настаје ако се истовреме-
но примењују антиепилептик валпроат и бен-
зодиазепини: могућ је настанак психотичних 
епизода. 

 

БЕНЗОДИАЗЕПИНИ КАО ХИПНОТИЦИ 
 

Када се бензодиазепини користе као хип-
нотици, треба поштовати неколико принципа 
рационалне терапије10.  Пре свега, бензодиа-
зепине треба користити само за лечење крат-
котрајних несаница, чије трајање не прелази 3 
недеље. И код таквих поремећаја сна, прво 
треба инсистирати на хигијенско-дијететским 
мерама (регуларна физичка активност, одла-
зак у постељу увек у одређено време, смање-
ње уноса алкохола, избегавање спавања преко 
дана и отклањање анксиозности пред одлазак 
у постељу), па тек онда применити бензодиа-
зепине, и то не дуже од 10 дана. Лекове са 
краћим временом полу-елиминације треба 
давати болесницима са проблемом уласка у 
сан, који немају дневну анксиозност (имати 
на уму да ови лекови дају рано буђење ујутро, 
анксиозност преко дана и амнезију). Лекови 
са дужим временом полуелиминације су до-
бри за пацијенте са дневном анксиозношћу, 
који могу да толеришу дневну седацију, и за 
пацијенте са депресијом (имати на уму да ови 
лекови ремете когницију наредног дана). 
Уколико се ови принципи поштују, добићемо 
максимални ефекат и избећи појаву зависно-
сти пацијената. 

У једном делу медицинске литературе се 
могу наћи тврдње да група такозваних "З" 
лекова (золпидем, зопиклон и залеплон), који 
се користе као хипнотици и имају веома 
сличан механизам дејства као бензодиазепи-
ни, изазива мање нежељених дејстава од бен-

зодиазепина. То је, међутим, тачно само за 
резидуалну седацију током следећег дана, 
пошто је претходно узет хипнотик увече. 
Учесталост осталих нежељених дејстава није 
значајно различита, па "З" лекови нису без-
бедна алтернатива за употребу бензодиазепи-
на у лечењу несанице11.  

Најзад, треба рећи да нема суштинске ра-
злике у ефикасности и нежељеним дејствима 
појединих бензодиазепина. Зато пацијентима 
увек треба прописивати најјефтинији бензо-
диазепин на тржишту, никада дуже од 3-4 
недеље. 
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САЖЕТАК 
 

Праћење лекова у терапији данас чини 
једну целину која обухвата скуп неколико 
фактора међусобно тесно повезаних: правил-
но узимање и чување биолошког материјала, 
одговарајући избор и примена аналитичке 
технике за прецизно мерење концентрације 
лека као и исправно тумачење добијених ра-
зултата. Серум или плазма су биолошке 
течности  које се најчешће користе у рутин-
ској клиничкој пракси али се за многе лекове 
данас може користити пљувачка или урин. 
Рационалан избор технике за мерење концен-
трације лека или његов-ог/их метаболита за-
снива се на физичко-хемијским карактери-
стикама лека, врсти биолошког материјала 
који ће бити коришћен, осетљивости методе, 
једноставности употребе али и цени анализе. 
Измерене вредности концентрације лека или 
његов-ог/их метаболита, морају, да би имали 
клиничку употребу бити пропраћени кли-
ничким подацима. Они би требало да обу-
хвате податке који се односе на сам лек, одно-
сно терапију, али и податке везане за паци-
јента.  Терапијска варијабилност у одговору 
пацијената на примењену дозу лека јесте ос-
новни проблем у постизању рационалне тера-
пије. На ову варијабилност (интериндиви-
дуалну и интраиндивидуалну) утиче велики 
број фактора (демографски, физиолошки/ 
патофизиолошки, спољашњи, генетички итд.). 
Због тога је у тумачењу добијених резултата 

неопходна узајамна сарадња ординирајућег 
лекара, клиничког фармаколога, фармацеута 
и аналитичара. Основна улога праћења лекова 
у терапији јесте прилагођавање дозе и дозног 
режима сваком пацијенту уз избегавање 
појаве нежељених или токсичних ефеката 
лека. Он служи као помоћно средство за 
спровођење рационалне терапије различитих 
група лекова у пацијената. 

Кључне речи: ТДМ, биолошке течности, 
аналитичке технике, рационална терапија 

 

ABSTRACT 
 

Therapeutic drug monitoring has several 
tightly connected phases: biological fluids sam-
pling and storage, use of appropriate analytical 
technique for precise measurement of drug con-
centrations, and correct interpretation of the me-
asurement results. Serum and plasma are the 
most frequently used biological fluids, but many 
drugs could be measured in saliva or urine, too. 
Rational choice of an analytical technique is 
based on physic and chemical characteristics of a 
drug, type of biological fluid, sensitivity of a 
technique, its simplicity and costs. In order to be 
used in clinical practice, measured drug concen-
trations have to be accompanied by other clinical 
data, both about the drug and the patient. 
Variability of the therapeutic response to a drug 
dose is the most serious problem for rational 
drug use. The variability (intra-individual and 
inter-individual) is influenced by many factors: 
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demographic, physiological, patho-physiological, 
genetic, external, etc. Tight collaboration bet-
ween clinicians, clinical pharmacologists, phar-
macists and chemists is necessary for proper 
interpretation of measured drug concentrations.  
The aim of therapeutic drug monitoring is indivi-
dualization of drug dosing regimen, with maxi-
mum benefit for the patient and minimum of 
adverse or toxic effects. It is one of the important 
tools for rational drug therapy. 
 

Key Words: therapeutic drug monitoring, 
biological samples, analytical technique, rational 
therapy 

 

Када говоримо о праћењу лекова у тера-
пији најчешће мислимо на мерење концен-
трације одређеног лека у плазми или серуму1. 
Ипак, напретком науке и научних сазнања и 
значење овог термина се проширило. Тако 
данас можемо рећи да се под њим подразуме-
ва правилно узимање и чување биолошког 
материјала, одговарајући избор и примена 
аналитичке технике за прецизно мерење кон-
центрације лека  као и исправно тумачење 
добијених резултата2. Скуп свих ових факто-
ра чине једну нераскидиву целину коју нази-
вамо праћење лекова у терапији или скраћено 
ТДМ. Скраћеница потиче од енглеских речи " 
Therapeutic Drug Monitoring” и можемо сло-
бодно рећи да се данас усталила и у нашем 
језику. 

 

ИЗБОР БИОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА 
 

У свакодневној клиничкој пракси концен-
трација неког лека или његов-ог/их метаболи-
та одређује се из плазме или серума3.  Ова 
врста биолошког материјала је лако доступна, 
а праћење лекова је сврсисходно само ако 
постоји корелација између измерене концен-
трације и његовог терапијског ефекта. Међу-
тим, често узорковање крви од пацијената 
услед различитих дијагностичких анализа 
представља и етички проблем, посебно код 
тзв. специфичних популација (неонатолошке, 
педијатријске, геријатријске). Због тога се у 
свету све више прибегава употреби других 
(алтернативних) биолошких течности за ме-
рење концентрације лека, као што су пљу-
вачка (салива) или мокраћа (урин)4,5. Само 
узимање ових врста билошког материјала је 
неинвазивно по пацијента, али носи и одре-
ђена ограничења. Најчешћа међу њима када је 
у питању салива јесте утвђивање да ли постојања 
корелације између концентрације лека у пла-
зми и саливи, висина је степена те корелације 

и сталност тог односа као и универзалност 
самог поступка узорковања саливе од паци-
јената5. Када је реч о урину као биолошком 
материјалу, основно ограничење јесте у коли-
ком проценту се лек метаболише  тј. у коли-
ком се проценту излучује у непромењеном 
облику урином (потребно је најмање 10%)5. 

Добијени узорци се одмах користе  или 
чувају на одговарајућој температури до ана-
лизе. Уколико је време чувања неколико дана 
узорци плазме или серума чувају се у фрижи-
деру или замрзивачу на температури од +40 C 
односно -200 C. Ако је временски период 
дужи (неколико недеља) узорци се морају 
чувати у условима дубоког замрзавања (-
700C). Епрувете у којима се складиште узорци 
не смеју садржати модификаторе (пластифи-
каторе) који могу утицати на концентрацију 
лека која се жели измерити.  

 

ИЗБОР И ПРИМЕНА  

АНАЛИТИЧКЕ ТЕХНИКЕ  
 

Нагли развој и примена терапијског мони-
торинга почео је 70-тих година прошлог века 
и повезан је са експанзијом самих анали-
тичких техника. Када је у питању аналитика 
лекова, најчешће се користе различите хрома-
тографске и имунохемијске технике. У већи-
ни лабораторија које се баве терапијским мо-
ниторингом лекова најчешће се примењују 
високо ефикасна течна хроматографија 
(ХПЛЦ), гасна хроматографија (ГЦ) или њи-
хове комбинације са масеном спектроме-
тријом (ХПЛЦ-МС, ГЦ-МС)6,

 

7,
 

8. Од имунохе-
мијских техника најчешће је заступљена флу-
оресцентно поларизациона имуноанализа 
(ФПИА)8. Све оне имају своје предности и 
недостатке. Рационалан избор технике за ме-
рење концентрације лека или његовог/их 
метаболита заснива се на физичко-хемијским 
карактеристикама лека, врсти биолошког ма-
теријала који ће бити коришћен, осетљивости 
методе, једноставности употребе, али и цени 
анализе. Када се изврши избор одговарајуће 
технике, следи процес њеног потврђивања на 
селективност, осетљивост и репродуктивност 
при тачно дефинисаним условима испитива-
ња да би добијени резултати били валидни и 
клинички значајни2. 

 

ИСПРАВНО ТУМАЧЕЊЕ РЕЗУЛТАТА 
 

Измерене вредности концентрација лека 
или његов-ог/их метаболита, да би имали 
клиничку употребу, морају бити пропраћени 
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клиничким подацима. Они би требало да обу-
хвате податке који се односе на сам лек одно-
сно терапију али и податке везане за па-
цијента9.  Скуп тих података био би следећи:  

• генерички назив лека чија се концен-
трација мери, 

• дужина примене лека, 

• укупна дневна доза, 

• дозни режим, 

• дужина примене наведене дозе,  

• време од  последње дозе до узимања 
узорка,  

• подаци о пратећој терапији, 

• име и презиме пацијента,  

• године старости, 

• телесна маса,  

• телесна висина, 

• функционално стање јетре, 

• функционално стање бубрега. 

 

Рутинска мерења концентрација лека у 
биолошком материјалу врше се у условима 
када је постигнуто равнотежно стање лека, 
сем у случајевима када се сумња на појаву 
нежељених реакција током увођења лека у 
терапију или непредвидивих фармакокине-
тичких интеракција.  

У фармакокинетичком смислу постоје два 
битна времена за узимање узорака билошког 
материјала. То је време када се очекује мак-
симална концентрација лека у плазми или 
серуму (Тмах) и време када се очекује мини-
мална концентрација лека односно на крају 
дозног интервала (Тмин)

2,
 

9. Најчешће се препо-
ручује време минималне серумске концен-
трације како би се избегли утицаји  појединих 
фактора (као што је формулација лека или 
храна) на апсорпциону фазу лека. 

За већину лекова постоји емпиријски ут-
врђен терапијски распон концентрације лека 
у серуму односно плазми10. Тај распон није 
сталан и временом односно искуствено се 
мења - повећава, смањује или се пак у литера-
тури може наћи да није тачно одређен већ 
зависи од терапијског одговора у пацијента11. 
Терапијски распон концентрације лека је само 
једна оквирна величина стечена искуствено 
током дугог низа година и служи само као 
додатан оријентир клиничким лекарима. Сваки 
пацијент јесте индивидуа за себе и код мно-
гих лекова имамо да су субтерапијске кон-

центрације лека максимално ефикасне у по-
стизању терапијског одговор10,

 

12. Са друге стра-
не и концентрације које су више, понекад и 
значајно више од терапијског распона, не 
морају довести до појаве нежељених ефеката 
лека а да је при томе лек изузетно ефикасан у 
лечењу обољења10,

 

13. 

Терапијска варијабилност у одговору па-
цијената на примењену дозу лека јесте основ-
ни проблем у постизању рационалне тера-
пије4,

 

14. На ову варијабилност (интериндиви-
дуалну и интраиндивидуалну) утиче велики 
број фактора (демографски, физиолошки/ 
патофизиолошки, спољашњи, генетички 
итд.)9,

 

15. За одређивање и управљање овом 
варијабилношћу задужена је фармакокине-
тика са циљем индивидуализације терапије у 
сваког пацијента. Терапијски мониторинг 
лекова је саставни део фармакокинетичког 
истраживања, па самим тим и основни циљ 
мерења концентрације лека је прилагођавање 
дозног режима сваком пацијенту. Да би се 
ово постигло потребно је да се анализи 
измерених серумских концентрација приђе 
мултидисциплинарно

2. Поред прецизног ме-
рења саме концентрације потребно је и добро 
познавање фармакокинетичких карактеристи-
ка самог лека, општих фармакокинетичких 
принципа и анализе, као и сагледавање укупне 
клиничке слике пацијента уз интезивно пра-
ћење његовог терапијског ефекта али и могу-
ћих нежељених дејстава. Због тога је нео-
пходна узајамна сарадња ординирајућег ле-
кара, клиничког фармаколога, фармацеута и 
аналитичара.  

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Праћење лекова у терапији је саставни 
део рутинске клиничке праксе и данас се  
спроводи за велики број лекова. Ту пре свега 
спадају лекови са малим терапијским распо-
ном серумске концентрације, великом вари-
јабилношћу у одговору, сатурационом кине-
тиком, као и лекови код којих је тешко препо-
знавање његових нежељених или токсичних 
ефеката

2,
 

10. У клиничкој пракси најчешће се 
примењује за антиепилептичке лекове, три-
цикличне антидепресиве, имуносупресиве, 
теофилин, аминогликозидне антибиотике, итд. 
Основна улога праћења лекова у терапији 
јесте прилагођавање дозе и дозног режима 
сваком пацијенту уз избегавање појаве неже-
љених или токсичних ефеката лека. Може се 
рећи да ТДМ служи као помоћно средство за 
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спровођење рационалне терапије различитих 
група лекова у пацијената. 
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САЖЕТАК: 

 

Акутни застој бубрега представља добро 
познату, а код пацијената са присутним фак-
торима ризика и неретку компликацију ради-
олошких процедура са употребом јодних кон-
трастних средстава. Сматра се да 3-5% паци-
јената у току болничког лечења доживи акут-
но попуштање бубрега, за које је у око 12% 
случајева одговорна интраваскуларна приме-
на рендгенског контраста, што контрастну 
нефропатију сврстава на треће место водећих 
узрока болнички стечене акутне бубрежне 
инсуфицијенције. Инциденца радиоконтра-
стне нефропатије директно је условљена и 
пропорционална предиспонирајућим чиниоци-
ма и факторима ризика, међу којима највећи 
значај има претходно оштећена бубрежна 
функција, посебно уколико је последица лоше 
контролисане дијабетесне болести. Оно што 
свакако забрињава је очекивана тенденција 
пораста учесталости ове јатрогене комплика-
ције убудуће, с обзиром на све ширу употребу 
контрастне радиографије у дијагностичке 
сврхе и повећање преваленце два највећа фа-
ктора ризика: хроничне слабости бубрега и 
дијабетес мелитуса. Пошто се начин лечења 

контрастне нефропатије не разликује од мо-
далитета терапије бубрежног оштећења друге 
етиологије, односно како је факторе ризика 
могуће лако идентификовати и време појаве 
компликације предвидети, примарни и 
највећи значај придаје се примени одгова-
рајућих мера превенције. У раду је приказан 
случај акутног попуштања бубрега у мушкар-
ца старије животне доби са хроничном бу-
брежном инсуфицијенцијом узрокованом 
дијабетесном нефропатијом, који је због 
појаве психичких измена вероватно у склопу 
дехидратације, подвргнут прегледу ендокра-
нијума компјутеризованом томографијом са 
употребом јодног контраста. Овај пример 
веродостојно одсликава значај процене ризи-
ка и примене превентивних мера у циљу 
спречавања настанка тешког оштећења бу-
брежне функције након рутинског дијагно-
стичког поступка, нарочито када су у питању 
високоризични пацијенати.           

 

Кључне речи: Акутни застој бубрега, 
јодна контрастна средства, превенција 
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ABSTRACT 
 

Acute renal failure is well-known and 
relatively frequent complication of radiographic 
contrast media use in patients with risk factors. 
About 3-5% of patients experience acute renal 
failure during hospitalization, and 12% of these 
are caused by radiographic contrast media (ma-
king it the third most common cause of hospital-
acquired acute renal failure). Incidence of this 
type of nephropathy is directly correlated with 
risk factors, especially with previous deficit of 
renal function caused by poorly controlled dia-
betes. There is increasing trend of radiographic 
contrast media-induced acute renal failure, due to 
more frequent use of radiographic diagnostics 
and increase in incidence of chronic renal failure 
and diabetes. The most effective clinical measu-
res for this entity are preventive actions, due to 
straightforward identification of risk factors. 
Here we present a case of an elderly male patient 
with chronic renal failure caused by diabetic 
nephropathy, who was subjected to iodine con-
trast-enhanced computerized tomography of his 
head. The patient was confused and dehydrated. 
After administration of the contrast, the patient 
experienced acute renal failure. This case points 
to importance of routine estimation of risk fac-
tors for acute renal failure in all patients before 
administration of radiographic contrast media, 
and to necessity of adequate preparation of pati-
ents with risk factors for such radiographic pro-
cedures.           

 

Key Words: Acute renal failure, radiographic 
contrast media, prevention 

 

УВОД: 
 

Акутни застој бубрега представља добро 
познату, а код пацијената са присутним фак-
торима ризика и неретку компликацију ра-
диолошких процедура са употребом јодних 
контрастних средстава1. Процењено је да 3-
5% пацијената у току болничког лечења до-
живи акутно попуштање бубрега, за које је у 
око 12% случајева одговорна интраваску-
ларна примена рендгенског контраста, чиме 
се контрастна нефропатија сврстава на треће 
место водећих узрока болнички стечене акут-
не бубрежне инсуфицијенције2. Током по-
следњих деценија бележи се повећана инци-
денца ове јатрогене компликације са 
очекиваном тенденцијом пораста убудуће, 
што је директна последица све веће употребе 
контрастне радиографије у дијагностичке 
сврхе (ангио/коронарографије, урографије, 

компјутеризоване томографије и др.) и пове-
ћане преваленце два највећа фактора ризика: 
хроничних болести бубрега и дијабетес мели-
туса3,

 

4,
 

5,
 

6.  

Основни патофизиолошки механизам ош-
тећења бубрежне функције јодним  контра-
стним средством обухвата унутарбубрежну 
вазоконстрикцију изазвану активацијом про-
цеса тубулогломеруларне повратне спреге 
снажном осмотском диурезом/натриурезом 
(тзв. "осмотским стресом") и потенцирану 
повећаним ослобађањем вазоактивних ме-
дијатора, ендотелина и аденозина, што дово-
ди до смањења гломеруларне перфузије и 
пада брзине  филтрације7. У тежим облицима, 
настала исхемија напредује у некрозу епител-
них ћелија тубула (нарочито испољену у 
најосетљивијем, медуларном делу нефрона), 
чиме се "зачарани круг" одржава и када при-
марно "пребубрежна" инсуфицијенција "пре-
лази" у паренхимски облик акутног застоја 
бубрега. Остали претпостављени механизми, 
за које не постоје јасни и чврсти докази у 
смислу патофизиолошког значаја, укључују 
директан токсични ефекат контраста на тубу-
ле бубрега (вероватно посредован реактивним 
метаболитима кисеоника), односно унутар-
луменску преципитацију протеина и кристала 
мокраћне киселине1,

 

7.        

Појава акутне бубрежне инсуфицијенције 
изазване јодним контрастом представља зна-
чајан здравствено-економски проблем савре-
мене клиничке праксе: удружена је са проду-
жењем болничког лечења, ризиком од тешких 
ванбубрежних компликација болести и пора-
стом стопе смртности кориговане за ризик за 
више од пет пута, затим ризиком од трајног 
оштећења бубрежне функције и у крајњој 
линији, са повећаним утрошком ресурса здрав-
ствене заштите; с обзиром и на чињеницу да 
не постоји специфичан начин лечења ове 
компликације, односно како је факторе ризи-
ка могуће лако идентификовати и време поја-
ве обољења предвидети, примарни и највећи 
значај придаје се мерама превенције3,

 

8,
 

9. 

У раду је приказан случај акутног попу-
штања бубрега у болесника старије животне 
доби са хроничном бубрежном инсуфици-
јенцијом узрокованом дијабетесном нефропа-
тијом, који је због појаве психичких измена 
вероватно у склопу дехидратације, подвргнут 
прегледу ендокранијума компјутеризованом 
томографијом са употребом јодног контраста. 
Овај пример веродостојно одсликава значај 
процене ризика и примене превентивних мера 
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у циљу спречавања настанка тешког оштеће-
ња бубрежне функције након рутинског ди-
јагностичког поступка.           

 

ПРИКАЗ СЛУЧАЈА: 
 

Пацијент мушког пола, стар 67 година, 
телесне тежине 88 килограма, телесне висине 
1.96 метара,  индекса телесне масе 22,9 kg/m2, 
примљен је у Јединицу интензивног лечења 
због лоше регулисане гликемије, малаксало-
сти, замарања, поспаности, учесталог мокре-
ња и кашља са искашљавањем мање количине 
беличастог садржаја. Наведене тегобе имао је 
уназад десет дана и постепено су се погорша-
вале. На пријему се жалио и на отежан ход и 
болове у скочним зглобовима у последњих 
годину дана, а пре месец дана јавили су се и 
отоци потколеница обострано. Током прет-
ходних седам дана узимао је самоиници-
јативно капсуле цефалексина. 

Ради се о пацијенту са вишегодишњом 
историјом дијабетес мелитуса тип 2 и при-
марне артеријске хипертензије. Од лекова 
користи метформин (уведен је од самог 
почетка болести, тренутно узима 1,5 грам 
дневно), еналаприл и атенолол. Услед нере-
довног одазивања на заказане контролне пре-
гледе и лоше комплијансе болесника (посебно 
када је реч о антихипертензивној терапији и 
хигијенско-дијететском режиму живота и 
исхране), оба наведена обољења нису задо-
вољавајуће регулисана: због дијабетесне не-
фропатије до сада је четири пута рађена ла-
серфотокоагулација; анамнестички, забеле-
жене вредности крвног притиска уназад го-
дину дана одговарају категорији повећаног 
васкуларног ризика. 

 У физикалном налазу приликом пријема 
на болничко лечење, констатована је повише-
на вредност артеријског притиска (210/90 
mmHg), затим лака болна осетљивост лум-
балних ложа на грубу перкусију и обострано 
присуство тестастих отока потколеница, уз 
брадипсихично испољавање и депресивност, 
а без латерализације и манифестних неуро-
лошких испада. Остали налаз по системима 
био је уредан. 

Учињеним лабораторијским претрагама 
регистрована је изражена хипергликемија 
(25,5 mmol/l) и дислипидемија (високо пови-
шене концентрације укупног холестерола, 
триглицерида и липопротеина мале густине, 
гранично снижена вредност липопротеина 
велике густине), уз лако повећану концентра-

цију креатинина у серуму (113 µmol/l); резул-
тати осталих анализа крви (комплетна крвна 
слика, протеинограм, хепатограм, коагула-
циони и ацидобазни статус, јонограм) били су 
у границама нормалних вредности. Накнадно 
измерена концентрација гликолизираног хе-
моглобина од 16,3%, потврдила је лошу мета-
боличку контролу дијабетесне болести и ви-
сок ризик од васкуларних компликација. Се-
миквантитативним испитивањем патолошких 
састојака у мокраћи уочена је гликозурија 
("++") уз одсуство кетонских тела и блажа 
протеинурија ("+"), док је анализом седимен-
та добијено 4-5 еритроцита, односно 8-10 
леукоцита у видном пољу, уз присуство "до-
ста  бактерија"; узет је и узорак урина за ми-
кробиолошко испитивање, али су засејане 
подлоге остале стерилне.       

Пошто је иницијално регистрована неза-
довољавајућа гликорегулација упркос приме-
ни максималних доза оралних антидијабетика 
и уз непридржавање адекватног хигијенско-
дијететског режима живота и исхране, па-
цијент је преведен на конвенционални тип 
интензивиране инсулинске терапије (4 дозе), 
чиме су параметри гликорегулације одржава-
ни у опсегу "задовољавајућих". Резултати 
дијагностичких претрага предузетих у циљу 
откривања хроничних компликација дијабетеса, 
указали су на њихово постојање и у 
микроваскуларном (полинеуропатија, про-
лиферативна ретинопатија, нефропатија) и у 
макроваскуларном кориту (периферна васку-
ларна болест, исхемијска болест срца и мо-
зга). Појачана је и антихипертензивна тера-
пија, на шта је пацијент повољно одреаговао, 
тако да је убрзо постигнута и релативно задо-
вољавајућа регулација крвног притиска.   

Међутим, током трећег дана хоспитализа-
ције долази до појаве дијареалног синдрома 
(накнадно пристиглим резултатима искљу-
чена је инфективна етиологија), праћеног 
смањењем диурезе (800 ml) и израженим бра-
дипсихичким испољавањем, истовремено без 
клинички манифестних неуролошких поре-
мећаја. Испитивања бубрежне функције тада, 
показала су клиренс креатинина у 24-часов-
ном урину од 34,8 ml/min при серумској 
концентрацији креатинина од 148 µmol/l и 
квантитативна протеинурија од 3,76 гра-
ма/дан, након чега нефролог поставља 
дијагнозу Хроничне бубрежне инсуфицијен-

ције градус III, уз истовремено уочене 
клиничке знаке дехидрације. По предлогу 
неуролога и психијатра урађен је преглед 
ендокранијума компјутеризиваном томогра-
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фијом са интравенском применом јопроми-

да (Ultravist
®), нејонског нискоосмоларног 

јодног контрастног средства, приликом којег 
је добијен неспецифичан налаз: кортикалне 
редуктивне промене. У наредна два дана након 
поменутог радиолошког испитивања, долази 
до престанка мокрења са израженом хи-

перволемијом (дифузним отоцима очних 
капака, горњих и доњих екстремитета; изме-
рена телесна тежина износила је 111 kg) и 

наглим, драстичним порастом азотних ма-

терија у крви (креатинин:...698.....830 µmol/l; 
уреа:...16,9.....18,9 mmol/l), уз поремећаје 
свести у смислу изражене поспаности и 

конфузије, након чега пацијент бива преве-
ден у Јединицу интензивне неге Одељења 
нефрологије ради хитне терапијске потпоре 
дијализом.  

  Током претходно описаног периода бол-
ничког лечења, пацијент је користио следеће 
лекове: инсулин, метформин (обустављен 
због појаве дијареје и погоршања функције 
бубрега два дана пре извођења поменутог 
прегледа ендокранијума компјутеризованом 
томографијом), еналаприл, амлодипин, фуро-
семид таблете (ординиран након што је реги-
стровано смањење диурезе), ацетилсалицилну 
киселину, еноксапарин, изосорбид монони-
трат, ципрофлоксацин таблете, биолошки 
антидијароик ("Lactobacillus + Bifidobacte-
rium" у капсулама), сертралин и лоразепам; 
интравенска надокнада течности изото-
ничним физиолошким раствором, у дози 
500ml/12 сати, уведена је пошто су уочени 
знаци акутног попуштања бубрега.  

Одмах по пријему у ЈИН болеснику је 
имплантиран централни венски катетер и 
примењена транзиторна терапијска потпора 
активним депурацијама хемодијализама, уз 
појачану ултрафилтрацију због изражене хи-
перволемије. Истовремено је и интензивирана 
диуретска терапија (ампуле фуросемида, 
20mg/12 сати, а затим таблете 60mg дневно), 
уз одговарајућу корекцију биланса течности 
(интравенским и оралним путем), на шта је 
пацијент добро реаговао, што је регистровано 
клинички и лабораторијски: телесна тежина 
на отпусту из болнице 85 kg, диуреза успо-
стављена после три дана (1500 ml), на отпусту 
око 2500 ml; пад концентрације креатинина у 
серуму на 321 µmol/l, а урее на 8.4 mmol/l 
(графикон 1.). Измерена вредност клиренса 
креатинина приликом отпуста са болничког 
лечења износила је 18 ml/min, а квантитативна 
протеинурија 2,1 g/дан.  

 
 

"P" - дан пријема на болничко лечење;    
"CT" - дан када је рађен преглед компјутеризованом  
   томографијом;    
"HD" - дан када је започето лечење хемодијализом;   
"O" - дан отпуста из болнице  

 

Графикон 1. Концентрација креатинина и урее у  
серуму током хоспитализације 

 

Од могућих компликација акутног бу-
брежног застоја, регистровани су: електроли-
тни поремећаји (хипокалцемија и хиперфо-
сфатемија), затим незнатна асимптоматска 
хиперурикемија, блага до умерена анемија и 
инфекције (повратна уринарна инфекција и 
инфекција интравенске линије, без клиничких 
испољавања сепсе), које су успешно саниране 
супституционом, супортивном и каузалном 
терапијом. Артеријска тензија углавном је 
била у опсегу нормалних вредности. Нису 
забележени значајнији поремећаји ацидоба-
зног статуса, поремећаји коагулације, нити 
органска испољавања уремијског синдрома 
(кардиопулмоналне, гастроинтестиналне и 
неуропсихијатријске манифестације).  

Пацијент је преведен је на кућно лечење у 
добром општем стању, уз напомену да је због 
основне болести индикована редовна контро-
ла од стране нефролога, односно предочена је 
перитонеумска дијализа као модалитет 
лечења када се створе индикације. 

 

ДИСКУСИЈА: 
 

Термин радиоконтрастна нефропатија 
описује оштећење бубрежне функције на-
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стало у току 72 сата након интраваскуларне 
примене рендгенског контраста, у одсуству 
других етиолошких фактора1,7. Са аспекта 
клиничког значаја карактерише се релатив-
ним порастом препроцедуралне вредности 
серумске концентрације креатинина за више 
од 25% или апсолутним повећањем за најма-
ње 44 µmol/l1,7. У већини случајева клинички 
се испољава благим до умереним поремећа-
јем, са спонтаним опоравком након 1-2 не-
деље. Међутим, у зависности од степена 
ризика може довести и до акутног попуштања 
бубрега што значајно може повећати стопу 
смртности (нпр. код болесника где је неоп-
ходна била примена дијализе, у једном истра-
живању морталитет је износио 62%), односно 
резултирати хроничном бубрежном слабо-
шћу

9. Укупни значај ове компликације огледа 
се и у чињеници, да код пацијената са удру-
женим патолошким стањима, чак и мањи по-
ремећаји бубрежне функције могу доводити 
до повећања морбидитета и морталитета1.   

Инциденца радиоконтрастне нефропатије 
директно је условљена и пропорционална 
предиспонирајућим чиниоцима и факторима 
ризика (табела 1), међу којима највећи значај 
има претходно оштећена бубрежна функција, 
нарочито уколико је последица дијабетесне 
болести1,7.  

Код релативно здравих пацијената, са нор-
малном бубрежном функцијом, учесталост 
ове компликације је мала и креће се у распону 
од 0-5%, док у случају хроничне бубрежне 
слабости инциденца расте пропорционалнo 
степену тежине обољења: у болесника са бла-
гом до умереном инсуфицијенцијом процење-
на је на 5-10% у случајевима недијабетесне 
етиологије, односно на 10-40% уколико је 
оштећење бубрега последица дијабетесне бо-
лести, а највећа је у тешкој хроничној сла-
бости узрокованој дијабетесном нефропа-
тијом, где се креће и до 50% и више1,7. Сматра 
се да вредности клиренса креатинина мање од 
60ml/мин/1.73m2 представљају валидан пре-
диктор ризика од контрастне нефропатије10.  

Табела 1. Фактори ризика за развој радиоконтрастне нефропатије 
 

ПРЕДИСПОНИРАЈУЋИ ЧИНИОЦИ / ФАКТОРИ РИЗИКА ЗА НАСТАНАК РАДИОКОНТРАСТНЕ НЕФРОПАТИЈЕ 

од стране ПАЦИЈЕНТА од стране КОНТРАСТНОГ СРЕДСТВА 

 

Ослабљена функција бубрега / Хронична бубрежна инсуфи-
цијенција 

Осмоларност радиоконтраста 
(ризик је највећи за "високоосмоларна", а најмањи за 
"изоосмоларна" јодна контрастна средства)  

Дијабетесна нефропатија 
Старост (>70 г.) 
Дехидрација 
Хипотензија 
Конгестивна срчана слабост 
Цироза јетре са асцитесом 
Нефротски синдром 

 
 
Доза рендгенског контраста 
(већа доза или вишеструка примена  
током 72 сата подразумева већи ризик) 
 

Конкомитантна употреба нефротоксичних лекова: 
Нестероидни антиинфламаторни лекови, Аминогликозидии, 
АЦЕ инхибитори (у стањима смањене перфузије бубрега) и др. 
 
Мултипли мијелом (удружен са дехидрацијом) 

 
Начин (пут) примене контраста 
(већи је ризик приликом интраартеријске администрације у 
односу на интравенски пут примене) 

  

Како се начин лечења контрастне нефро-
патије не разликује од модалитета терапије 
бубрежног оштећења друге етиологије, нај-
важнија је одговарајућа процена ризика 
настанка компликације и примена мера пре-
венције. Према препорукама водича Европ-
ског удружења за урогениталну радиологију 
("European Society of Urogenital Radiology"), 
пре сваке процедуре са интраваскуларном 
употребом јодног контрастног средства неоп-
ходно је идентификовати главне предиспони-
рајуће чиниоце од стране пацијента: оштеће-
ну бубрежну функцију, дехидрацију, конге-
стивну срчану инсуфицијенцију, старост бо-
лесника и конкомитантну употребу нефроток-
сичних лекова7. Уколико је болесник под 

ризиком, треба размотрити употребу алтерна-
тивног дијагностичког поступка, без примене 
јодног контраста7. Ако таква могућност није 
на располагању, предузети следеће кораке: 
спровести одговарајућу перипроцедуралну 
хидрацију пацијента (започети примену 0,9% 
NaCl у дози 100 ml/h  континуирано интра-
венски 4 сата пре снимања и наставити је у 
наредна 24 сата након администрације кон-
траста или дати 500 ml течности оралним 
путем пре снимања и још најмање 2400 ml у 
току 24 сата после давања контрастног сред-
ства), затим применити најмању адекватну 
дозу ниско или изоосмоларног јодног контра-
стног средства и обуставити употребу 
нефротоксичних лекова најмање 24 часа пре 
снимања

7. Никако не треба користити високо-
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осмоларне радиоконтрасте, посебно у већим 
дозама и избегавати понављана снимања у 
краћем временском интервалу; исто тако, не 
треба давати ни манитол  или диуретике 
Хенлеове петље, јер је показано да ризик 
приликом њихове примене превазилази 
потенцијалне користи1,

 

7. У сваком случају, 
након интраваскуларне администрације јод-
ног контраста, неопходно је адекватно праће-
ње бубрежне функције, како би се евентуална 
појава контрастне нефропатије благовремено 
открила и на одговарајући начин третирала1,

 

7.  

Приказани случај акутног застоја бубрега 
као компликације контрастне радиографије у 
болесника са високим ризиком због хроничне 
бубрежне инсуфицијенције дијабетесне етио-
логије, дехидрације, старости, миокардиопа-
тије и конкомитантне употребе еналаприла, 
фуросемида и ципрофлоксацина, упућује на 
значај рационалног клиничког приступа, који 
се огледа у следећем:  

а. адекватној процени ризика и користи 
приликом доношења одлуке о примени  
дијагностичког поступка са интраваскулар-
ном употребом јодног контраста; 

б. примени најважније превентивне мере 
– одговарајуће хидрације пацијента/ експан-
зије волумена, уколико се таква дијагностич-
ка метода користи.    

 

ЗАКЉУЧАК: 
 

Овај пример на најбољи начин указује на 
неопходну опрезност клиничара када је у 
питању спровођење рутинске радиолошке 
дијагностике код пацијената ризичних у сми-
слу настанка радиоконтрастне нефропатије. 

Адекватна процена ризика поменуте компли-
кације и примена одговарајућих превентив-
них мера морају бити обавезне и саставни део 
у обављању свакодневне клиничке праксе.       
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"Рационална терапија" је биомедицински 
часопис у коме се објављују радови који су 
прихваћени од стране независних рецензена-
та. Објављује оригиналне медицинске научне 
радове, стручне медицинске радове, критичке 
осврте, приказе случајева, евалуације научних 
метода, посебно радове који се баве рацио-
налном терапијом у медицини, као и писма 
уреднику, извештаје о активностима удруже-
ња, рецензије књига, вести у биомедицини и 
остале чланке, писане на српском језику. 
Оригинални рукописи ће бити примљени 
само ако нису истовремено послати другим 
часописима. Радови ће бити прихваћени по-
сле позитивних рецензија ако не садрже ма-
теријал који је већ објављен или је поднесен 
или прихваћен за објављивање негде другде, 
осим као прелиминарни извјештај, као што је 
сажетак који не прелази 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 Times New Roman, величина 
слова 12, на ћирилици, са двоструким проре-
дом, у формату А4 (21 cm х 29,7 cm). Прво 
треба да буде наведен текст рада, а затим 
овим редоследом: табеле, слике и легенде 
слика. Текст рада треба да има следеће дело-
ве: насловна страна, сажетак, кључне речи, 
увод, метод, резултати, дискусија, захвалница 
и литература. Изузетно, ако је рад писан као 
прегледни чланак по позиву, може имати 
слободну форму. Сажетак не би требало да 
има више од 300 речи, а цео рад не више од 
6000 речи.  

Наслов рада, имена аутора и називи 

њихових институција, кључне речи, као и 

сажетак, треба да буду достављени и на 

енглеском језику. 

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

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

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

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

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

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

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

рада треба описати са довољно детаља, 

како би други истраживачи могли понови-

ти студију или је евалуирати. Када се испи-
тивања спроводе на људима, потребно је да 
аутори доставе одобрење релевантног Етич-
ког одбора за таква испитивања, као и изјаву 
да су све студијске радње биле спроведене у 
складу са Хелсиншком декларацијом. Ризич-
не процедуре и хемикалије, ако су биле кори-
шћене у раду, треба описати детаљно, као и 
предузете мере за безбедно руковање. Стати-
стичке методе које су биле коришћене треба 
детаљно навести.  

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

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

нису били поменути у претходном одељку 
рада.  

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

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

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

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

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

Табеле треба одштампати на посебним 
странама, са бројем табеле (арапски број) и 
називом изнад, и објашњењима испод табеле.  

Слике треба да буду наведене у тексту по 
редоследу појављивања, и изначене арапским 
бројевима. Број слика треба да буде што је 

могуће мањи, а да порука рада буде јасна. 

Слике не треба да понављају резултате наве-
дене у тексту или табелама. Називи слика и 
објашњења симбола у њима се наводе у ле-
гендама, које се штампају на посебним стра-
ницама, после одговарајућих слика. Слова, 
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бројеви и симболи на сликама треба да буду 
довољно велики да би били читки, и пропор-
ционални међусобно. Слике треба да буду у 
једној од следећих величина: ширина 8 cm, 12 cm 
или 17 cm, а максимална дужина 20 cm. Ако 
је слика значајно увећана (код фотомикро-
графија), то треба да буде показано кали-
брационом линијом на самој слици. На поле-
ђини фотографија треба обичном оловком 
назначити број слике и презиме првог аутора. 
Фотографије пацијената, са којих се они могу 
идентификовати, морају да буду праћене пи-
саном сагласношћу пацијената да се њихове 
фотографије могу публиковати. За слике које 
су раније већ биле публиковане, неопходно је 

навести оригинални извор и прибавити писа-
ну дозволу оригиналног аутора (или власника 
права на публиковање) да се слика поново 
публикује у "Рационалној терапији".  

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