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УВОДНИК 

 

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     
 

Род Potentilla је члан фамилије Rosaceae и 
углавном је распрострањен на северној хеми-
сфери. Овај род је познат по својим лекови-
тим својствима још од античких времена. Ек-
стракти надземних и подземних делова биља-
ка овог рода су коришћени у традиционалној 
медицини. Као лековите биљке користе се ра-
зличите врсте овог рода: Potentilla anserina, 

Potentilla reptans, Potentilla atrosanguinea, Po-

tentilla fulgens...  Највише је, у бројним in vitro 

и in vivo студијама на животињама, ис-
питивана Potentilla erecta. На тему испити-
вања ове биљке урађене су и три клиничке 
студије. За многе од поменутих биљака су 
урађене фармаколошке студије које потврђују 
њихово антиулцерогено, антидиjароично, 
антиинфламаторно, антиоксидативно, хипо-
гликемијско и друга деловања, што омогућава 
њихову примену у рационалној фитотерапији. 
Лековита својства рода Potentilla се припи-
сују танинима, тритерпеноидима, флавонои-
дима и др.  
 

Кључне речи: Potentilla, танини, тритер-
пеноиди, флавоноиди. 

 

ABSTRACT 
  

The genus Potentilla is a member of the 
family Rosacea and it is mainly distributed in the 
Northern hemisphere. This genus has been 
known since ancient times for its curative pro-

perties. Extracts of the aerial and underground 
parts have been applied in traditional medicine. 
As curative herbs, various species of this genus 
are in use: Potentilla anserine, Potentilla rep-

tans, Potentilla atrosanguinea, Potentilla ful-

gens… The most examined species in many in 

vitro and in vivo studies on animals is Potentilla 

erecta. To evaluate this herb, clinical studies 
were performed. Pharmacological studies are 
reviewed for many of the mentioned herbs which 
confirm their anti-ulcerogenic, antidiarrhoic, 
anti-inflammatory, antioxidative, antihyperglyce-
mic and other activities which enable their use in 
rational phytotherapy. Curative properties of this 
genus are assigned to tannins, triterpenoids, 
flavonoids, etc. 

 

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

 

УВОД 
 

Potentilla је род са много врста које се већ 
вековима користе у традиционалној медици-
ни разних народа. Код старих Грка и Латина 
овај род је био познат као "Heptaphyllon" и 
"Pentaphyllon", односно као "Septifolium" и 
"Quinquefolium". У средњем веку, научник L. 
Fuchs је у својој књизи "New Kreuterbuch" 
(1543.) описао пет врста рода Potentilla. Врсте  
рода Potentilla се широкo користе у Европи, 
Азији и Северној Америци. + 
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У Србији, Русији, Бугарској и Турској ко-
ристи се корен Potentilla erecta у терапији ди-
зентерије, дијареје као и бактеријских, гљи-
вичних и вирусних инфекција. Има примену 
као антисептик за уста и грло, али и у неким 
облицима туморских обољења. Potentilla rep-

tаns (надземни делови и лишће) се користи 
код зубобоље, улцера, запаљења грла. И друге 
врсте из рода Potentilla имају примену у ме-
дицини.  

У Азији (Кина, Кореја, Јапан, Индија) ко-
ристе се корен Potentilla atrosanguinea и Po-

tentilla fulgens, и то у лечењу дијареје, крва-
рења, кашља, хепатитиса, улцера... Испити-
вања су показала да Potentilla anserina пове-
ћава тонус изолованог утеруса код различи-
тих животињских врста1. 

Европска фармакопеја из 2007. и Пољска 
VI из 2002. садрже монографије Tormentillae 

tinctura (Potentilla erecta rhizomes). Многе 
Potentilla врсте, а међу њима и Potentilla rep-
tans, користе се за припрему хомеопатских 
препарата према хомеопатским фармакопе-
јама као што су HPUS, HAB и друге. Током 
прошлог века рађена су бројна истраживања у 
циљу идентификације фармаколошки актив-
них састојака биљке. Међутим, тек у задњих 
неколико година, клиничка истраживања су 
потврдила ефикасност екстракта ризома Po-

tentilla erecta у лечењу улцерозног колитиса и 
вирусне дијареје код деце. 

Циљ овог рада је да се прикажу фитохе-
мијске и фармаколошке карактеристике врста   
рода Potentilla.  

 

ОПИС 
 

Раздео: Magnoliophyta; Класа: Magnoliop-

sida; Фамилија: Rosaceae. Назив рода Poten-

tilla води порекло од латинске речи "potens" 
што значи "снажан", а односи се на лековите 
карактеристике неких врста. Овај род обухва-
та око 500 врста вишегодишњих, ређе двого-
дишњих или једногодишњих биљака. Могу се 
наћи поред путева и обала, по влажним и 
мочварним ливадама, као и низинским шума-
ма. Распрострањене су у великом делу Евро-
пе, Азије и Северне Америке. Стабљика је 
кончаста, издужена, пузећа, 30-100cm дужи-
не, са бочно развијеним изданцима и усправ-
ним дебелим ризомом. Листови су прстасти, 
5-7-члани, са краћим дршкама. Листићи су 
јајасти назубљени или тестерасто назубљени. 
Цветови су петочлани, појединачни у пазуху 
листова, златножуте боје2. 

САСТОЈЦИ У ВРСТАМА РОДА 

POTENTILLA 
 

Најважнији састојци који се могу наћи у 
овим биљкама су танини, тритерпеноиди и фла-
воноиди. 

 

Састојци  у корену и ризому  
 

Састојци корена и ризома код биљака 
рода Potentilla су највише истраживани у вр-
сти Potentilla erecta

1
.  У корену и ризому се 

могу наћи: 

• танини - сложена полифенолна безазотна 
нетоксична једињења опорог укуса. Има 
их у свим органима зељастих и дрвена-
стих биљака. У вишегодишњим зељастим 
биљкама најбогатији танинима су под-
земни органи (ризоми и корење). У биљ-
кама се налазе у ћелијском соку парен-
химских ћелија, док су у дрогама најчеш-
ће адсорбовани на ћелијским мембранама. 
Танини се хемијски деле у две групе: кон-
дензоване и хидролизирајуће. Основни са-
стојак кондензованих танина су катехини. 
Они се лако полимеризују у високомоле-
куларна једињења – флобафене. Међутим, 
флобафени су практично нерастворљиви 
у води, а временом под дејством полифе-
нолоксидаза долази до разградње конден-
зованих танина и настанка флобафена. Из 
тог разлога, дроге са катехинским танини-
ма временом све више губе адстригентну 
вредност. Хидролизирајући танини су естри 
полифенолних (гална, дигална) киселина 
и шећера

3. 

Код врсте Potentilla erecta идентифи-
кована су и структурно објашњена 43 је-
дињења. Највећи део њих су танини (кон-
дензовани и хидролизирајући). Од кон-
дензованих танина заступљени су: (+)- 
Catechin, (-)- Epicatechin, (+)-Gallocatechin 
и (-)- Epigallocatechin, а од хидролизира-
јућих: Pedunculagin, Agrimoniin, Laeviga-

tin B...4,5 

• тритерпеноиди - природна биљна једиње-
ња која у својој основи имају изопрен. 
Јављају се као слободна једињења, хете-
розиди, сапонозиди, испарљиви састојци 
биљака. Изоловано је преко 4000 тритер-
пенских једињења из биљака. Многима од 
њих се приписује антибактеријска и анти-
неопластична улога.  

Карактеристично једињење за врсте 
рода Potentilla је Тormentoside (Rosamun-

til)6.  
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• флавоноиди – (лат. flavus - жут) садржа-
ни су у многим биљкама, а јављају се у 
виду слободних или гликозидно везаних 
жутих ћелијских пигмената локализова-
них у разним органима, нарочито у цвето-
вима и у лишћу. Биoфлавоноиди су акти-
вна полифенолна једињења флавоноида 
којима се приписује повољно деловање на 
капиларе. Tретирају се као фактори који 
смањују пропустљивост капилара (такав 
је на пример кверцетин)3. Флавоноиди су 
природна биљна једињења са незнатном 
токсичношћу, па су као таква нашла ши-
року примену у медицини. 

У роду Potentilla најзаступљенији фла-
воноиди су: Kaempferol, Cyanidingluco-
side, Leucoanthocyanidin... 

У корену и ризому врсте Potentilla 
erecta пронађене су и органске киселине, 
фенол-карбоксилне киселине, стероли, ше-
ћери, аминокиселине и масне киселине.  
 

Састојци у надземним деловима 
 

Бројна испитивања су показала да у над-
земним деловима врсте Potentilla anserina има 
26 састојака, код врсте Potentilla еrecta 25, а 
код врсте Potentilla reptans 8 састојака. У 
надземним деловима биљака углавном се 
налазе флавоноиди велике структурне разно-
врсности. У већини испитаних врста налазе се: 
kaempferol, quercetin, cyanidin

7
... 

Такође су заступљени и танини, посебно 
хидролизирајући (5 – 10% састојака надзем-
ног дела код врсте Potentilla anserina), а код 
већине испитаних врста су присутни: poten-

tillin, pedunculagin, tellimagrandin I, casua-

rictin.  

Велики број тритерпеноида (27 једињења) 
иозолованих у надземним деловима су сличне 
или исте структуре са онима изолованим у 
подземним деловима. Поред наведених, у 
надземним деловима се налазе и следећи са-
стојци: кумарин (Potentilla erecta и Potentilla 

аnserina), органске и фенол-карбоксилне ки-
селине, стероли, есенцијална уља, пектини1... 

 

ФАРМАКОЛОШКО ДЕЈСТВО 
 

Различите врсте рода Potentilla показују 
бројна фармаколошка дејства, као што су: 
антиулцерогено, антидијароично, антиин-
фламанторно, антиоксидантно, хипогликемиј-
ско и друга. Урађена су бројна in vivo и in 
vitro испитивања у циљу потврде ових и дру-
гих деловања. 

Антиулцерогено деловање 
 

Рађена је студија на 16 пацијената са ул-
церозним колитисом. Пацијенти су примали 
екстракт ризома Potentilla erecta, и током тре-
тмана је мерен CAI (colitis activity index). Код 
дозе од 2.400 mg/дан дошло је до статистички 
значајног смањења CAI. Нижа (1.200 mg/дан) 
доза није ефикасна колико и доза од 2.400 
mg/дан. Виша (3.000 mg/дан) доза није пока-
зала значајно већу ефикасност од 2.400 
mg/дан, али ни значајно повећање нежељених 
ефеката. Од нежељених ефеката јавили су се 
благи гастроинтестинални поремећаји код 
шест пацијената, али то није представљао ра-
злог за прекид терапије8.  

Сматра се да овај гастропротективни ефе-
кат имају полифенолна једињења као што су 
танини. 

Ово деловање је потврђено и код екстрак-
та листова Potentilla reptans у једној фарма-
колошкој и хистопатолошкој студији изво-
ђеној на пацовима9.  

 

Антидијароично дејство 
 

Рађена је рандомизирана, дупло слепа, 
плацебо контролисана клиничка студија. По-
казала је високу ефикасност сувог екстракта 
ризома Potentilla erecta у терапији дијареје 
код деце изазване Rotavirus инфекцијом. У 
студији је учествовало 40-оро деце (20-оро у 
контролној групи и 20-оро у испитиваној 
групи). Испитивана група је примала суви ек-
стракт ризома Potentilla erecta добијен ек-
стракцијом једног дела сувог корена са 10 де-
лова 40%-ног етанола. Овакав екстракт са-
држи 30-40% танина, сапонина и других ком-
поненти. Контролна група је примала суви 
екстракт индијског црног чаја који садржи 10-
20% танина, истог изгледа и укуса као и ек-
стракт ризома Potentilla erecta.  

Обе групе су примале по 3 капи екстракта 
или плацеба по години живота, три пута днев-
но до престанка дијареје или највише 5 дана. 
Праћено је време трајања дијареје и мерен је 
волумен столице. Трајање дијареје у испити-
ваној групи је било значајно краће од плацебо 
групе (3 дана испитивана група / 5 дана кон-
тролна). У испитиваној групи 8 од 20-торо 
деце (40 одсто) је излечено у току 48 сати, док 
је код контролне групе то било код 1 од 20-
торо деце (5 одсто). Такође је надокнада 
течности у испитиваној групи била значајно 
мања него код контролне групе10. 



Марина Т. Поповић 
 
 

4 

Сматра се да кондензовани танини ства-
рају комплексна једињења са протеинима му-
козе црева и тако формирају заштитни слој, 
међутим, танини могу да формирају и ком-
плексна једињења са протеинима вируса (Ro-

tavirus) што појачава антидијароични ефекат. 
Многи аутори сматрају да се антидијароични 
ефекат екстракта јавља не само због прису-
ства танина већ и због присуства других са-
стојака. 

 

Хипогликемијско дејство 
 

У Индији је извођена студија, која је по-
казала да постоји хипогликемијско дејство 
чисто метанолног екстракта корена Potentilla 

fulgens. Мишеви су интраперитонеално при-
мали екстракт у различитим дозама од 150-
450mg/kg. Ниво глукозе је мерен у ра-
зличитим временским интервалима у периоду 
од 5 дана. Уочено је да се ниво глукозе сма-
њивао и у групи здравих мишева и у групи 
мишева где је диабетес изазван aloxan-ом. 

Истовремено је извођена и токсиколошка 
студија где су мишевима даване дозе екстрак-
та корена Potentilla fulgens веће од 450mg/kg. 
Уочено је да се при овим дозама није јављао 
никакав нежељени ефекат у периоду од 4 не-
деље

11.  
Екстракт ризома Potentilla erecta је пока-

зао сличне резултате, а сматра се да је то због 
присуства tormentosidа. Такође се сматра да 
биљке из овог рода могу да помогну у ком-
пликацијама код дијабетеса као што су неу-
ропатија и ретинопатија1.  

 

Антиинфламаторно дејство 
 

Студија је испитивала локални анти-ин-
фламаторни ефекат ацетоног и етанолног ек-
стракта корена и ризома Potentilla erecta и 

Potentilla alba. Студија је извођена на мише-
вима. Као изазивач инфламације коришћен је 
3 одсто уљани раствор кротон ацетона, који је 
нанет на оба ува мишева. На једно уво је за-
тим нанет екстракт биљке. Најјача фармако-
лошка реакција је утврђена код ацетоног ек-
стракта ризома Potentilla alba, слична је била 
дејству hydrocortison масти. Ацетони и ета-
нолни екстракт испитиваних биљака је значај-
но смањио инфламацију од 30-50 одсто у 
односу на контролно уво12. 

 

Антиоксидативно дејство 
 

У оквиру студије је посматран утицај ра-
зличитих доза алкохолне тинктуре ризома 
Potentilla erecta на садржај malonaldehid-а у 

крви пацова. Студија је рађена на албино па-
цовима у нормалним физиолошким условима. 
Интрагастикуларно је давана тинктура у тра-
јању 14 дана и у дози од 0.05 и 0.1ml на 100g 
телесне тежине. Утврђено је да је дошло до 
значајног смањења малоналдехида и ендоге-
них липида после три апликације тинктуре 
Potentilla erecta. Полифенолна једињења (та-
нини) у биљкама овог рода имају велики ан-
тиоксидативни капацитет, а тиме испољавају 
и протективне ефекте13, у смислу превенције 
тумора, побољшања имунитета, везивања 
слободних радикала... Такође је уочено и да 
етанолни и водени екстракти надземних де-
лова биљке Potentilla reptans имају антиокси-
дативну активност14. 

Биљке овог рода се данас највише користе 
у облику чајева за лечење дизентерије, про-
лива, код упале мокраћне бешике, као раствор 
за испирање рана, код упале уста... Ова при-
мена је углавном у оквирима народне меди-
цине. Наша фармакопеја, као и већина стра-
них, прописује ризом Tormentillae (Potentilla 

erecta) и тинктуру Tormentillae (Potentilla 

erecta) као адстрингенс15,16. 
  

ЗАКЉУЧАК 
 

Mногобројне студијe су рађене у циљу 
испитивања фармаколошког деловања врста  
рода Potentilla. Велики број састојака је 
идентификован и објашњен у надземним и 
подземним деловима биљака овог рода. Ме-
ђутим, остаје питање да ли се састојци иден-
тификовани у једној врсти налазе и у другим 
врстама рода Potentilla. Такође је неизвесно 
да ли се састојци нађени у надземним дело-
вима налазе и у ризому или корену биљке. 
Урађен је мали број клиничких студија тако 
да постоји потреба за њиховим даљим извође-
њем ради потврде лековитих својстава и бе-
збедности примене. Лековита својства  рода 
Potentilla пружају могућност за примену како 
у терапији тако и у здравој исхрани. 
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СКРАЋЕНИЦЕ 
 

ЦНС - централни нервни систем 

ЈИЛ - јединица интензивног лечења 
НСАИЛ - нестероидни антиинфламаторни 

лекови 

ПСС - poison severity score 
 

САЖЕТАК 
 

С циљем да се утврди учесталост, степен 
тежине тровања и ефикасност примењених 
терапијских мера проспективно су анализи-
рани болесници, лечени због акутног тровања 
лековима у Центру за ургентну медицину то-
ком 2008. године. Коришћени су подаци из 
протокола свих болесника лечених у Центру 
за ургентну медицину и обрасца за пријаву 
акутног тровања. Узорак је садржао 217 па-
цијената. Акутних тровања лековима било је 
146 (67,28 одсто), комбинацију лекова и алко-
хола користило је 19 пацијената (8,75 одсто), 
акутних интоксикација алкохолом било је 25 
(11,52 одсто), корозивним средствима 11 (5,07 
одсто), а остали узроци су били заступљени 
код 16 пацијената (7,37 одсто). Дистрибуција 
тровања према полу је слична, доминирају 
тровања бензодиазепинима. Тровања су чешћа 

у другом делу дана, код особа средње живот-
не доби. Већина пацијената је услед прави-
лног иницијалног терапијског приступа,  изле-
чена без последица. 
 

Кључне речи: акутно тровање, лекови, 
бензодиазепини 

 

ABSTRACT 
 

In order to determine the frequency, severity 
of poisoning and the effectiveness of therapeutic 
measures, the patients treated for acute drug 
poisoning in the Center for emergency medicine 
in 2008 were analyzed prospectively. We used 
data from the protocol of all patients treated in 
the Center for emergency medicine and from the 
reports on acute poisonings. There were 217 
patients in the study group. Sixty-seven percent 
(146 pts., 67.28%) of the patients were acutely 
poisoned by drugs, about nine percent (19 pts., 
8.75%) by combination of drugs and alcohol, 
eleven percent (25 pts., 11.52%) by alcohol only, 
five percent (11 pts., 5.07%) by corrosive sub-
stances and about seven percent (16 pts., 7.37%) 
by other causes. Distribution of poisonings by 
sex was similar, dominated by poisoning with 
benzodiazepines. Most of the posionings 
happened in the second part of the day, in the   
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middle aged population. The majority of patients 
recovered without consequences, due to adequate 
initial therapeutic approach.  

 

Key Words: acute poisoning, drugs, benzo-
diazepines 

 

УВОД 
 

Отрови су супстанце које оштећују струк-
туру и функцију ткива. Тровање може да буде 
задесно, самоубилачко и убилачко. Степен 
оштећења зависи од врсте супстанце, агрегат-
ног стања, начина уношења, концентрације и 
трајања изложености отрову. Постављање тач-
не дијагнозе тровања је често тешко, јер исто-
времено подразумева идентификацију отрова 
која није увек могућа. За постављање дијаг-
нозе користе се ауто- и хетероанамнестички 
подаци, физикални преглед болесника, кли-
нички симптоми и знаци тровања. Идеално би 
било одредити концентрацију отрова у теле-
сним течностима. 

Истраживања овакве врсте су битна ради 
сагледавања учесталости акутних интоксика-
ција на одређеној територији, врсте узроч-
ника као и учесталости у односу на пол. Вео-
ма је важно на основу резултата истраживања 
вршити превенцију, нарочито када се ради о 
алкохолним интоксикацијама и интоксика-
цијама опиоидним дрогама. Без обзира на 
агенс који је изазвао тровање, лекар који 
пружи прву помоћ пацијенту, дужан је да има 
правилан приступ акутно отрованом што 
подразумева: одржавање виталних функција 
(АБЦ приступ), уклањање отрова, смањење 
апсорпције, давање антидота и симптоматско 
лечење. 

Лечење акутних тровања заснива се на 
познавању базичних фармакодинамских ме-
ханизама, као и патофизиологије тровања. 
Како ће болесник бити збринут зависи од 
прогресије клиничких манифестација, a y слу-
чају да нема значајније симптоме, након га-
строинтестиналне деконтаминације, може се 
отпустити из болнице. Поред бројних других 
терапијских модалитета, укључујући специ-
фичне мере, терапија код тровања многим ле-
ковима је y основи супортивна. 

Од свих акутних тровања хемијским ма-
теријама према статистичким подацима, на 
тровања лековима односи се 60-80 одсто. Нај-
бројнија и токсиколошки најзначајнија су тро-
вања психофармацима. Уколико се не преду-
зму благовремене и адекватне мере лечења, 
ова се тровања  могу завршити смртно1. 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
 

Циљ овог истраживања је сагледавање 
учесталости акутних интоксикација на тери-
торији Шумадијског округа, врсте узрочника 
као и учесталости у односу на пол. 

 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
 

Сви пацијенти лечени су у Центру за ур-
гентну медицину Клиничког центра "Крагује-
вац" у периоду од 01.01.2008. до 31.12.2008. 
године. 

Проспективно је праћен период од 01.01. 
2008. до 31.12.2008. године у коме је у Цен-
тру за ургентну медицину лечено 217 бо-
лесника због акутног тровања, а као најчешћи 
узрочник региструју се лекови из групе седа-
тивa-хипнотика. Подаци су добијени из про-
токола свих лечених болесника у Центру за 
ургентну медицину током 2008. године као и 
обрасца пријаве акутног тровања Национал-
ном центру за контролу тровања Војномеди-
цинске академије (ВМА) Београд, који је у 
обавези да попуни сваки лекар који акутно 
тровање лечи.  

 

РЕЗУЛТАТИ 
 

Анализа структуре болесника по полу и 
животној доби показала је да је најмлађи па-
цијент имао 13, а најстарији 84. године. Нај-
већи број самотровања запажа се у групи 
особа старости 20-49 година (62 одсто). Про-
сечна старост пацијената женског пола је 
36,38, док су мушкарци у просеку били стари 
34,15 година (слика 1). Заступљеност тровања 
према полу била је у сличном проценту код 
жена (53 одсто) и мушкараца (47 одсто) 
(слика 2). Од укупно 217 пацијената лечених 
у наведеном периоду акутних тровања леко-
вима било је 146 (67,28 одсто), комбинацију 
лекова и алкохола користило је 19 пацијената 
(8,75 одсто), акутних интоксикација алкохо-
лом било је 25 (11,52 одсто), корозивним 
средствима 11 (5,07 одсто), предозирања 14 
(6,45 одсто), остали узроци су били засту-
пљени код 2 пацијента (0,92 одсто) (слика 3). 
Што се тиче врсте лека као узрочника трова-
ња најчешће су коришћени бензодиазепини 
(90 пацијената), антидепресиви (9 пацијена-
та), антипсихотици (11 пацијената), НСАИЛ 
(10 пацијената), бета-блокатори (4 пацијента), 
АЦЕ-инхибитори (2 пацијента), антибиотици 
(2 пацијента), орални антидијабетици (3 па-
цијента), антиепилептици (5 пацијената), те-
офилини (2 пацијента), по  један  пацијент  je 
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Слика 1. Дистрибуција тровања  
               према старости пацијента 
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Слика 2. Структура тровања према полу 
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Слика 3. Узроци тровања 

узео фарин, парацетамол, лек из групе анти-
хистаминика, антиеметика, органских нитра-
та, антипаркинсоника и калцијумских антаго-
ниста (слика 4). Ови лекови су коришћени 
самостално или у комбинацији са другим 
леком или алкохолом. Посматрано према ме-
сту становања више самотровања било је код 
становника градске у односу на сеоску сре-
дину. Дистрибуција самотровања према делу 
дана говори да су чешћа током поподнева и 
ноћи. Поновљених тровања било је 5, остали 
пацијенти су се отровали по први пут. Што се 
тиче исхода, према скали степена тежине 
тровања (poison severity score ПСС): са ПСС 0 
било је 4 одсто пацијената, највећи број 
пацијената имао је ПСС 1 или 65 одсто, ПСС 
2 имало је 14 одсто пацијената, ПСС 3, 16 
одсто, а ПСС 4, 1 одсто пацијената. Смртни 
исход регистрован је код 3 пацијента (1 
одсто) (слика 5). 
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Слика 4. Врсте лекова као узроци тровања 
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Слика 5. Тровање према ПСС скору 

 

ДИСКУСИЈА 
 

Самотровање је важан узрок смрти широм 
света. Смртност од акутних тровања је на 
трећем месту, иза кардиоваскуларних и ма-
лигних болести1. Према истраживању спрове-
деном у осам Ургентних центара осам ра-
зличитих земаља самотровање је најчешћи 
начин самоубиства2. Током 2008. године у 
Центру за ургентну медицину КЦ "Крагује-
вац" збринуто је 217 пацијената са акутним 
тровањем. Сви пацијенти су самоиницијатив-
но узимали лекове у циљу самотровања, није 
било задесних тровања. Покушај самоубиства 
тровањем је дијагностикован на основу кли-
ничког налаза, података од рођака, пратње и 
самог пацијента. У појединим случајевима 
иницијална дијагноза је потврђена и специ-
фичним токсиколошким квалитативним те-
стовима из урина пацијента. Све пацијенте је 
консултативно прегледао психијатар. Исход 
код већине пацијената је био повољан услед 
правилног иницијалног третмана. Код сваког 
пацијента где је била индикована учињена је 
лаважа желуца и дат активни угаљ. Затим је 
примењена неспецифична и специфична де-
токсикациона, као и одговарајућа симптомат-
ска терапија. 
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У нашем испитивању уочено је да су 
акутне интоксикације заступљене у сличном 
проценту код оба пола, али постоји разлика у 
односу на врсту токсичног агенса. Мушкара-
ца је било 102 (47 одсто) (просечне старости 
34,15 година) и 115 жена (53 одсто) (просечне 
старости 36,38 година). Жене чешће посежу 
за мање смртним средствима у покушају 
суицида: прекомерна доза лека, резање вена. 
У овим покушајима приметна је потреба да се 
околина алармира и упути апел за помоћ3. 
Код реализованих покушаја са фаталним 
исходом значајно су више заступљени му-
шкарци, док су у групи неуспешних покушаја 
суицида значајно више заступљене жене4. 

Подаци из литературе о заступљености 
полова су различити. У испитивању акутних 
тровања кардиоваскуларним лековима, Вучи-
нић и сарадници наводе да су жене заступље-
не у 77,5 одсто случајева, старосне доби 13-78 
година

5. Према другима, степен  самотровања 
код мушкараца је 20,55 одсто, код жена 22,95 
одсто. Такође, мушкарци и жене имају ра-
зличите факторе ризика за поновљено тро-
вање. Болнички лечени пацијенти због 
самотровања имају повећан ризик за касније 
самоубиство, превремену смрт и друге узроке 
смрти

6. У нашем испитивању је такође било 
рецидивантних тровања у циљу самоубиства, 
укупно 5 (2 одсто), док су остали пацијенти 
први пут пили лекове. Осим у броју, међу 
половима постоје разлике и у коришћеним 
агенсима. Интоксикације алкохолом су чешће 
код мушкараца; од укупно 25 збринутих 
акутних алкохолних интоксикација, 3 особе 
су биле женског пола, остало су мушкарци 
(88 одсто). 

У мултицентричној студији спроведеној у 
Великој Британији током 2001. године због 
самотровања збринуто је 214 пацијената, ве-
ћином жене које су узимале парацетамол7. Ра-
злог томе може бити доступност овог лека у 
кућној апотеци и продаја без рецепта. У на-
шем испитивању био је један случај тровања 
парацетамолом, а на тровања аналгетицима 
отпада 5,07 одсто свих тровања. На испити-
ваном узорку, такође у Великој Британији је 
било 7072 смрти због предозирања хероином 
током десетогодишњег периода праћења8. Ми 
смо имали 14 случајева предозирања за годи-
ну дана, смртних исхода није било. 

Тровања се разликују према врсти узроч-
ника. Лек је био узрок код 146 пацијената, лек 
у комбинацији са алкохолом код 19, само ал-
кохол код 25, корозивним средствима отрова-

ло се 11 пацијената, са прекомерном дозом их 
је било 14, а други агенси су били присутни 
код 2 пацијента. Међутим, тачна процена која 
је врста медикамената употребљена била је 
немогућа због непотпуних података у прото-
колу болесника. Код 39 пацијената непозната 
је врста лека.  

Подаци указују, да су најчешћа тровања 
бензодиазепинима у односу на друге лекове, 
који су ређи и спорадично се срећу9. Према 
другим ауторима који су пратили десетого-
дишњи тренд самотровања (1992-1993. 2001-
2002.) доминирају тровања психолептицима, 
78 и 77 одсто. Смањен је број тровања бензо-
диазепинима 67 до 55 одсто, а повећан број 
тровања антидепресивима 9,5 до 15 одсто. 
Променио се тип антидепресива, смањен је 
број имипраминских антидепресива (48.4%до 
10,7 одсто), а повећан број ССРИ (31,2 до 74 
одсто)10. 

Бензодизепини су најчешћи узрочник 
тровања зато што пацијенти лако долазе до 
њих, доступни су у кућним апотекама, пропи-
сују се за бројне индикације. За тровања се 
користе самостално или чешће, у комбина-
цији са другим лековима или алкохолом. Са-
мостално ретко дају озбиљне компликације. 
На тежину клиничке слике тровања узрокова-
них комбинацијом бензодиазепина и других 
лекова, утиче тип и количина другог лека. 
Испитивања у периоду 1962-1975. године, 
показала су да бензодиазепини узети заједно 
са барбитуратима дају компликације попут 
тешке депресије ЦНС-а и акутне респира-
торне инсуфицијенције11. Статистике у Вели-
кој Британији показују да је 3,8 одсто свих 
смрти због тровања узроковано узимањем 
бензодиазепина као јединих лекова. У комби-
нацији са алкохолом, опијатима и ТЦА изра-
женија је њихова токсичност. Старији су осе-
тљивији

12. 

У нашем испитивању било је 7 тровања 
алпразоламом. Сви пацијенти су излечени без 
последица. Према искуствима других, алпра-
золам је један од најтоксичнијих бензодиазе-
пина

13. У студијама у Великој Британији 
индекс фаталне токсичности (број смрти на 
милион прописаних лекова) за алпразолам је 
5,9 насупрот 4,0 за диазепам. Недавно истра-
живање на Новом Зеланду показало је да је 
степен смртних исхода на милион прописа-
них алпразолама 38,1 у поређењу са 5,3 за се-
дативе и хипнотике као групу14. Ово се може 
узети као потенцијално значајно јер се тро-
вања бензодиазепинима обично сматрају бе-
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зазленим. У Шведској су у последње две 
деценије бензодиазепини узрочници 39 одсто 
самоубистава. Оволико смртних исхода није 
последица директног токсичног дејства бен-
зодиазепина, већ комбиновања са другим ле-
ковима или другим начином за самопо-
вређивање (нпр. утопљење)15. 

Ретроспективна студија 14-годишњег пе-
риода спроведена ради процене учесталости и 
клиничких карактеристика тровања бензодиа-
зепинима закључила је да такви пацијенти 
имају мали хоспитални морталитет, али акут-
ни соматски ризик није занемарљив. На ове 
пацијенте се утроши знатан део средстава у 
Центру за ургентну медицину и ЈИЛ-у. 
Учешће тровања бензодиазепинима у укуп-
ном броју тровања лековима годишње пока-
зује растући тренд током последњих година. 
Они чине готово трећину свих случајева. 
Забележено је 702 случаја тровања бензодиа-
зепинима, од тога су код 144 случаја унети 
само они, код 200 случајева  комбиновани су 
са алкохолом, a код 358 узимани су у 
комбинацији са другим лековима. У 56 одсто 
случајева пацијенти су имали знаке тешке де-
пресије ЦНС-а на пријему. Оротрахеална ин-
тубација је спроведена у 47 одсто, а у 18 
одсто примењена је вештачка вентилација. 
Компликације су забележене у 69 од 702 
случаја (9,8 одсто). Пет случајева је имало 
смртни исход16. 

У нашем истраживању, насупрот учеста-
лости тровањима бензодиазепинима, тровања 
другим лековима су спорадична. У погледу 
аналгетика чешће су коришћени НСАИЛ (10 
случајева) у односу на парацетамол (1 случај). 
У литератури је учесталост самотровања 
аналгетицима 5,4-7,3 одсто, углавном је 
коришћен парацетамол самостално или у 
комбинацији са другим лековима10. У Центру 
за контролу тровања ВМА, тровања кардиова-
скуларним лековима просечно су годишње за-
ступљена са око 12,5 одсто од укупног броја 
тровања лековима, а при томе су доминантна 
тровања бета-блокаторима и антагонистима 
калцијума (77,5 одсто)5. У нашем случају кар-
диоваскуларни лекови су коришћени у 2,76 
одсто, углавном бета-блокатори. 

Ризик за самоубиство је већи у касно ју-
тро и рано поподне. Самоубиство и покушај 
самоубиства имају различите психолошке уз-
роке и епидемиолошке факторе ризика. Ови 
подаци подржавају хипотезу да временско 
биолошке промене имају утицај на самоуби-
лачко понашање

17. У нашем истраживању се 

дистрибуција тровања према делу дана, слаже  
са подацима других аутора.  У преподневним 
часовима због акутног тровања збринуто је 37 
(17,05 одсто) пацијената, а поподне и током 
ноћи 180 (82,95 одсто )  пацијената. 

Суицидални ризик је повишен код људи 
који се баве медицином. Преглед студија из 
различитих земаља показује да се релативни 
ризик креће 1,1-3,4 код мушкараца лекара, a 
2,5-5,7 код жена лекара. Сугерише се да је 
повећан ризик код здравствених радника по-
везан са приступом опасним средствима за 
самоубиство

18. У нашем узорку није било 
здравствених радника. 

Што се тиче дистрибуције пацијената пре-
ма месту становања, већи број потиче из град-
ске средине 179 (82,5 одсто), 38 из сеоске 
(17,5 одсто). To ce објашњава чињеницом да 
урбана средина излаже своје становнике ра-
зличитим, већим стресовима него сеоска. У 
прилог томе говори студија о морталитету у 
Данској, где је број самотровања у главном 
граду, Копенхагену  већи него у провинцији19. 

Смртни исход у нашем истраживању је 
регистрован код 1,38 одсто пацијената, што се 
може објаснити правилним иницијалним 
третманом акутно отрованих. Два пацијента 
која су умрла, узела су корозивно средство, а 
трећи комбинацију лекова и алкохола. Паци-
јент који је умро услед узимања корозивног 
средства био је старије животне доби, што 
подразумева одређен степен придружености 
кардиоваскуларне патологије. Друга пацијен-
ткиња која је умрла, а узела је корозивно 
средство, била је млада, али је узела велику 
количину агенса. 

Степен тежине тровања процењиван је на 
основу Скоринг система за тежину тровања 
(poison severity score ПСС). Према клиничким 
симптомима и знацима, току и исходу трова-
ња се класификују на асимптоматска (ПСС 0-
нема симптома и знакова тровања), лака 
(ПСС 1 - благи пролазни симптоми који се 
спонтано повлаче), средње тешка (ПСС 2 - 
наглашени симптоми дужег трајања), тешка 
(ПСС 3 - изражени или животно угрожавајући 
симптоми) и фатална (ПСС 4 - смртни исход). 
Што се тиче исхода, према скали степена те-
жине тровања код нас је било 4 одсто 
пацијената са ПСС 0. Највећи број пацијената 
имао ПСС 1, њих 65 одсто, ПСС 2 имало је 14 
одсто пацијената, ПСС 3 њих 16 одсто, а ПСС 
41 одсто пацијената. Подаци из литературе су 
слични; након тровања психотропним леко-
вима анализа тежине тровања  испитиваних 
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болесника, показала је да је највише боле-
сника имало тровање лаког (ПСС 1 – 39,89 
одсто) и тешког степена (ПСС 3 – 31,4 одсто). 
До фаталног исхода је дошло код 30 (3,83 
одсто) болесника20. 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Већина посматраних акутних тровања 
протекло је асимптоматски и са клиничком 
сликом тровања лаког степена, што се може 
објаснити правилним иницијалним третманом 
оваквих болесника у Центру за ургентну ме-
дицину КЦ Крагујевац заснованом на прин-
ципима и доктринарним ставовима који се 
поштују и важе и у Националном центру за 
контролу тровања у ВМА Београд. Смањен је 
број неопходних болничких дана за лечење 
оваквих болесника и потреба за продуженом 
хоспитализацијом због компликација наста-
лих после акутних тровања. 

Највећи број лечених акутних тровања у 
наведеном периоду узроковали су лекови из 
групе бензодизепина. Тренд употребе одре-
ђених група лекова у самотровањима није зна-
чајно промењен током десетогодишњег пе-
риода. 

Акутно тровање је једно од ургентних 
стања које захтева хитан медицински трет-
ман, брзу стабилизацију виталних функција и 
примену адекватне терапије. У збрињавању и 
прихватању важна је вештина и едукованост 
лекара, јер од тога зависи исход лечења. На 
основу овог истраживања, јасно је да морамо 
усмерити напоре на едукацију опште 
популације о препознавању акутних тровања 
и очекиваним поступцима до доласка екипе 
Хитне медицинске помоћи. 

У циљу смањења броја пацијената са аку-
тним самотровањем, треба инсистирати на 
поштовању законске регулативе приступа 
опасним материјама, пестицидима, лековима 
и наркотицима. Допринос томе треба да дају 
различити друштвени сектори: здравство, 
просвета, агрикултура и судство. Пацијен-
тима је потребна психијатријска и психоло-
шка процена, упућивање на професионално 
саветовање или лечење по отпуштању. 
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САЖЕТАК 
 

Увод: Зависност од опијата је појава са 
којом су суочене многе земље и она је скуп 
проблем, како у погледу трошкова, тако и у 
смислу патње људи. Супституциона терапија 
метадоном се показала ефикасном за поје-
динца и за грађанско друштво, јер унапређује 
друштвено, психичко и физичко стање поје-
динца и смањује јавне издатке у здравственом 
и правосудном систему. Циљ. Циљ рада је да 
се утврди број рецидива анализом резултата 
уринских тестова у групи амбулантно прегле-
даних зависника који се не лече и групи зави-
сника укључених у Метадонски програм 
одржавања. Материјал и методе. Истра-
живање je вршено у оквиру Клиничког центра 
Крагујевац, тачније на Психијатријској кли-
ници на одељењу болести зависности и 
обухваћено је 40 зависника од опијата који су 
подељени у две групе. Прву групу  чини 20 
опијатских зависника који се не лече, а пре-
гледани су у установи из различитих разлога 
и испуњавају услове како за хоспитализацију 
тако и за амбулантно лечење зависности од 
опијата. Другу групу чини 20 опијатских 
зависника, који су укључени у Метадонски 
програм одржавања. Подаци су прикупљени 

из медицинске документације, а потом су 
статистички обрађени. Резултати: Резултати 
су показали да се зависници укључени у 
Метадонски програм чешће тестирају на 
присуство опијата у урину (203) од нелечених 
зависника (66) у посматраном периоду, што је 
показало статистичку сигнификантност. Број 
рецидива у групи нелечених зависника (51 
или 77,27 одсто укупног броја тестирања) је 
већи него у групи лечених зависника (27, или 
13,3 одсто укупног броја тестирања), што је 
статистички значајна разлика. Мањи број 
позитивних тестова у групи зависника који се 
лече значи да метадон ефикасно смањује 
потребу за коришћењем опијатских, нелегал-
них супстанци, чиме се смањује ризично по-
нашање, опасност од предозирања, смањење 
криминалитета, опасност од заразе ХИВ и 
херпекс симплекс вирусима и остале последи-
це које повлачи злоупотреба хероина. 
Закључак. Лечење зависности од опиоида 
метадоном је ефикасна и за појединца и за 
друштво, јер унапређује друштвено, психичко 
и физичко стање појединца и смањује јавне 
издатке у здравственом и правосудном 
систему. 

Кључне речи: зависност, опијати, Мета-
донски програм, хероин. 
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ABSTRACT 
 

Background: Dependence of the drugs is а 
phenomenon that many countries are confronted 
with, and it is very expensive for both the 
patients and the health system. Methadone 
maintenance treatment (MMT) is a cost/ 
effective treatment option for both the patient 
and the health system. Aim: Aim of this study 
was to establish effectiveness of methadone 
treatment in a group od addicted patients. 
Material and Method: The study was conducted 
in the Clinical center of Kragujevac, (Psychiatric 
Clinic), and it included 40 patients addicted to 
opioids, divided in the two groups. In the first 
group there were 20 patients without methadone 
treatment. In the second group there were 20 
patients submitted to methadone treatment. The 
data were collected from the patients’ histories 
and statically processed with SPSS program. Re-

sults: The patients on methadone treatment were 
tested on presence of opioids in urine more 
frequently (203 times) than the patients treated 
without methadone (66) The number of positive 
urine tests  in the group of untreated patients(51 
or 77.27%) was higher then in the group of 
methadone-treated patients(27 or 13.3%). Lower 
number of positive tests in a group of addicted 
patients who were treated by methadone means 
that such treatment reduces the need for using 
illegal opioids, thus reducing risky behavior, the 
risk of overdose, crime and risk of HIV infection. 
Conclusion: Methadone treatment is cost/effe-
ctive treatment of opioid dependence because it 
promotes social, mental and physical wellfare of 
the patients and reduces public spending in he-
alth and justice systems. 
 

Key Words: аddiction, opioids, methadone 
maintenance treatment, heroin. 

 

УВОД 
 

Зависност је стање периодичне или кон-
тинуиране интоксикације, проузроковане узи-
мањем природних или синтетичких дрога.1 
Употреба великог броја супстанци може да 
доведе до болести зависности (алкохол, ко-
каин, хероин, марихуана, екстази...)  

Зависност од опијата је појава са којом су 
суочене многе земље и она је скуп проблем, 
како у погледу трошкова, тако и у смислу 
патње људи. Опијум и његови активни 
принципи, морфин и кодеин, полусинтетски 
деривати (хероин и дилаудид), и синтетски 
опијати, као што је метадон, називају се 

једним именом опиоиди. Данас, највише 
опијума потроше опиомани, док се врло мале 
количине користе у медицинске сврхе.2 

Морфин и други опиоиди делују тако што 
подражавају дејство ендогених опиоида, као 
што су енкефалини и бетаендорфин, везујући 
се за опиоидне рецепторе.3 Неурохемијска 
збивања у опијатској зависности су изузетно 
сложена и резултат су модулације неуротран-
смисије допаминергичког, серотонергичког и 
холинергичког система дејством на опиоидне 
рецепторе.4 

Пошто су опијати нелегалне дроге, ко-
ришћење је често скривено, због чега је те-
шко проценити број људи који их користе 
или су зависни од њих. Европски центар за 
мониторинг дроге и зависности од дроге (Eu-

ropean Monitoring Centre on Drug and Drug 

Addiction (EMCDDA)) даје општу процену 
броја проблематичних корисника опијата по 
земљама чланицама Европске уније. Португа-
лија, Италија, Луксембург и Велика Брита-
нија су на највишем месту са процењених из-
међу 6 и 9 на 1000 становника, старости из-
међу 16 и 65 година. Процењени број је 
најнижи у Аустрији, Немачкој и Холандији, 
са око 3 проблематична корисника дроге на 
1000 становника, старости од 16-65 година.6 

Зависност од опијата је хронично стање и 
њено лечење је дуготрајан процес. Третман 
хроничне опиоидне зависности укључује како 
третман физичке зависности, тако и психичку 
зависност. Различити видови лечења не искљ-
учују једни друге, већ могу функционисати 
упоредо код пацијената са различитим потре-
бама.7 

Супституциона терапија и посебно тера-
пија одржавања метадоном у комбинацији са 
релевантним социјалним, здравственим и 
психолошким услугама, има највеће шансе да 
буде најделотворнија од свих расположивих 
терапија за опијатску зависност.1 

Корист од 
супституционог лечења се састоји у могућно-
сти коју оно пружа зависним корисницима 
дроге да смање излагање ризичном понашању 
и стабилизују своје животе у здравственом и 
друштвеном смислу. Супституциона терапија 
се генерално разматра код зависних корисни-
ка којима је тешко да прекину са коришћењем 
дроге и одвикну се у потпуности.  

Циљеви супституционе терапије се могу 
свести на следеће: 
- помоћи пацијенту да остане здрав док уз 

одговарајућу негу и подршку не постигне 
да живи без нелегалних дрога; 
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- смањити коришћење нелегалних лекова и 
лекова који појединцу нису прописани; 

- решити проблеме везане за злоупотребу 
дроге; 

- смањити опасности везане за злоупотребу 
дроге, посебно ризик од смрти услед 
предозирања и од ХИВ-а, хепатитиса Б и 
Ц и других инфекција које се преносе крв-
љу услед интравенског коришћења и ра-
змене интравенске опреме; 

- смањити трајање епизода злоупотребе 
дроге; 

- смањити могућности за будући повратак 
злоупотребе дроге; 

- смањити потребу за криминалном актив-
ношћу ради финансирања злоупотребе 
дроге; 

- стабилизовати пацијента на супституцио-
ном леку, када је то могуће, ради ублажа-
вања апстиненцијалних симптома; 

- побољшати укупно лично, друштвено и 
породично функционисање.  

Многи пацијенти ове циљеве постижу го-
тово од првог дана терапије.  

Преко 90 одсто опиоидне супституције у 
Европској унији се даје у облику метадона, 
осим у Француској где преовлађује бупре-
норфин. Процењује се да је на метадону око 
300.000 људи у Европи, 180.000 у Америци и 
20.000 у Аустралији.9  

Метадон је синтетски опиоидни агонист 
који се везује за опиоидне рецепторе у мозгу, 
проузрокујући инхибицију усходних путева 
за бол, мењајући перцепцију и одговор на 
болне држи. Има дужи полуживот од хероина 
(15 до 29 сати).3 Главни ефекти метадона су 
ослобађање од жудње за наркотиком, сузбија-
ње апстиненцијалног синдрома и блокирање 
еуфоричних ефеката повезаних са хероином.5 
Супституциона терапија метадоном генерал-
но не елиминише физичку зависност али омо-
гућава људима да живе здрав живот на легал-
ним и стабилизирајућим лековима уместо на 
нелегалним и опасним дрогама каква је хе-
роин. У зависности од чистоће 1/4 g  уличног 
хероина одговара дози од 20 mg метадона (тј. 
1-2 mg хероина мења 1 mg метадона).1 

 

ЦИЉ 
 

Циљ рада је да се испита ефикасност Ме-
тадонског програма лечења зависника од 
опиоида поређењем  броја рецидива (по-
зитиван тест на опиоиде у урину), у периоду 

од 01.01.2008 до 01.10.2008,  у групи 
зависника који се не лече, и групи зависника 
који су укључени у Метадонски програм 
одржавања.  

 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ  
 

Истраживање je вршено у оквиру Кли-
ничког центра Крагујевац, тачније на Психи-
јатријској клиници, на Одељењу болести 
зависности. Истраживањем је обухваћено 40 
зависника од опијата који су подељени у две 
групе.  

Прву групу (групу А) чини 20 опијатских 
зависника који се не лече, а прегледани су у 
Установи из различитих разлога (испада у по-
нашању, злоупотребе и комбинације разли-
читих супстанци, у фази апстиненције, пси-
хичких и соматских тегоба под дејством нар-
котика). Сви пацијенти из ове групе испуња-
вају услове како за хоспитализацију тако и за 
амбулантно лечење зависности од опијата и у 
посматраном периоду тестирани су на прису-
ство опијата у урину више од три пута. 

Другу групу (група М) чини 20 опијат-
ских зависника, изабраних методом случајног 
избора, који су укључени у Метадонски про-
грам одржавања. 

Подаци су прикупљени из протокола ам-
булантних прегледа током дежурства лекара 
и медицинске документације зависника на 
програму метадонског лечења (протокол, кар-
тон за евиденцију и помпидоу упитник). Про-
цена статистичке значајности разлика у ди-
стрибуцији добијених резултата вршена је 
помоћу СПСС програмског пакета. 
 

РЕЗУЛТАТИ 
 

Амбулантно прегледани зависници који 
нису укључени у метадонски програм, су у 
просеку млађи за 2 године од зависника који 
се налазе на програму, што није показало ста-
тистичку сигнификантност (табела 1).   

 

Табела 1. Приказ испитиваних група у односу на  
                 просечне године живота  

 

Група пацијената Просечна старост у 

испитиваним 

групама 

Амбулантно прегледани 
зависници, нису укључени у 
програм) (Група А) 

28,5 год. 

Опијатски зависници који су 
укључени у метадонски 
програм (Група М) 

30,05 год 

t=1,671; p>0.05 
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Према социо-демографским карактеристи-
кама између испитиваних група нема стати-
стички значајне разлике.  Може се приметити 
да у оквиру група доминира мушки пол (гра-
фикон 1). Зависници углавном живе у граду, 
највећи број зависника у оквиру група су нео-
жењени/неудате, средњег нивоа образовања 
(графикони 2-5). Просечан зависнички стаж у 
групи амбулантно прегледаних зависника 
који се не лече (група А) износи 8,3 године, 
док је просечан зависнички стаж у групи која 
је укључена у Метадонски програм (група М) 
10,6 година што није показало статистички 
значајну разлику. 

У периоду од 01.01.2008 до 01.09.2008 
амбулантно прегледани опијатски зависници 
који се не лече (група А) су тестирани на при-
суство опијата у урину укупно 66 пута, док су 
зависници који су укључени у програм 
лечења метадоном (група М), тестирани 203 
пута у истом периоду, што је показало високо 
значајну статистичку разлику (графикон 6).  

Број позитивних тестова урина на опијат-
ске супстанце далеко је већи у амбулантно 
прегледаној групи која се не лечи (51 пози-
тиван тест)  од броја позитивних тестова у 
групи зависника који су укључени у Мета-
донски програм (27 позитивних тестова) што 
је показало високо значајну разлику између 
испитиваних група. (графикон 7)  

 

ДИСКУСИЈА 
 

Научни докази указују да супституциона 
терапија смањује стопу криминалитета, зара-
зних болести и смртности повезаних са дро-
гом и да побољшава физичко, друштвено и 
психолошко стање пацијената.10 Анализа ури-
на је кључни део првобитне процене здрав-
ственог стања пацијента (ради потврде да па-
цијент заиста користи опијате). Међутим, она 
се често користи као средство контроле над 
пацијентима, да бисмо се уверили да они не 
настављају са коришћењем нелегалних дрога 
упоредо са својим лековима. Многи струч-
њаци доводе у питање њену ефикасност као 
фактор који доприноси успеху лечења. Сма-
тра се, да се подаци могу добити и поста-
вљањем питања пацијенту, чиме би се уште-
дело много времена и новца. Подразумева се 
да ово захтева добар однос између лекара и 
пацијента, који се заснива на поштовању и 
узајамном поверењу. Међутим, такође се сма-
тра и да позитивна анализа урина не треба да 
буде разлог за прекидање терапије, јер је она 

доказ о симптомима стања због кога се паци-
јент лечи, тј. зависности од дроге. Резултати 
социо-демографских параметара као што су 
године, пол, образовање, брачни статус, сре-
дина и родитељство нису показали стати-
стички значајну разлику између испитиваних 
група, што значи да немају великог удела на 
одлуку зависника да се укључи у програм 
лечења метадоном. У земљама Европске уни-
је највећи број зависника који су укључени у 
Метадонски програм, као у нашем случају, је  
мушког пола (Португалија 77 одсто, Ирска 80 
одсто, Бугарска 82 одсто).11 Просечна старост 
зависника који се не лече износи 28,5 година, 
а зависника који се лече метадоном износи 
30,05 година. Према подацима из литературе 
за зависнике који нису обухваћени неким 
програмом лечења, тешко је утврдити просеч-
ну старост. Корисници опијата имају од 15 до 
64 година.6  Просечна старост у групи пације-
ната лечених метадоном је врло слична са 
подацима из литературе. Тако се просечна 
старост у групама пацијената на Метадон-
ском програму у земљама Европске уније 
креће од 25 до 35 година (Кипар 28, Италија 
33, Пољка 29, Турска 30)11, 8. У земљама Европ-
ске уније највећи број зависника који су 
укључени у метадонски програм је мушког 
пола (Португалија 77 одсто, Ирска 80 одсто, 
Бугарска 82 одсто)8 што је случај и код нас.  

Параметри по којима се ове групе разли-
кују су број тестирања и број позитивних те-
стова урина на опијате у посматраном перио-
ду. Зависници који се налазе на метадонском 
програму у посматраном периоду су значајно 
чешће тестирани (203 пута) од зависника који 
се не лече (66 пута). Већи број тестирања, 
преко резултата тестова, омогућује бољу кон-
тролу стања опијатских зависника, идентифи-
кацију злоупотребе и коришћења, како опија-
та, тако и осталих психоактивних супстанци и 
предузимање одговарајућих мера.  

Мањи број позитивних тестова на опијате 
(27) код пацијената који су на метадонском 
програму (51) директно нам указује на пози-
тививне ефекте датог терапијског третмана и 
смањења употребе, односно злоупотребе не-
легалних опијата (морфин, хероин). Док је у 
групи А било 77,27 одсто позитивних тестова, 
у групи М је тај број драстично мањи, 13,3  
одсто од укупног броја. Мањи број позитив-
них тестова у групи М значи да метадон ефи-
касно смањује потребу за коришћењем опи-
јатских, нелегалних супстанци, што је и циљ 
овог начина лечења. Постепеном заменом  хе-
роина и морфина далеко безбеднијим мета-
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доном достижу се циљеви који су постављени 
на почетку третмана. Метадон смањује потре-
бу за узимањем хероина и блокира еуфоричне 
ефекте осталих опијата, укључујући хероин, 
фентанил, оксикодон, морфин и кодеин. Са-
мим тим се смањује ризично понашање, опа-
сност од предозирања, смањење криминали-
тета, опасност од заразе ХИВ и херпекс сим-
плекс вирусима и остале последице које по-
влачи злоупотреба хероина. Терапија је ефи-
касна и за појединца и за друштво јер 
унапређује друштвено, психичко и физичко 
стање појединца и смањује јавне издатке у 
здравственом и правосудном систему.  

 
Графикони - Легенда:  
 

Група А - Амбулантно прегледани зависници који 
се не лече 

Група М - Опијатски зависници који су укључени у 
Метадонски програм 

 

 
 

χ2=2,5; p>0,05 
 

 
 

Графикон 1. Полна структура у испитиваним групама 
 
 
 

 
 

χ2=1,0256; p>0,05 
 

Графикон 2. Животна средина испитаника 
 
 

 
 

χ2=1,576; p>0,05 
 

 
 

Графикон 3. Брачни статус испитаника 
 
 

 
 

χ2=3,5832; p>0,05 
 

Графикон 4. Родитељство припадника  
                      испитиваних група 

 
 

 
 

χ2=1,3176; p>0,05 
 

Графикон 5. Образовни ниво испитаника 
 
 

 
 

t=6,346; p<0.01 
 

Графикон 6. Број тестова на опијате  
     у периоду од 01.01. до 01.09.2008 

 
 

 
 

t=3,926; p<0.01 
 

Графикон 7. Број рецидива (позитивних тестова на  
                      опијате) у периоду од 01.01. до  01.09.2008 
 

 

 

 

 



 Мирослав Соврлић, Александра Петровић, Саша Бабић  
 
 

18 

Иако је ефикасност опијатске супститу-
ционе терапије у великој мери доказана, пред-
стоје значајни изазови. Треба омогућити да 
терапија постане што је могуће више еко-
номски оправдана и истовремено унапредити 
квалитет неге, повећати доступност и број ра-
зличитих здравствених услуга. Такође је 
неопходно укључити и обезбедити широко 
учешће лекара опште праксе који раде у 
оквиру заједнице и који су обучени у области 
злоупотребе дрога да надгледају здравствени 
негу. Из буџета здравства треба обезбедити 
додатна средства за лечење зависности од 
опијата и координирати ове службе са другим 
неопходним социјалним службама и 
организацијама за здравствену негу. 
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СКРАЋЕНИЦЕ 

 

ГИ – гастроинтестинални  
НСАИЛ – нестероидни антиинфлама-

торни лекови 
ОТC – "Оver-Тhe-Сounter"/ ЛСП -  (лекови 

у слободној продаји) 
 

САЖЕТАК 
 

Аналгетици као ЛСП се све више употре-
бљавају за самомедикацију, a неки од ових 
лекова се могу погрешно употребити и/или 
злоупотребити. Циљ истраживања је сагле-
дати учесталост употребе ЛСП аналгетика у 
испитиваном узорку одрасле популације гра-
да Крагујевца, најчешће индикације за њи-
хову примену и потенцијалне интеракције са 
лековима који се користе дуготрајно и/или са 
хроничним обољењима. Као извор података 
коришћени су анкетни упитници, који су се 
састојали од 16 питања. Анкета је спроведена 
у апотеци "29. Новембар" Апотекарске уста-
нове Крагујевац, у периоду од 15. новембра 
до 1. децембра 2008. године. Анкетом је обу-
хваћено 50 особа оба пола, старости од 21 до 
65 година. Прикупљени подаци су под-
вргнути одговарајућим статистичким анали-
зама. Анкетирањем је утврђено да три пута 
више жена него мушкараца користи ЛСП 
аналгетике. Најчешћа индикација за употребу 
ових лекова била је главобоља. Нежељена 

дејства су се јавила код 26 одсто испитаника, 
а код једне особе уочена је  интеракција лек-
болест. Највише употребљаван аналгетик као 
ЛСП у испитиваном узорку одрасле попула-
ције града Крагујевца био је ибупрофен. Није 
забележена значајна разлика у појави неже-
љених ефеката на купљене аналгетике између 
мушкараца и жена.           

 

Кључне речи: аналгетици као ЛСП (ле-
кови у слободној продаји), употреба, НСАИЛ 
(нестероидни антиинфламаторни лекови) 

 

ABSTRACT 
 

Over-the-counter (OTC) analgesics are 
increasingly used for self-medication, but such 
products can be misused and/or abused. The aim 
of this work was to determine  the frequency of 
OTC analgesics use in a sample of adults from 
the city of Kragujevac, the most frequent indica-
tions, and possible interactions with chronic 
therapy and/or chronic diseases. The question-
naires  with 16 questions were used for collection 
of data. All interviews were conducted in Phar-
macy "29. Novembar", belonging to the Apothe-
cary Institution of Kragujevac. The study took 
place between 15th November and 1st December 
2008. There were 50 study subjects of both sex, 
between 21 and 65 years old. The data were 
collected and entered into a customary designed 
database for statistical analysis. The results of the 
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study showed that women use the OTC analge-
sics three times more than men. Headache was 
the most frequent indication, adverse effects we-
re noted by 26% of the patients and there were 
only one case of drug-disease interaction. The ra-
te of adverse effects was similar in both males 
and females. Ibuprofen was the most common 
OTC analgesic used by adult subjects in our 
study.           

Key Words: Non-prescription medicines, 
Over-the-counter (OTC) analgesics, use, NSAID 

 

УВОД 
 

Почетком 1990-тих година прошлог века, 
дозвољава се прелазак све већег броја лекова 
из групе која се издаје искључиво на лекарски 
рецепт, у групу медицинско-фармацеутских 
производа који се издају без рецепта. Данас, у 
све више земаља у свету, грађани преузимају 
већу личну контролу над сопственим живо-
том, са подељеном одговорношћу при доно-
шењу одлука и повећањем укупне самоодго-
ворности

1.  Доступност све већег броја лекова 
у слободној продаји може охрабрити пацијен-
те да верују да постоји лек за сваку нелагод-
ност; самомедикација носи са собом и бројне 
ризике, може чак да одложи или маскира 
дијагнозу озбиљних  болести2.  

Статистички подаци показују да је упо-
треба аналгетика као ЛСП, тј. куповина ле-
кова против болова широко распрострањена у 
већини земаља света. У Сједињеним Америч-
ким Државама 80 одсто одрасле популације 
користи најмање један ЛСП аналгетик недељ-
но. Највише употребљавани аналгетици су 
парацетамол, ибупрофен и ацетилсалицилна 
киселина

3. Бар 85 одсто свих аналгетика 
издаје се без лекарског рецепта, што аналге-
тике сврстава у групу најпродаванијих ле-
кова. Процењује се да се у Сједињеним Аме-
ричким Државама, годишње употреби 20–30 
милиона таблета ацетилсалицилне киселине4. 
Студија спроведена међу 6500 становника 
Финске показала је да 8,5 одсто испитаника 
користи аналгетике свакодневно, 13,6 одсто  
употребљава аналгетике неколико пута не-
дељно, док 4,6 одсто испитаника истовремено 
користи и прописане и ЛСП аналгетике5.  

Широка употреба ЛСП аналгетика указује 
да велики број пацијената није свестан да 
употреба ових лекова може да узрокује озбиљ-
не нежељене реакције. Потенцијална токсич-
ност и нежељене интеракције повезане су са 
дуготрајном и/или неадекватном употребом  

аналгетика као ЛСП6. Нарочито је значајно 
повећан ризик од појаве ГИ (гастроинтести-
налних) тегоба код пацијената који користе 
НСАИЛ (нестероидне антиинфламаторне ле-
кове)7. 

Препорука једне студије спроведене у 
Немачкој је била да инхибитори циклоокси-
геназе, ацетилсалицилна киселина и параце-
тамол, не би требало да буду доступни за 
куповину без лекарског рецепта, јер носе са 
собом неприхватљиве ризике за општу попу-
лацију

8. Процењује се да је у Сједињеним 
Америчким Државама 100.000 хоспитализа-
ција и 16.500 смрти узроковано предозира-
њем нестероидним антиинфламаторним леко-
вима и 26.000 хоспитализација и 1.600 слу-
чајева акутне хепатичке инсуфицијенције на-
стаје услед тровања парацетамолом9.  

Дуготрајна употреба више од 4 g ацетил-
салицилне киселине или парацетамола сматра 
се злоупотребом4. Ацетилсалицилна киселина, 
ибупрофен и парацетамол налазе се у првих 
10 лекова који се највише злоупотребљавају 
на територији Сједињених Америчких Држа-
ва

11.  
Због свега наведеног, добро познавање 

употребе аналгетика у слободној продаји је 
предуслов за предузимање адекватних мера у 
циљу рационализације фармакотерапије у не-
кој средини. Студија у Норвешкој је показала 
да се употреба аналгетика као ЛСП може 
успешно пратити на кохортној студији кори-
сника услуга ванболничке апотеке12.  

На територији Републике Србије истра-
живања на тему самомедикације су веома 
ретка. Нека од њих односе се на употребу 
биљних лекова као ЛСП13 и примену ЛСП у 
трудноћи

14.           
 

ЦИЉ РАДА 
 

Циљ студије је сагледати учесталост упо-
требе аналгетика као ЛСП у испитиваном 
узорку одрасле популације града Крагујевца, 
најчешће индикације за њихову примену и 
потенцијалне интеракције употребе ових ЛСП 
и хроничне терапије и/или хроничне болести. 
Аналгетици који су праћени су: диклофенак, 
парацетамол+пропифеназон+кофеин+кодеин 
(кафетинR), метамизол-натријум, ибупрофен, 
напроксен, флурбипрофен, парацетамол, па-
рацетамол+кофеин, нимесулид и ацетилсали-
цилна киселина. 
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МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД 
 

Студија је спроведена по типу анкетног 
истраживања, на основу раније публикованог 
модела

15, у временском периоду од 15. новем-
бра до 1. децембра 2008. године међу кори-
сницима услуга апотеке "29. Новембар" Апо-
текарске установе Крагујевац. Анкетом је 
обухваћено 50 испитаника (искључиво оних 
који су куповали аналгетике без лекарског 
рецепта), оба пола, старости од 21 до 65 го-
дина, и без ограничења у погледу занимања, 
здравственог стања или других демографских 
карактеристика.  

Упитник се састојао из два дела, дизајни-
ран је за потребе саме студије а као модел је 
послужио упитник коришћен у студији 
сличног дизајна2. Први део упитника је имао 
две групе питања: прва група се односи на 
социјалне карактеристике испитаника (пол, 
старост, стручну спрему и занимање) а друга 
на утврђивање учесталости болова, типа ко-
ришћених аналгетика, купљених без лекар-
ског рецепта и на чињеницу да ли испитаници 
користе стално исте лекове или не. Други део 
анкете садржи питања која се односе на ин-
дикације за употребу аналгетика, употребље-
ну дозу, ефикасност према личном искуству, 
појаву нежељених дејстава, постојање хро-
ничних болести, временски период употребе 
аналгетика као ЛСП, као и на учесталост упо-
требе тј. куповине аналгетика за последњих 
годину дана; затим на чињеницу да ли је лек 
препоручен од стране фармацеута или лекара 
или се користи самоиницијативно. Анкета 
садржи укупно 16 питања, са понуђеним мо-
далитетима појединачних одговора. 

Прикупљени подаци су анализирани ме-
тодом дескриптивне статистике и приказани 
табеларно и графички. Хи- квадрат тест је 
коришћен за тестирање разлике учесталости 
међу половима у атрибутивним обележјима.  
За тестирање разлика нумеричких континуи-
раних обележја коришћен т-тест за два мала 
независна узорка. Дефинисана статистичка 
значајност је била p≤ 0.05. Сви прорачуни су 
обављани помоћу програма Microsoft Excell 
верзија 2003.       

 

РЕЗУЛТАТИ 
 

Опште карактеристике испитаника у сми-
слу пола и старости, који су обухваћени анке-
том приказане су у табели 1. Просечна ста-
рост испитиваних особа мушког пола је 

43.23±12.52 година (± стандардна девијација). 
Просечна старост испитиваних особа женског 
пола је 38.65±13.28 година. Није било стати-
стички значајне разлике у старости између 
мушкараца и жена (t=1.09, df=48, p=0.28).  

Од укупно 50 испитаника, 60 одсто је па-
тило од главобоље (10 мушкараца и 20 жена). 
Не постоји статистички значајна разлика из-
међу мушкараца и жена који су аналгетике 
користили због главобоље (χ2=2.09, df=1, 
p=0.18). Такође нема статистички значајне 
разлике у коришћењу купљених аналетика 
услед реуматских болова између жена и му-
шкараца (χ2=0.58, df=1, p=0.44), услед  болова 
у кичми (χ2=0.56, df=1, p=0.45). Осим главо-
боље доминантна индикација код особа жен-
ског пола за употребу аналгетика као ЛСП су 
менструалне тегобе. 
 
Тебела 1.  Дистрибуција испитаника  
                  према полу и старости 
 

СТАРОСТ  ПОЛ УКУПНО 
 M Ж   
 n % n % n % 
21-30 4 30.76 15 40.55 19 38 
31-40 2 15.39 4 10.81 6 12 
41-50 3 23.09 9 24.32 12 24 
51-60 4 30.76 7 18.91 11 22 
до 65 0 0 2 5.41 2 5.41 
Укупно 13 100 37 100 50 100 

 

Дистрибуција испитаника према полу и 
врсти аналгетика које користе приказана је у 
табели 2. Највише употребљавани аналгетици 
као ЛСП су: диклофенак, ибупрофен и мета-
мизол-натријум. Постоји статистички значај-
на разлика између мушкараца и жена у упо-
треби ибупрофена као ЛСП (χ2=3.85, df=1, 
p=0.05). Дистрибуција испитаника према дози 
аналгетика и полу испитаника приказана је на 
сликама 1 и 2. 

Просечне вредности доза аналгетика код 
мушкарацa су биле следеће: диклофенак 
68.75±23.93 mg, парацетамол+пропифеназон+ 
кофеин+кодеин (кафетинR) 500 mg, ибупро-
фен 371.43±138.01 mg и метамизол 500 mg. 
Просечне вредности доза аналгетика које су 
употребљавале анкетиране особе женског по-
ла су биле следеће: диклофенак 70.00±19.72 
mg, парацетамол+пропифеназон+кофеин+ко-
деин (кафетинR) 500 mg, ибупрофен 377.77 
±120.18 mg, метамизол 500 mg, напроксен  
375 mg, флурбипрофен 100 mg, парацетамол 
500 mg, парацетамол плус кофеин 500 и 65 
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mg, нимесулид 100 mg и ацетилсалицилна ки-
селина 233.33±230.94 mg. 

Нежељена дејства аналгетика јавила су се код 
10 жена и 3 мушкарца (табела 3). Међу 
припадницама женског пола највећи број 
нежељених дејстава јавио се при употреби 
ибупрофена (40 одсто), углавном ГИ тегобе. 
 

Табела 2. Дистрибуција испитаника према полу и врсти   
                 аналгетика које користе. 
 

ЛЕКОВИ ПОЛ УКУПНО 
 M Ж   
 n % n % n % 
Диклофенак 4 30.76 10 27.03 14 28 
Кафетин 1 7.70 3 8.11 4 8 
Метамизол- 
натријум 

1 7.70 4 10.81 5 10 

Ибупрофен 7 53.84 9 24.32 
1
6 

32 

Напроксен 0 0 3 8.11 3 6 
Флурбипрофен 0 0 2 5.41 2 4 
Парацетамол 0 0 1 2.70 1 2 
Парацетамол+ 
кофеин 

0 0 1 2.70 1 2 

Нимесулид 0 0 1 2.70 1 2 
Ацетилсали-
цилна киселина 

0 0 3 8.11 3 6 

Укупно 13 100 37 100 50 100 

 
 

Слика 1. Дистрибуција испитаника према дози  
               аналгетика и полу испитаника (мушкарци). 
 

 

Код 20 одсто жена нежељене реакције је 
узроковао напроксен. Детаљнији приказ не-
жељених реакција може се видети у табели 2. 
Не постоји статистички значајна разлика у 
појави нежељених ефеката на аналгетике као 
ЛСП између мушкараца и жена (χ2 =0.07, 
df=1, p=0.78). 

Највећи број испитаника који болују од 
неке хроничне болести користи диклофенак 
(58.83 одсто), а 11.77 одсто особа са хронич-
ним болестима користи ибупрофен. Не по-
стоји статистички значајна разлика између 
здравих и оболелих који користе аналгетике 
као ЛСП (χ2=0.69, df=1, p=0.40). Код једне 
особе женског пола примећена је интеракција 
између коришћеног аналгетика и болести. 
Пацијенткиња је имала оштећење јетре, а 
користила је нимесулид за који је познато да 
поседује хепатотоксични потенцијал. 
 

Табела 3. Дистрибуција испитаника  
         код којих су се јавила нежељена  
         дејства према полу и врсти аналгетика 
 
 

ЛЕКОВИ ПОЛ УКУПНО 
 M Ж   
 n % n % n % 
Диклофенак 1 33.33 1 10 2 15.38 
Кафетин 0 0 0 0 0 0 
Метамизол- 
натријум 

0 0 0 0 0 0 

Ибупрофен 2 66.67 4 40 6 46.14 
Напроксен 0 0 2 20 2 15.38 
Флурбипрофен 0 0 0 0 0 0 
Парацетамол 0 0 0 0 0 0 
Парацетамол+ 
кофеин 

0 0 1 10 1 7.7 

Нимесулид 0 0 1 10 1 7.7 
Ацетилсали-
цилна киселина 

1 33.33 1 10 2 15.38 

Укупно 3 100 1
0 

100 1
3 

100 

 
Слика 2. Дистрибуција испитаника према дози  
                аналгетика и полу испитаника (жене). 
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ДИСКУСИЈА 
 

Резултати ове студије су показали да се 
особе које у апотеци купују аналгетике у сло-
бодној продаји најчешће налазе у четвртој 
деценији живота, да најчешће пате од главо-
боље а жене и од менструалних тегоба. У 
испитиваном узорку одрасле популације гра-
да Крагујевца, жене су биле око три пута 
чешћи купци аналгетика у слободној продаји. 
Особе са значајним хроничним обољењима у 
односу на здраве испитаника користе сличне 
аналгетике. Различити аналгетици се при-
ближно подједнако често користе од стране 
мушкараца и жена и приближно у истој мери 
изазивају нежељене ефекте код оба пола. 
Међутим, жене чешће користе ибупрофен, 
што се може оценити као рационалније јер је 
доказано да ибупрофен има најбољу га-
строинтестиналну толерабилност од свих 
НСАИЛ

16. 

Наведени резултати су слични резултати-
ма ранијих студија о употреби аналгетика у 
слободној продаји17 али су ипак значајни с 
обзиром да у нашој земљи нема много поу-
зданих података у овој области. Једна од ра-
ритетних студија на територији Републике 
Србије на тему аналгетика као ЛСП урађена 
је у Браничевском округу, у периоду од 2004. 
до 2006. године. Употреба ЛСП диклофенака 
и ибупрофена показала је повећану тенден-
цију, док је ЛСП напроксен релативно мало 
употребљаван

18. Ипак, у овој студији је 
праћена употреба само три лека (диклофе-
нака, ибупрофена и напроксена) за разлику од 
презентоване студије која је пратила знатно 
више аналгетика. 

Резултати спроведене студије показују да 
су најчешћи узрочници нежељених ГИ тегоба 
били ибупрофен, напроксен и диклофенак, 
што је показано и у другим студијама18,19. 
Одређен број испитаника у овој студији је 
куповао метамизол-натријум док је у земљама 
са развијеном фармаковигиланцом, као што је 
Шведска, овај лек повучен  из употребе. У 
периоду од 5 година, када је била дозвољена 
употреба метамизола, у Шведској је забеле-
жено 50 случајева агранулоцитозе, код паци-
јената који су користили метамизол. У Вели-
кој Британији и САД метамизол никада није 
добио дозволу за стављање у промет20. У 
суседној Бугарској метамизол је и поред оз-
биљних нежељених ефеката највише кори-
шћен ЛСП аналгетик, 35 одсто испитаника се 
опредељује баш за овај лек у циљу отклањања 

болова; на другом месту по учесталости при-
мене је парацетамол21. Мали број испитаника 
у спроведеном истраживању је користио 
парацетамол што се може окарактерисати као 
нерационално с обзиром да је управо параце-
тамол један од аналгетика првог избора у 
земљама са развијеном фармакотерапијом.  

Интеракције ЛСП аналгетика могу да до-
принесу повећаној учесталости нежељених 
дејстава фаракотерапије

22. У овом истра-
живању забележена је само једна потенци-
јална нежељена реакција типа лек-болест 
(нимесулид и претходна лезија јетре). Ипак, с 
обзиром на релативно мали узорак, може да 
се претпостави да су интеракције ЛСП анал-
гетика код особа које их користе релативно 
честе. У неким случајевима, као што је алер-
гија на ацетилсалицилну киселину, нимесу-
лид и мелоксикам могу да буду алтернатива, 
под условом да не постоји оштећење јетре23. 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Највише употребљаван аналгетик као 
ЛСП  у испитиваном узорку одрасле попула-
ције града Крагујевца је ибупрофен, при чему 
постоји значајна разлика у употреби ибупро-
фена између мушкараца и жена. Није забеле-
жена значајна разлика у појави нежељених 
ефеката на купљене аналгетике између испи-
тиваних особа мушког и женског пола на 
територији Крагујевца.  

Боље разумевање начина употребе анал-
гетика као ЛСП неопходно је из два разлога. 
Први, да би се спознала величина проблема 
употребе ових лекова и други, да би се право-
временим и адекватним едукативним програ-
мима утицало на смањење појаве нежељених 
ефеката и побољшање здравља путем правил-
не употребе ЛСП аналгетика. 
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САЖЕТАК 

 

Минерално блато–пелоид је природни чи-
нилац који настаје таложењем разграђених, 
трулих и распаднутих органских и неорган-
ских материја у лагунама мора и сланих језе-
ра, слатководним језерима, ријекама, на изво-
рима минералних вода и у вулканским обла-
стима. Пелоид у медицинске сврхе су кори-
стили Египћани о чему постоје записи на 
папирусу писани прије 4000 година. Пелоид 
је фине колоидне структуре, сиве или црне 
боје, величине честица испод 2 µm, а по свом  
физичко-хемијском саставу представља сло-
жен хетероген систем, који се састоји из двије 
чврсте и једне течне фазе. Пелоидотерапија 
даје повољне ефекте у дегенеративним и ин-
фламаторним реуматским обољењима, обо-
љењима дигестивног тракта, дерматолошким 
обољењима а све је чешћа примјена и у ко-
зметичке сврхе. 

Испитивања вршена 80-тих година про-
шлог вијека на локалитету Улциња показала 
су да су услови за формирање пелоида идеал-
ни (близина мора, бујна вегетација, присуство 
планктона, шкољки), а одличан квалитет, хе-

мијски састав и физичка својства, намећу по-
требу даљег испитивања за примјене у меди-
цинске сврхе.           

 

Кључне речи: пелоид, физичко хемијски 
састав, медицинска употреба 

 

ABSTRACT 
 

Mineral mud-peloid is a natural factor crea-
ted by sedimentation of degraded rotten and de-
composed organic and  inorganic substances in 
sea and salt lakes lagoones, in freshwater lakes, 
rivers, at the springs of mineral waters and vul-
canic areas. Peloid was used for medical purpor-
ses by Egiptians, there are inscriptions on papirus 
written 4000 years ago to prove that.  

Peloid is of fine colloidal structue, gray or 
black, size of particle under 2 micrometers, and 
by its physical chemical composition it is com-
plex heterogenous system made of two solid and 
one fluid phase. Peloid therapy gives positive 
effects in degenerative and inflammatory rheu-
matic diseases, diseases of digestive tract, der-
matological deseases and it is more and more fre-
quently used in cosmetics.  
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Research carried out in 1980-ies at the Ulcinj 
site showed that the conditions for creation of 
pelod are ideal (sea, rich vegetation, planktons, 
seashells) and the great quality, chemical compo-
sition and  physical properties, impose the need 
for further research of possible medical use of 
the peloid.           

 

Key Words: mineral mud,  physical chemi-
cal composition, medical application   

 

УВОД 
 

Назив пелоид потиче од грчке ријечи 
"pelos", што значи муљ, блато. Предлог за ко-
ришћење термина пелоид потекао је од Ин-
тернационалног друштва за медицинску хи-
дрологију 1937. године, а њихова дефиниција 
пелоида гласи : 

- Под општим именом пелоиди означавају 
се природни продукти који се састоје од једне 
смјеше минералне воде (ту се подразумјева и 
морска вода и вода сланог језера) са  орган-
ским и неорганским материјама, као резултат 
геолошких и биолошких процеса, искориш-
ћено у терапијске сврхе у облику облога или 
купки. Заједничко за све пелоиде је његова 
примјена у медицинске сврхе, а неке од де-
финиција наших и страних аутора за пелоиде су: 
- Пелоиди се класификују као нови геоло-

шки-генетички системи1. 
- Пелоиди су природни лековити чиниоци 

тла, који настају под утицајем геохидро-
лошких, биолошких, хемијских, климат-
ских и других фактора2. 

- Пелоиди су геолошки створени продукти 
из неорганских и/или органских материја, 
који могу да се користе за лечење у обли-
ку купања или облагања3.           
 

ИСТОРИЈА НАСТАНКА ПЕЛОИДА 
 

Минерално блато – пелоид користи се од 
давнина, а подаци о његовом коришћењу су 
пронађени на папирусима писаним прије 4000 
година који показују да су Египћани користи-
ли пелоид код опекотина, гинеколошких бо-
лести, проблема са зглобовима. Од настанка 
цивилизације, људске заједнице су се смје-
штале поред извора термоминералних вода. 
Та подручја су била поготово популарна у 
културама старих Римљана, Грка и Египћана, 
а често су поред тих извора грађена купали-
шта у којима су се одмарали, лијечили и опо-
рављали римски војници, богаташи али и 

обичан народ. У старом Египту на обалама 
Нила многи ходочасници су се мазали блатом 
из ријеке и сатима гријали на сунцу. Краљ 
Ирoд и краљица Клеопатра користили су 
блато и воду Мртвог мора у медицинске и ко-
зметичке сврхе4. 

Током средњег вијека природни љековити 
извори су били запостављени, а поновни про-
цват је почео у 18. вијеку и траје до дана-
шњих дана. Од тог доба се развијају балнео-
логија и климатологија, нове научне гране 
које проучавају природне љековите факторе 
копна, мора и атмосфере и њихово дејство на 
организам. Балнеологија је комплексна тера-
пијска дисциплина која за лијечење користи 
природне ресурсе: минералне воде, љековите 
гасове, пелоиде, климу и друге факторе, а 
ефекти се базирају на хемијском и минерал-
ном саставу састојака и њиховој апсорпцији5.  

Први описи и анализе пелоида из налази-
шта у СРЈ су били о језерском муљу из Бање 
Русанде (др. Шнајдер, Беч, 1866.год.) 

Почетком прошлог вијека започела су 
свеобухватна испитивања физичких својста-
ва, хемијског састава и биолошког дјеловања 
пелоида и трају до данашњих дана. 

 

ВРСТЕ ПЕЛОИДА 
 

Основна подјела пелоида је на – природ-
не, чије је настајање везано за разне биоло-
шке, физичке и хемијске процесе разградње а 
апликују се без промјене тих својстава, и вје-
штачке који се прерађују прије употребе и 
тако се битно промјене. 

Пелоиди се класификују на следећи начин6: 

1 - Према поријеклу: 

а) органски пелоиди – садрже 10% орган-
ских материја. Они су производ труљења ви-
ших и нижих биљака при чему настаје хумус 
и тресет, а често садрже и алге, бактерије и 
продукте њиховог метаболизма; 

б) неоргански пелоиди – садрже кречњак, 
разне врсте глина, пијесак, соли, итд; 

в) органско-неоргански пелоиди су смје-
ше органских и неорганских, гдје већину чине 
неорганске компоненте. 

2 - Према хемијском саставу: 

а) подводни растресити седименти (тре-
сет, битуминозни муљеви, муљеви); 

б) земљани растресити седименти (мине-
рални пелоиди, глина); 

в) вулкански пелоиди.  
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3 - Према минерализацији: 

а) неминерализовани 

б) слабо минерализовани 
в) средње минерализовани 

г) високо минерализовани 
д) презасићени сољу, кад колоидни ра-

створ садржи више од 300 g/l 

4 - Према pH вриједности: 

а) ултракисјеле – pH мањи од 2,5 

б) кисјеле – pH између 2,6-5,0 
в) слабо кисјеле – pH између 5,1-7,0 
г) слабо алкалне – pH између 7,1-9,0 

д) високо алкалне – pH већи од 9,0       
 

ФИЗИЧКО – ХЕМИЈСКИ                      
САСТАВ ПЕЛОИДА 
 

Пелоиди по свом физичко-хемијском са-
ставу представљају сложен хетероген систем, 
који се састоји из двије чврсте и једне течне 
фазе. Чврсту фазу чине кристални скелет и 
колоидни комплекс, а течна фаза је пелоидни 
раствор. 

Кристални скелет је тврда основа пелоида 
и он одређује механичку структуру, одн. ве-
личину честица, а од њих зависи квалитет пе-
лоида. Скелет чине силикатне честице, кар-
бонати, сулфати и фосфати калцијума и маг-
незијума, затим дјелићи шкољки и минерални 
скелет водених биљака. Најфинију структуру 
имају пелоиди који имају више од 50 одсто 
че-стица промјера мањег од 10 µm7. 

Колоидни комплекс одређује термичка 
својства пелоида и конзистенцију, а састоји се 
из органске и неорганске компоненте. Неор-
ганску компоненту чини комплекс глинених 
честица – гвожђе-хидросулфид и гвожђе-хи-
дроксид, алуминијум-хидроксид и колоиди 
силицијумове кисјелине (потичу од тла на 
коме је пелоид настао). Најважнији органски 
колоиди су хуминске и фулво кисјелине и 
њихове соли (настају разградњом дјелова би-
љних и животињских организама или проду-
ката њиховог метаболизма)6. 

Пелоидни раствор, тј. течна фаза пелоида 
испуњава поре између кристалног скелета и 
колоидног комплекса. Он је најпокретнији и 
најактивнији у терапијском смислу, а мате-
рије из раствора дјелују стимулативно на 
кожу и могу да пенетрирају кроз њу. Раствор 
садржи воду с раствореним минералним со-

лима – хидрокарбонатима и сулфатима кал-
цијума и магнезијума, олигоелементе, гасове 
и биолошки активне материје6,7. 

Физичка својства пелоида која су значајна 
за његову терапијску примјену су: апсорпци-
ја, пластичност и вискозност. Кад се мијешају 
са водом, пелоиди дају хомогену пластичну 
масу која добро приања уз тијело. Они имају 
велики топлотни капацитет и релативно вели-
ку способност задржавања топлоте, а малу 
топлотну проводљивост. 

 

БИОЛОШКА ДЕЈСТВА ПЕЛОИДА 
 

Пелоиди дјелују термички, механички и, 
према многим ауторима, хемијски8. 

Термички ефекат пелоида на организам 
огледа се у томе што доводи до локалне хи-
перемије ткива које је изложено топлом пе-
лоиду, убрзава циркулацију крви, појачава 
метаболичке процесе што доводи до смањења 
мишићних спазама и болова6. При апликацији 
пелоида запажени су антимикробни, антиви-
русни, антинеопластични и антиинфлама-
торни ефекти. Аналгетски ефекат пелоида је 
последица дјеловања топлоте на нервне за-
вршетке и одвођења медијатора бола (бради-
кинина), при чему се смањује ткивна напе-
тост

5. 
Механички ефекат је нарочито изражен у 

пелоидним купкама и огледа се у дејству по-
тиска који смањује тјелесну масу, тако да от-
пор пружа само пелоид и то у свим правцима 
подједнако. Механички притисак и потисак 
дјелују на дубоке крвне судове и лимфне су-
дове, при чему доводе до промјена у протоку 
крви и лимфе5. 

Хемијски ефекат пелоида још увијек није 
довољно испитан, али се сматра да он зависи 
од pH пелоида. Алкални пелоиди чине кожу 
прпустљивом за катјоне, а кисјели за анјоне. 
Из пелоидне суспензије кроз кожу продиру 
сумпор, сумпорводоник, нека једињења гвож-
ђа, витамини Ц и Д. При додиру коже са 
пелоидом који садржи разне електролите, до-
лази до промјене електричног потенцијала 
коже и на томе се заснива апсорпциона моћ 
пелоида

5. 

 

НАЧИН ПРИМЈЕНЕ ПЕЛОИДА 
 

Пелоиди се примјењују у облику пакова-
ња (облагања) и купки. Пелоидна паковања 
могу бити локална (на поједине дјелове тије-
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ла) и општа (на цијело тијело, осим главе, 
врата и предјела срца). Примјењују се тако 
што се на ћебе стави пластична фолија, а 
преко ње платнени чаршав на који се наноси 
пелоид загријан на 42-44°C. Пацијент се 
умота и остави да дјелује пелоидно паковање 
30-40 минута. 

Пелоидне купке се добијају мијешањем 
пелоида са минералном, морском или 
обичном водом у односу 3:1 до 1:3, зависно 
да ли се постићи гушћа или ређа маса, а трају 
15 до 20 минута. Пелоидне купке се могу 
примјењивати у љетњим мјесецима на пла-
жама, поред налазишта, тако што се пелоид 
који је загријан на сунцу апликује на тијело у 
танком слоју7. 

 

ИНДИКАЦИЈЕ ЗА                         
ПРИМЈЕНУ ПЕЛОИДА 

 

Примјена пелоида - пелоидотерапија је 
метода лијечења, која има позитивно дејство 
на патолошке процесе код многих обољења6. 
Неке од индикација за примјену пелоида су: 

• Дегенеративни реуматизам периферних 
зглобова и кичменог стуба 

• Реуматоидни артритис 

• Псоријазни артритис 

• Артрозе, спондилозе, дископатије, бурзи-
тис, мијалгије, тендинитис 

• Посттрауматска стања – дисторзије, фрак-
туре, неуралгије, дистензије 

• Стања послије повреда периферних нерава 

• Стерилитет 

• Дерматолошка обољења – псоријаза, ато-
пијски дерматитис, пруритис, розацеа, 
акне, себороични дерматитис, ихтиозе и др. 
 

Иако природног поријекла, пелоид је кон-
траиндикован у случају: 

• Малигног тумора 

• Акутних запаљенских процеса 

• Свих облика туберкулозе 

• Срчане инсуфицијенције, тежих облика 
хипертензије и артериосклерозе 

• Варикозитета, флебитиса и тромбофлеби-
тиса 

• Изражене хипертиреозе, крварења, ане-
мије 
 

 

РЕЗУЛТАТИ КОРИШЋЕЊА ПЕЛОИДА 
 

Ефeкат пелоида на различите болести 
организма је резултат интеракције меха-
ничког, физичког и хемијског дејства и 
доводи до: подизања локалне и централне 
температуре, тахикардије, интензивнијег ме-
таболизма фосфора, липида, витамина, пове-
ћања активности протеолитичких фермената 
и фермената ткивног дисања, повећања ло-
калне циркулације крви и лимфе, при чему 
долази до убрзане ресорпције патолошких 
продуката и отока, а самим тим и смањења 
бола и спазма мишића

6,7. Пелоиди регулишу 
неуровегетативну равнотежу и тако испоља-
вају седативни ефекат а утичу и на биоенер-
гетске процесе повећавајући ефекат разли-
читих медикамената6. 

Љековито блато – пелоид употребљава се 
од давнина у многим земљама и о његовим 
балнеолошким карактеристикама написане су 
бројне научне и стручне медицинске студије, 
књиге и приручници9. Неке од примјена пе-
лоида у терапијске сврхе су: 

• Примјена пелоида у виду купки смањује 
pH желуца, стимулише секрецију панкреа-
са, нормализује мукозни састав и активи-
ра заштитне механизме у организму. Пе-
лоидотерапијом се регулише и лучење 
желудачног сока и смањује концентрација 
гликопротеина у дигестивном секрету10. 

• Хроничне болести дигестивног система, 
хронични панкреатитис, хронична обо-
љења јетре, показују значајан напредак у 
рехабилитацији при примјени пелоидоте-
рапије

11. 

• Пелоидне апликације доводе до повећања 
синтезе протеина, стимулације естрогена, 
редукције арахидонске кисјелине, инхи-
биције медијатора запаљенских процеса 
(простагландини, леукотријени). Доказан 
је пад C-реактивног протеина код пације-
ната са анкилизирајућим спондилитисом12. 

• Смањење бола и повећање физичке 
покретљивости забиљежено је код паци-
јената са гонартрозом, код којих је ком-
бинована спа терапија и паковања пелоида13.  

• Тестирани су и терапеутски ефекти 
пелоида за примјену у стоматологији, па 
је доказано да показује антимикробно и 
антиинфламаторно дејство, а пасте и 
прашкови за зубе са пелоидом се препо-
ручују за обољења десни, површинске 
инфламаторне процесе, парадентозу, као 
и уопште за денталну хигијену14. 
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• Клиничке студије су приказале повољне 
ефекте пелоидотерапије у дегенеративним 
и инфламаторним реуматским обоље-
њима. Запажено је значајно повећање фи-
зичких и менталних компоненти квалите-
та живота, депресије, трајања бола, интен-
зитета бола итд. Локалне примјене пако-
вања пелоида комбиноване са термомине-
ралним купкама доводе до побољшања 
циркулације у обољелом зглобу код ра-
зличитих стадијума артрозе, тако што 
утичу на главне цитокине који учествују у 
разградњи хрскавице. Примијећен је и пад 
ТНФ у серуму код пацијената са остеоа-
ртритисом 12 дана послије примјене пе-
лоида

5. 

• Студија спроведена на пацијентима са 
реуматоидним артритисом који су били 
на рехабилитацији на Институту "Др. Си-
мо Милошевић" у Игалу, показује да трет-
мани са облогама пелоида, минералне куп-
ке и масаже у комбинацији са климатским 
факторима Игала, значајно утичу на пове-
ћање функционалног статуса и квалитета 
живота пацијената који су обољели од 
реуматоидног артритиса15. 

• Пелоид Мртвог мора је доста испитиван и 
објављене су студије о ефектима пелоида 
на разна дерматолошка обољења, а исто 
тако и његова примјена у препаратима за 
његу коже, одн. у козметици. Поједини 
минерали пелоида имају способност да 
брже продиру кроз кожу захваћену псо-
ријазом него кроз здраву кожу и тако ин-
хибирају неконтролисану пролиферацију 
псоријатичних ћелија16. 

• Пелоид примијењен у облику паковања, 
маски или препарата има повољне ефекте 
код лијечења розацее, акни и атопијског 
дерматитиса

17. 

Резултати студија које су испитивале деј-
ство пелоида у препаратима за његу коже за 
заштиту од сунца, показују да дјелује антиок-
сидативно и антиинфламаторно, затим да ре-
дукује оштећење коже од сунчевог зрачења и 
иритације UVB зрацима, као и фото старења 
коже

18. 
 

 
 

 
 

МЕДИЦИНСКИ ПЕЛОИД СА ОБАЛА 

ЦРНОГОРСКОГ ПРИМОРЈА 
 

Минерално балто са обала црногорског 
приморја од давнина је био предмет интере-
совања научника због својих карактеристика 
и квалитета који му омогућава примјену у 
медицинско-балнеолошке сврхе. 

Игалски пелоид је биолитски, претежно 
минерални који настаје мијешањем и тало-
жењем минералних наноса ријеке Суторине и 
морске воде уз учешће специфичног свијета 
морске флоре и фауне; посебан значај за на-
стајање имају – мала дубина мора, обиље 
сунчеве радијације, меко земљиште, геохи-
дролошки, климатски и други чиниоци. Тера-
пијско дејство игалског пелоида доказано је, 
експериментално и клинички, на огромном 
броју болесника. Захваљујући томе, Игало се 
развило у једно од најбољих и највећих пе-
лоидних лијечилишта у свијету19. 

Улцињ је са својим природним ресурсима 
– сумпорна минерална вода, љековито мине-
рално блато, пијесак, природна морска со, ма-
тичне лужине и др. познат од давнина

20. 
Научник Михајло Пупин је још 1910. год. пи-
сао о здравственим могућностима Улциња и 
тражио концесију за изградњу санаторијума, 
а краљ Александар Карађорђевић је прогла-
сио Улцињ природним лијечилиштем. Позна-
ти научник и љекар др. Јован Кујачић 1932. 
год. објавио је књигу о љековитим својствима 
природних фактора Улциња, а истраживања 
минералног блата-пелоида вршена су осамде-
сетих година прошлог вијека9. 

 

Закључак тадашњих истраживања је био: 

• на основу извршених анализа Улцињски 
пелоид је један од најбољих и због финог 
колоидног сасатава може се употребљава-
ти осим у медицинске и у козметичке 
сврхе (мр. Рената Новак – Медицински 
факултет Загреб)9. 

• комплетне балнеолошке анализе Улцињ-
ског пелоида казују да се ради о вријед-
ном љековитом блату, које се може упо-
требљавати самостално или комбиновати 
са другим балнео-терапеутским чиниоци-
ма у програмима превенције лијечења и 
медицинске рехабилитације (проф. др. Р. 
Тишма, проф. др. Т. Јовановић, прим. др. 
Т. Малишић)9. 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Бројни су примјери експлоатације пелои-
да у различитим дјеловима свијета. Мртво 
море је вјековима познато по минералном 
блату које се користи за различита обољења, 
у Њемачкој се блато оплемењено планинским 
биљем продаје у тубама, у Аустрији се из јед-
не врсте тресета издваја екстракт за козме-
тичка средства, а у Румунији се блато обра-
ђује у облику паста, пилула, ињекција, козме-
тичких средстава4,9.  

Без обзира што су сва испитивања при-
родних ресурса Улциња са краја прошлог ви-
јека указивала на разноврсност и изузетан 
квалитет тих ресурса , као и потребу интен-
зивнијег коришћења у медицинске сврхе 
(прим. др. Павле Бан је предлагао оснивање 
здравствено-рекреативног центра), до овог 
вре-мена врло мало се урадило на реализаци-
ји тих идеја.  

Да би се омогућила шира терапијска упо-
треба пелоида, као и примјена у козметичкој 
индустрији за израду препарата за његу и ре-
генерацију коже, требало би извршити по-
новна испитивања овог драгоцјеног природ-
ног ресурса, користећи савремена научна са-
знања и опрему. 
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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 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 
садржи 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 3-5 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-
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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 
садржати 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 ПРИНЦИПИ РАЦИОНАЛНЕ ТЕРАПИЈЕ  
 

Слободан Јанковић 

 

Начелник Службе за клиничку фармакологију, Клинички центар "Крагујевац" 
 

Рационална терапија подразумева да па-
цијент бива подвргнут терапијском поступку 
који одговара његовим потребама, у мери 
(дози) која одговара његовим индивидуалним 
карактеристикама, довољно дуго и по најни-
жој цени. Нерационална употреба лекова и 
других терапијских средстава може бити уз-
рокована: (1) погрешном дијагнозом, (2) по-
грешним прописивањем, (3) погрешним изда-
вањем лека или терапијског средства и (4) 
појавом да се пацијент не придржава пропи-
сане терапије. Последице нерационалне тера-
пије су озбиљне, и углавном се састоје од по-
горшања стања болесника, хоспитализације 
или продужења хоспитализације и пораста 
морталитета. 

Да би се терапија учинила рационалном, 
потребно је да сваки лекар приликом одређи-
вања терапије прође кроз одређене кораке. У 
првом кораку потребно је уочити потребу за 
терапијском интрвенцијом, у другом постави-

ти тачну дијагнозу, а у трећем дефинисати те-
рапијски циљ. Пошто се постигне договор са 
пацијентом око терапијског циља, у четвртом 
кораку треба изабрати најефикаснију и најбе-
збеднију терапијску опцију, према доказима 
из стручне литературе. Најзад следе израда 
тачног и комплетног рецепта (пети корак), 
неопходна објашњења пацијенту (шести ко-
рак) и праћење ефекта и нежељених дејстава 
изабране терапије (седми, последњи корак). 

Стриктно поштовање наведених корака у 
лечењу пацијената обезбеђује превенцију 
грешака у лечењу и оптимални позитивни 
ефекат на пацијента. Посебну пажњу треба 
посветити ризичним групама пацијената: труд-
ницама, дојиљама, деци, старима и особама са 
инсуфицијенцијом бубрега или јетре. Преду-
слов за рацоналну терапију је могућност да 
лекар посвети довољно времена сваком па-
цијенту. 

 

 

П-02 ОБЈЕКТИВНО ИНФОРМИСАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА   
          О НОВИМ ЛЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА  

 

Весела Радоњић 

 

Директор Националног центра за информације о лековима и медицинским 
средствима, Агенција за лекове и медицинска средства Србије 
 

Са увођењем у терапију све већег броја 
лекова, који се одликују високом селектив-
ношћу, захваљујући савременим истражива-
њима и поступцима у производњи, доступ-
ност поузданих информација о лековима је од 
великог значаја. 

Селекција поузданих информација о леко-
вима и медицинским средствима, данас пред-

ставља основ за рационалну  употребу  лекова 
у превенцији, дијагностици, терапији и реха-
билитацији у медицини.  И баш је то  улога 
Агенције за лекове и медицинска средства 
Србије (АЛИМС), која поред обезбеђења  
квалитетних, безбедних и ефикасних лекова и 
медицинских средстава, обезбеђује и инфор-
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мације  о њиховом коришћењу на оптималан 
начин и прати њихов промет.  

Област информација о лековима у земља-
ма Европе уређује Директива 2001/83/ЕС, а у 
нашој земљи послови које обавља АЛИМС  
дефинисани су Законом о лековима и меди-
цинским средствима (Сл.Гласник РС бр. 
84/2004), који је хармонизован са ЕУ дирек-
тивама.  Саставни део дозволе за стављање 
лекова у промет, које издаје АЛИМС, од 
почетка рада односно од 2005., представљају 
и Сажетак карактеристика лека (Summary of 

product characteristics - SPC) и Упутсво за па-
цијента (Patient information leaflet- PIL), који 
садрже информације прилагођене здравстве-
ним стручњацима , односно пацијенту. SPC 
садржи све кључне информације о квалитету, 
ефикасности и безбедности  лека, које се про-
цењују у поступку издавања дозволе за став-
љање лека у промет, значи одговорност за са-
држај овог документа има регулаторна аген-
ција – АЛИМС. SPC садржи прихважене ста-
вове о конкретном леку до којих се дошло у 
току процеса процене. Тако прихваћен садр-
жај SPC-a, не сме се мењати, осим уз одобре-
ње надлежне институције која га је одобрила. 
SPC представља основне информације за 
здравствене стучњаке о томе како се конкрет-
ни лек користи безбедно и делотворно.  

У циљу унапређења информисања здрав-
ствених стручњака и пацијената о користи и 
ризицима који се јављају током примене ле-
кова, Европска агенција за лекове (European 
Мedicines Agency – EMEA) je у сарадњи са 12 
удружења здравстених стручњака и 11 удру-
жења пацијената у Европској унији спровела 
истраживање о њиховим очекивањима и про-
цени квалитета информација о ризику и кори-
сти лекова, чији резултати су објављени до-
кументом ЕМЕА/40926/2009, а који указују 
на потребу да је потребан индивидуалан при-
ступ пацијенту и у случају процене користи и 
ризика и да процена на популационом нивоу 
није довољна. 

SPC обезбеђује суштинске информације 
за правилно прописивање и употребу лека од 
стране здравствених стручњака.  Као такав, 
овај документ је од изузетног значаја за спро-
вођење рационалне фармакотерапије у свако-
дневној клиничкој пракси.  

Референце: 

1. Закон о лековима и медицинским средствима (Сл. 
Гласник РС бр. 84/2004) 

2. Директива ЕУ  2001/83/ЕС 

3. Док. реф. ЕМЕА/40926/2009 (Information on benefit/ 
risk of medicines: patients,, consumers, and healthcare 
professionals,) 

 
 

П-03 РАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА ПРИМЕНЕ АНТИБИОТИКА  
          У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ  

 

Слободан Јанковић 

 

Начелник Службе за клиничку фармакологију, Клинички центар "Крагујевац" 
 

Политика примене антибиотика је скуп 
правила и мера које се предузимају у циљу 
остваривања рационалне примене антибиоти-
ка (што виши проценат излечења, што мање 
резистенције и нежељених дејстава антибио-
тика, по што мањој цени). Она треба да буде 
уобличена у писани документ, са којим треба 
да буду упознати сви запослени. Неопходни 
елементи рационалне политике примене ан-
тибиотика су: антибиотски формулар (списак 
антибиотика који се користе у здравственој 
установи), препоруке за емпиријски избор ан-
тибиотика према локализацији инфекције, 
препоруке за профилактичку примену анти-
биотика, функционална Комисија за лекове у 
болници, програм едукације прописивача о 

антибиотицима и механизми контроле по-
штовања препорука за примену антибиотика 
у пракси. Кроз политику примене антибиоти-
ка треба промовисати принципе који омогу-
ћавају рационало коришћење антибиотика: 
(1) интравенске антибиотике давати само ако 
није могућа орална примена или ако се ради о 
тешкој инфекцији; (2) избегавати примену 
антибиотика широког спектра; (3) рутински 
користити профилаксу инфекција оператив-
ног места, само једним антибиотиком у једној 
дози; (4)  не лечити контаминацију, већ само 
инфекцију; (5) антибиотике примењивати ин-
травенски само ако пацијент има тешку ин-
фекцију, а чим се стекну услови прећи на 
оралну примену. Политику примене антибио-
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тика треба периодично ревидирати и ускла-
ђивати са најновијим доказима из медицинске 
литературе. 

Стриктно и доследно спровођење полити-
ке примене антибиотика је неопходан преду-
слов рационалног коришћења антибиотика у 
болници. 

 
 

П-04 АНТИБИОТСКА ТЕРАПИЈА ВАНБОЛНИЧКИХ ПНЕУМОНИЈА  
 

Дејана Ружић Зечевић 

 

Специјалиста клиничке фармакологије, Служба за клиничку фармакологију, 
Клинички центар "Крагујевац" 
 

Ванболнички стечена пнеумонија је акут-
на инфекција плућног паренхима, која настаје  
у спољној средини, тј. изван болничких усло-
ва. Нарочито је честа у дечјем и адолесцент-
ном  узрасту, а процењује се да је у Америци 
годишња инциденца више од 5 милион обо-
лелих, од чега четвртина, због тежине кли-
ничке слике,  захтева хоспитализацију. Најче-
шћи прузроковачи ове пнеумоније су бакте-
рије, и то Streptococcus pneumoniae (30-60 
одсто), затим, Haemophilus influencae, 
Мoraxella catarrhalis, Klebsiella pneumonie, док 
су у колективима- Mycoplasma pneumoniae, 
Chlamidia pneumoniae,  Legionella spp,  кao и 
респираторни вируси најзначајнији етиоло-
шки чини-оци. Имајући у виду категорију бо-
лесника, услове под којим је настала инфек-
ција, кли-ничку слику (индекс тежине пнеу-
моније -ПСИ), као и претпостављеног узроч-
ника пнеумоније, основни принцип лечења је 
запо-чети емпиријску терапију применом ан-
тибиотика широког спектра: бета лактамских 
антибиотика, макролида, флуорохинолона и 
доксициклина  (у монотерапији или комбино-
ваној). Код амбулантно лечених болесника 
(<50 година),  имунокомпетентних и без ко-
морбидитета, примењују се макролиди или 
доксициклин, а уколико су претходно већ 
узимали ове антибиотике, у терапију се до-
дају и амоксицилин, амоксиклав или антип-
неумококни флуорохинолони (левофлокса-
цин, гатифлоксацин, моксифлоксацин). Код 
пнеумонија где је индикована хоспитализа-
ција, терапија почиње парентералном приме-
ном комбинације бета лактамског антибио-
тика (нпр. цефтриаксон или ертапенем) и  ма-
кролида (нпр. азитромицина). Уколико боле-
сник има критеријуме за лечење пнеумоније у 
јединици интезивне неге, терапија започиње 

применом бета лактама и макролида (или 
флуорохинолона), а код сумње (ако изостане 
клинички одговор) или током хоспитализа-
ције доказану изолацију  Pseudomonas aerugi-
nos-e, примењују се антипсеудомонас бета 
лактами у комбинацији са антипсеудомонас 
хинолонима. Лечење ванболничке пнеумо-
није у просеку траје 10-14 дана. Код пације-
ната чија је клиничка слика захтевала приме-
ну парентералних антибиотика, након стаби-
лизације клиничких и лабораторијских пара-
метара инфекције, прелази се на пероралну 
антибиотску терапију.  

Примена савремених терапијских водича 
и терапијских препорука за лечење ванбол-
ничких пнеумонија, омогућава оптимални ис-
ход лечења, као и рационализацију у смислу 
скраћења хоспитализације и преласка на ам-
булантни третман.  Тиме се значајно смањује 
ризик од нозокомијалних инфекција и других 
компликација дуготрајне хоспитализације, 
смањује се и ангажовање медицинског особ-
ља и, коначно, значајно умањују целокупни 
трошкови лечења ванболничке пнеумоније.  

Кључне речи: ванболничка пнеумонија, 
атипична пнеумонија, антибиотска терапија 

Референце 

1. Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, Bartlett JG, 
et al. IDSA/ATS Guidelines on the Management of 
CAP in adults. Clin Infect Dis 2007;44: 27-72 

2. Sanford JP, Gilbert DN, Moellering RC, Eliopoulos 
GM, Chambers HF. The Sanford Guide to Antimicro-
bial Therapy.39th ed., Antimicrobial Therapy inc, 2009: 
212. 

3. British Thoracic Society Standards of Care Committee. 
BTS Guidelines for the Management of Community 
Acquired Pneumonia in Adults. Thorax 2001;56 Suppl 
4:1-64 
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П-05 РАЦИОНАЛНА ПРИМЕНА АНТИПСИХОТИКА  
 

Горан Михајловић 

 

Начелник Одељења за афективне поремећаје, Клинички центар "Крагујевац" 
 

Антипсихотици (ранији назив неуролеп-
тици) улазе у клиничку праксу 1950. године, 
открићем и клиничком применом хлорпрома-
зина. Постоји много начина класификовања 
антипсихотика, али је за потребе клиничара у 
свакодневном раду најзначајнија подела на 
типичне (класичне) и атипичне антипсихоти-
ке. Најзначајнији представници типичних ан-
типсихотика, који се и данас користе у 
клничкој пракси су: халоперидол, хлорпрома-
зин, флуфеназин, зуклопентиксол, перфена-
зин. У атипичне антипсихотике спадају: кло-
запин, рисперидон, оланзапин, кветиапин, 
сертиндол, арипипразол, зипрасидон. Антип-
сихотици се доминантно користе у лечењу 
схизофреног поремећаја, али индикационо 
подручје обухвата и психогене психотичне 
поремећаје, параноидне психотичне пореме-
ћаје, психотичне депресије, биполарни поре-
мећај расположења, мождане органске психо-
синдроме, поремећаје понашања. Доступни 
антипсихотици се не разликују по ефикасно-
сти, али се разликују по профилу нежељених 
дејстава. Атипични антипсихотици, у односу 
на типичне, испољавају у мањој мери екстра-
пирамидна нежељена својства ("прикоче-
ност", акинезије, дистонију). Такође, атипич-
ни антипсихотици у клничком смислу испо-
љавају повољније дејство на такозване "нега-
тивне" симптоме схизофреније (емоционална 
индиферентност, когнитивно осиромашење, 
слабост воље, снижење нагонских динамиза-
ма). Главна нежељена својства атипичних ан-
типсихотика, која у неким случајевима могу 
компромитовати примену ових лекова су: ме-
таболички синдром (гојазност, дијабетогени 
потенцијал, хиперлипидемија), продужетак 
QTc интервала (пре свега сертиндол), аграну-
лоцитоза (клозапин). Као и код других пси-

хофармака, препорука за клиничку примену 
је да се антипсихотици у терапију уводе по-
степено, доза се постепено повећава, водећи 
рачуна о нежељеним ефектима до оптималне 
дозе. Антипсихотици се из терапије искљу-
чују постепено. Приликом замене антипсихо-
тика другим антипсихотиком може се приме-
нити тзв. "крос- титрација"- доза до тада 
примењиваног антиспихотика се постепено 
смањује, док се доза новог антипсихотика по-
степено повећава. У савременим терапијским 
протоколима за лечење психотичних пореме-
ћаја први терапијски избор су неки од пред-
ставника атипичних антипсихотика, док су 
друга линија избора типични антипсихотици. 
Код терапорезистентних облика схизофреније 
терапијски избор је клозапин. У продуженом 
третману хроничних, схизофрених поремећаја 
најчешће се примењује неки од препарата са 
продуженим дејством, тзв. депо- препарати 
(халоперидол депо, флуфеназин депо, зукло-
пентиксол депо, палиперидон депо), чија је 
предност боља комплијанса. У посебно инди-
кованим случајевима, код терапорезистенци-
је, може се применити комбинација два анти-
психотика. Такође, антипсихотици се могу 
применити у комбинацији са стабилизатори-
ма расположења, анксиолитицима и антиде-
пресивима, при чему треба обратити пажњу 
на могуће интеракције. Рационалном приме-
ном антипсихотика, индивидуалним присту-
пом пацијенту, у савременим условима, могу-
ће је са доста успеха лечити и најтеже пси-
хичке поремећаје психотичног спектра, за 
које се сматрало да нису подложни лечењу, 
односно да су нелечиви. 

Кључне речи: антипсихотици, рационал-
на примена, терапијски избор, нежељена деј-
ства 

 

  

П-06 ТЕРАПИЈСКИ МОНИТОРИНГ ЛЕКОВА  
 

Јасмина Миловановић 

 

Начелник лабораторије за терапијски мониторинг, Медицински факултет Крагујевац 
 

Праћење лека у терапији односно мерење 
његове концентрације у серуму или плазми 
јесте важно помоћно средство за спровођење 

рационалне фармакотерапије многих лекова. 
То су пре свега лекови са малим терапијским 
индексом и великом фармакокинетичком ин-
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тер- и интраиндивидуалном варијабилношћу, 
као и лекови који имају сатурациону кинети-
ку. У том смислу, издвајају се следеће групе 
лекова: антиепилептици, антидепресиви, ан-
тиаритмици, гликозидни антибиотици, тео-
филин, циклоспорин итд. Поред тога, терапиј-
ски мониторинг је део рутинске клиничке 
праксе у фармакотерaпији специфичних по-
пулација као што су неонатолошка, педија-
тријска или популaција старијих и гојазних 
људи као и код болесника са тежим обоље-
њима јетре и бубрега код којих су фармако-
кинетички процеси нешто измењени у односу 
на општу популацију. Као трећи фактор али 
не мањи по значајности о претходних јесте 
незаменљива улога праћења лека у терапији у 
циљу провере комплијансе у пацијената која 
може чинити и до половину укупне варија-
билности која се јавља у одговору на приме-
њени лек међу пацијентима. 

Праћење лека у терапији није оправдано 
нити економски исплативо за лекове код ко-
јих не постоји корелација између измерене 
концентрације и терапијског ефекта или пак 
за лекове чији се ефекат може пратити преко 
клиничких или биохемијских параметара.  

Терапијски распони концентрација доби-
јени су емпиријски и од велике су помоћи у 
смислу процене да ли је концентрација одре-
ђеног лека субтерапијска, терапијска или из-
над терапијског распона у општој популацији. 
Међутим, то није апсолутни број већ једна ок-
вирна величина која сама по себи не значи 
много уколико се не узму у обзир многоброј-
ни фактори варијабилности везани за самог 
болесника, за примењени лек, укупну кли-
ничку слику, анамнестичке податке и друге 
доступне биохемијске и клиничке параметре.  

Опште гледано, основни циљ праћења 
лека у терапији јесте постизање и одржавање 
концентрације лека у терапијском распону 
како би се постигао жељени терапијски ефе-
кат, избегла и смањила појава његових 
нежељених дејстава.  

Кључне речи: терапијски мониторинг, 
лекови, фармакокинетика, серумске концен-
трације 

Референце: 

1. Jанковић СМ, Простран М, Тодоровић З. Фармако-
логија и токсикологија. I издање. Медицински фа-
култет, Крагујевац, 2007. 

2. Покрајац М. Фармакокинетика. III издање. Биро-
граф, Београд, 2007. 

 
 

П-07 МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИМА – ПРОЦЕНА  
          ВАЛИДНОСТИ И ЗНАЧАЈНОСТИ ДИЈАГНОСТИЧКИХ ТЕСТОВА 

 

Слободан Јанковић 

 

Начелник Службе за клиничку фармакологију, Клинички центар "Крагујевац" 
 

Када доносимо одлуку да ли ћемо ко-
ристити неки тест, како бисмо поставили ди-
јагнозу код нашег пацијента, потребно је да 
знамо каква је стварна корист од таквог теста. 
О томе се можемо обавестити у стручној ли-
тератури, која се бавила испитивањем кли-
ничког значаја теста за који смо ми заин-
тересовани. Публиковану студију о дијагно-
стичком тесту прво треба проверити са 
аспекта исправности методологије по којој је 
рађена (тј. треба испитати валидност студије). 
Студија неког дијагностичког поступка 
(теста) се може проценити као валидна, ако су 
резултати дијагностичког поступка о коме је 
реч у студији независно и слепо упоређени са 
«златним стандардом» дијагнозе обољења 
које се доказује тим дијагностичким поступ-
ком, ако је тест испитан на одговарајућем 

спектру пацијената (сличног оном у стварном 
животу), и ако је златни стандард употребљен 
независно од резултата дијагностичког теста. 

Тест који нас занима може бити клинички 
значајан ако је после његове примене веро-
ватноћа да пацијент има одређену болест 
значајно већа од вероватноће пре примене тог 
теста. Да би се та промена у вероватноћи ут-
врдила, потребно је претходно израчунати 
неколико параметара: сензитивност, специ-
фичност, предиктивну вредност теста и однос 
могућности.  

Ипак, овако процењена клиничка значај-
ност још увек не значи да ћемо тест приме-
нити код нашег болесника. Остају питања ко-
ја тек треба разрешити: да ли је тест досту-
пан, да ли болесник може да га плати, да ли 
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ће бити прецизан код нашег болесника, да ли 
ће резултат теста нешто променити у лечењу 
болесника и да ли ће болесник прихватити да 
се подвргне тесту. На ова питања лекар може 

да одговори само ако оствари партнерски од-
нос са болесником, тако да све одлуке доноси 
у договору са њим. 

 
 

П-08 РАЦИОНАЛНА ТЕРАПИЈА СРЧАНЕ ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈЕ  
         У ДЕЧЈЕМ УЗРАСТУ 

 

Јасмина Кнежевић 

 

Директор Клинике за педијатрију, Клинички центар "Крагујевац" 
 

Третман срчане инсуфицијенције код де-
це је велики изазов због хетерогене етиоло-
гије и недостатка широко прихваћених стан-
дардизованих водича. Многе важеће препо-
руке базиране су на искуствима у лечењу од-
раслих пацијената  и спорадичној примени 
нових лекова код деце. Примена нових лекова 
иде споро, због малог броја пацијената и ос-
кудних средстава  која се издвајају за истра-
живања,  па за око 75 одсто лекова који се 
примењују у педијатрији нема валидних 
информација потврђених кроз контролисане 
студије. 

У периоду раста и развоја бројни фактори 
утичу на фармакокинетику и фармакодина-
мику датих лекова као последица незрелости 
и сазревања гастроинтестиналног тракта, ен-
зимских система и екскреторних органа. Ети-
ологија и патофизиологија срчане инсуфици-
јенције код деце је различита и најчешће се 
ради о урођеним срчаним манама за разлику 
од исхемијске болести код одраслих. 

Циљ медикаментозне терапије је смањење 
"prelouda", побољшање контрактилности, сма-
њење "afterlouda", побољшање ослобађања ки-
сеоника и боља исхрањеност срчаног миши-
ћа. Инотропни ефекат Дигоксина је дискута-
билан и његова улога у третману срчане ин-
суфицијенције још увек није јасна. Ехокар-
диографски је доказан инотропни ефекат само 
у случајевима нормалне системске и плућне 
резистенције. Дигоксин се даје само када 
АЦЕ инхибитори и диуретици  нису дали 
очекивани ефекат и само у случајевима оште-
ћене коморске функције. У акутној срчаној 
инсуфицијенцији дају се Допамин и Добута-
мин, али све већу примену имају инхибитори 
фосфодиестеразе (Милринон) који се посто-

перативно дају ради превенције синдрома ма-
лог минутног волумена. Калцијумски сензи-
билизатор (Левосимендан) даје се код тешке 
дисфункције миокарда. Диуретици се приме-
њују само у случајевима када постоје знаци 
плућне или системске конгестије, да би се из-
бегли штетни неурохуморални ефекти ових 
лекова. Чешће се дају комбинације диурети-
ка; диуретици Хенлеове петље са инхибито-
рима Алдостерона за које је доказано да сма-
њују ремоделовање срца. АЦЕ инхибитори су 
главно упориште у терапији симптомтских и 
асимптоматских пацијената са срчаном ин-
суфицијенцијом. Почиње се са малим дозама 
због незрелости бубрега и опрезно се дају са 
инхибиторима Алдостерона услед опасности 
од хиперкалeмије. Бета блокатори који сма-
њују активацију неурохуморалног система у 
срчаној инсуфицијенцији све чешће се дају у 
случајевима систолне дисфункције миокарда. 

Несиритид, рекомбиновани Б натриурет-
ски пептид, је нови лек  значајан за неуроху-
моралну модулацију  код пацијената са срча-
ном инсуфицијенцијом. 

У новорођеначком периоду код дуктус за-
висних мана даје се континуирана инфузија 
простагландина Е1 којa омогућaва преживља-
вање до палијативне хируршке корекције. 

Будући трендови у лечењу срчане инсу-
фицијенције код деце зависиће од развоја ба-
зичних наука и клиничких истраживања која 
ће бити опсежнија јер се број деце која дожи-
ве адултно доба са оперисанним урођеним 
срчаним манама  повећава. 

Kључне речи: Срчана инсуфицијенција, 
медикаментозна терапија, деца. 

 
 



 КЊИГА САЖЕТАКА  
 
 

43 

П-09 ПРИНЦИПИ РАЦИОНАЛНЕ ТЕРАПИЈЕ ХИПЕРТЕНЗИЈЕ 

 

Драган Р. Миловановић 

 

Специјалиста клиничке фармакологије, Служба за клиничку фармакологију, 
Клинички центар "Крагујевац" 
 

Артеријска хипертензија је дуготрајно 
стање повишеног крвног притиска, са систол-
ним вредностима ≥140 mmHg и/или дијастол-
ним ≥90 mmHg. Данас је хипертензија врло 
раширена и представља један од водећих уз-
рока кардиоваскуларног обољевања. Лечење 
хипертензије смањује ризик од кардиоваску-
ларних и реналних компликација. У клинич-
ким студијама употреба антихипертензива је 
смањивала учесталост можданог удара за 35-
40 одсто, инфаркта миокарда за 20-25 одсто, а 
срчане инсуфицијенције за око 50 одсто. Код 
високих вредности крвног притиска, ≥180/80 
mmHg одмах се уводи фармакотерапија. 
Лечење осталих особа са хипертензијом се 
започиње нефармаколошким мерама чији се 
ефекти прате на свака 3 месеца до годину 
дана. Уколико након тога крвни притисак не 
достигне циљне вредности, разматра се 
увођење доживотне антипертензивне медика-
ције, према индивидуалној процени. Она обу-
хвата сагледавање и других фактора ризика, 
присуства оштећења органа и коморбидитета. 
У лечењу хипертензије се користи више од 
100 лекова из четири главне (диуретици, бета-

блокатори, блокатори калцијумских канала и 
инхибитори ренин-ангиотензин-алдостерон 
система) и три допунске фармаколошке групе 
(алфа-блокатори, централни антиадренергич-
ки антихипертензиви и вазодилатори). За ус-
пех терапије код највећег броја пацијената 
важније је снижење крвног притиска, само по 
себи, него избор конкретног антихипертензи-
ва. Ипак, у одређеним случајевима, присуство 
придружених стања и обољења детерминише 
избор лекова из одређене фармакотерапијске 
групе. Евалуација ефикасности фармакотера-
пије се обавља на око четири недеље и по по-
треби врше измене терапијског протокола. 
Више од половине особа са леченом хипер-
тензијом мора да узима комбинацију бар два 
лека да би се постигле циљне вредности крв-
ног притиска од 140/90 mmHg. Понекад се 
лекари сусрећу са потребом решавања посеб-
них проблема као што су хипертензија рези-
стетна на терапију и хипертензивна ургентна 
стања.  

Кључне речи: хипертензија, терапија ле-
ковима, пракса заснована на доказима 

 
 

П-10 РАЦИОНАЛНА ДИЈАГНОСТИКА И  
         ТЕРАПИЈА СМАЊЕНЕ ФУНКЦИЈЕ ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ 

 

Александар Ђукић 

 

Начелник Одељења за дијабетес, Центар за ендокринологију, дијабетес и 
болести метаболизма, Клинички центар "Крагујевац" 
 

Смањена функција штитасте жлезде или 
хипотироидизам је стање настало као после-
дица недостатка ефеката тироидних хормона, 
било због њихове смањене продукције, поре-
мећене расподеле  и/или резистенције пери-
ферних ткива на њих. Хипотиреоза се може 
испољити у отвореном, клиничком облику и у 
субклиничком облику болести. Преваленција 
клиничког облика хипотироидизма није мала 
и креће се око 0,3-1,2 одсто у женској и 0,1-
0,3 одсто у мушкој популацији, док је 

учесталост субклиничког облика болести не-
колико пута већа (у жена старијих од 60 го-
дина достиже и до 2 одсто). Етиолошки гле-
дано болест може бити конгенитална или 
стечена, а стечени облик може бити примарни 
(узрокован болешћу штитасте жлезде) или 
централни (секундарни и терацијални облици 
настали због дисфункције хипоталамохипо-
физне јединице). Најчешћи облик је при-
марни хипотиреоидизам узрокован хронич-
ним, аутоимунским тиреодитисом. Рационал-
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на дијагностика подразумева одређивање сло-
бодног тироксина (фТ4) и тиреостимулишу-
ћег хормона (ТСХ), а аутоимунски процес се 
потврђује присуством аутоантитела (највећи 
дијагностички потенцијал имају АнтиТПО 
Аб). У примарном хипертироидизму ниво 
ТСХ је повишен, а у клинички манифестном 
облику болести фТ4 је снижен, док у субкли-
ничком обилку болести фТ4 је у референтним 
опсезима. Приликом тумачења лабораториј-
ских резултата треба бити обазрив и размо-
трити евентуалну употребу неких лекова: 
продукцију ТСХ смањују допамин, октреотид 
и кортикостероиди, а продукцију тироидних 
хормона смањују амиодарон, литијум и ами-
ноглутетимид. Циљ супституционе терапије у 
ендокринологији је у поптуности опонашати 
природну секрецију хормона. Код људи 
активан облик тироидних хормона је Т3 и од-
нос Т3:Т4 у тироидеји је 1:11.Основни препа-
рат који се користи у лечењу и примарног и 
централног хипоти-реоидизма је левотирок-
син (Т4), али се он дејодинацијом конвертује 
на периферији у Т3 у складу  са актуелним, 
физиолошким потребама сваког ткива. Гасто-
ринтестинална апсорпција левотироксина до-
стиже 80 одсто унете дозе (смањује се ако се 
лек узме са храном), полуживот лека је око 7 
дана, просечна доза је у опсегу 1.6 до 1.8 
µg/kg (односно дневно 75 до 112 µg за жене и  
125 до 200 µg за мушкарце). Потребно је 
обратити пажњу на следеће елементе током 
супституционе терапије: увођење лека се 
врши постепено, посебно код особа са исхе-
мијском болешћу срца (почети са дозом 12.5 
до 25 µг и повећавати је у инкрементима од 
12.5 µg на 2 до 3 месеца до потизања 

оптималне дозе), саветовати да се лек узима 
ујутру, најмање 30 минута пре првог оброка, 
не дозвољавати подешавање дозе дељем 
таблета (према УС Пхармацопеиа садржај ак-
тивне супстанце треба да буде ±10% у односу 
на обележену), ако пацијент заборави да узме 
једну дозу лека, сутрадан наставља са уоби-
чајеном применом. За примарни хипотиреои-
дизам, мониторинг се врши праћењем нивоа 
ТСХ у серуму, а за централни хипотиреоиди-
зам прати се ниво фТ4 (за оба параметра циљ 
је да се њихова вредност доведе у опсег рефе-
рентних). Мониторинг се врши у интервалима 
не краћим од 6 недеља (најмање толико је по-
требно да се успостави равнотежа тироидне 
осовине). Бесмислено је, опасно и недопусти-
во укидати терапију левотироксином у труд-
ноћи, шта више потребно је едуковати жене 
са хипотиреоидизмом у генеративном перио-
ду да наставе са узимањем лека када остану у 
другом стању (доза левотироксина се у труд-
ноћи обично повећава за 25 до 50 одсто, а 
контроле се врше почетком сваког триме-
стра). Лекови као што су Фенитоин, Карбама-
зепин, Рифампицин, Фенобарбитал и Серта-
лин убрзавају метаболизма левотироксина, па 
је приликом њиховог увођења потребно кори-
говати дозу. Рационална дијагноза и терапија 
хипотиреоидизма добија на значају када се 
зна да је он подмукла болест која се развија 
полако, навикава и пацијента и његову околи-
ну на своје постојање, сурово отупљује паци-
јента, а све их уљуљкује у незаинтересо-
ваност. 

Кључне речи: хипотироидизам, левоти-
роксин, трудноћа 

 
 

П-11 ГРЕШКЕ У ЛЕЧЕЊУ- АКУТНИ ИСХЕМИЈСКИ МОЖДАНИ 

         УДАР КОД ПАЦИЈЕНТА СА ВЕШТАЧКИМ СРЧАНИМ  
         ЗАЛИСЦИМА: ПРИКАЗ СЛУЧАЈА 

 

Срђан Стефановић1, Слободан Јанковић2
 

 

1Специјалиста клиничке фармакологије и асистент клиничке фармације на   
  Медицинском факултету у Крагујевцу 
2Начелник Службе за клиничку фармакологију, Клинички центар "Крагујевац" 
 

Акутни мождани удар представља трећи 
водећи узрок смрти у развијеним земљама 
света, а први у нашој средини. С обзиром на 
учесталост, висок степен смртности и озбиљ-
не комликације, укључујући и највећи степен 

инвалидности међу свим неуролошким боле-
стима, представља значајан не само медицин-
ски, већ и социоекономски проблем. У најве-
ћем броју случајева настаје као последица 
оклузије крвног суда тромбозом или емболи-
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јом, од чега је приближно 1/5 узрокована ем-
болизацијом срчаног порекла. У групи боле-
сника са високим ризиком од кардиоемболиј-
ског можданог удара, посебно се истичу они 
са уграђеним  вештачким залисцима, нарочи-
то ако су у питању механичке протезе. Ови 
пацијенти захтевају практично доживотну 
оралну антикоагулантну превенцију, која 
представља прави изазов за терапеута са ас-
пекта користи и ризика, будући да је повезана 
са потешкоћама у смислу одржавања стабил-
ности циљног нивоа антикоагулантне актив-
ности, узрокованих могућим променама ап-
сорпције лека, утицајем разне врсте хране и 
других истовремено примењених медикаме-
ната, затим промена у функцији јетре и удру-
жених тежих обољења, односно утицајем 
комплијансе болесника. Из наведених разло-
га, оптимална превенција АИМУ код таквих 
пацијената подразумева како одговарајућу 
едукацију болесника, тако и пажљив надзор 
од стране здравствених професионалаца. 

У раду је приказан случај мождане тром-
боемболије срчаног порекла код пацијента 
млађе животне доби, настале око годину дана 
после самоиницијативне обуставе употребе 
оралне антикоагулантне терапије, започете 
након хируршке корекције тешке комбинова-
не срчане мане реуматске етиологије праћене 
дисфункцијом леве коморе, заменом оштеће-
них залистака механичким протезама на ми-
тралној и аортној позицији. Друге значајне 
факторе ризика за АИМУ није имала. При 
томе, болесница није користила антиагрега-

ционе лекове, ни заједно са оралним антикоа-
гулансом, нити након прекида употребе истог.  

Тешке последице АИМУ код овог паци-
јента, у виду моторне дисфазије, органског 
психосиндрома, спастичне хемипарезе и поја-
ве "Гранд-мал" епилепсије, тј. значајан степен 
психо-телесне онеспособљености, указују на 
обавезу рационалног приступа свих пружала-
ца здравствене заштите, у смислу правилног 
спровођења програма едукације таквих боле-
сника о користи и ризицима медикаментозне 
превенције, односно интензивно праћење 
начина употребе и ефеката примењених лекова.  

Кључне речи: мождани удар, вештачки 
залисци, антикоагуланси.    
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П-12 РАЦИОНАЛНА ТЕРАПИЈА ПЕПТИЧКОГ УЛКУСА 
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Специјалиста интерне медицине – гастроентеролог, Приватна интернистичка 
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Пептички улкус је локални дефект слуз-
нице који настаје као последица поремећаја 
равнотеже између корозивног деловања же-
лудачног сока и одбрамбених снага слузнице. 
Најчешће је локализован у дуоденалном бул-
бусу и желуцу, али се налази и у осталим де-
ловима дигестивног тракта. Последица је де-
ловања различитих егзогених и ендогених 
фактора, а одраз је општег поремећаја, те го-
воримо о улкусној болести. Helicobacter pylori 

инфекција региструје се код 95 одсто пације-
ната са дуоденалним и 80 одсто пацијената са 
желудачним улкусом. Значајни етиолошки 
фактори су и употреба нестероидних антиин-
фламаторних лекова, аспирина, кортикосте-
роида, билијарни рефлукс, пушење, алкохол, 
стрес, али и стања која нарушавају одбрамбе-
не снаге слузнице (мукус, бикарбонати, цир-
кулација крви, простагландини). Рационална 
терапија пептичког улкуса после адекватне 
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дијагностике (ендоскопија, биопсија, уреаза 
тест), пореде медикаментозне терапије подра-
зумева уклањање фактора ризика и хигијен-
ско-дијететски режим. Примена инхибитора 
протонске пумпе у пуној терапијској дози у 
трајању од 6-8 недеља најчешће доводи до 
излеченја улкуса. Н2 антагонисти су мање 
ефикасни. Уколико постоји Helicobacter pylori 
инфекција, примењује се ерадикациона тера-
пија (трипла) инхибитор протонске пумпе и 2 
антибиотика (кларитромицин + амоксицилин 
или кларитромицин + метронидазол) у пуној 
терапијској дози у трајању од 7 дана. Еради-
кациона терапија не утиче на излечење, али 
смањује могућност релапса. Улкусна болест 
као последица примене нестероидних антии-
нфламаторних лекова додатно захтева корек-
цију терапије (употреба селективних СОХ2 
инхибитора, физикалне процедуре ради сма-
њења потребе за медикаментима). Рацио-
нална терапија уз уклањање фактора ризика у 
току последње 2 деценије мења лице улкусне 
болести. Смањује се број компликација, опе-

рисаних пацијената, као и пацијената на 
континуираној или понављаној терапији.  

Кључне речи: пептички улкус, улкус же-
луца, дуоденални улкус, терапија 
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Прееклампсија је специфични синдром за 
трудноћу који се карактерише повишеним 
крвним притиском и протеинуријом. Компли-
кује око 8 одсто трудноћа и један је од воде-
ћих узрока повећаног матерналног  и неона-
талног морбидитета и морталитета.1 

Повећан  
перинатални морталитет и морбидитет у овој 
групи трудница узрокован је застојем у расту 
фетуса, превременим порођајем са малом по-
рођајном тежином неонатуса, препарталном 
асфиксијом. Повећан морбидитет и мортали-
тет мајки са хипертензивним поремећајем у 
трудноћи узрокован је чешћим абрупцијама 
постељице, инсуфицијенцијом функције бу-
брега и јетре, конвулзијама.2 

Инциденца у 
свету износи 2-7 одсто, а код нас 5,3 одсто. 
Етиологија је непозната, зове се и "болест 
теорија". Еклампсија је најтежи облик који 
представља појаву конвулзија или коме у при-
суству симп-тома прееклампсије. У основи 
свих патофизиолошких збивања је постељи-
ца. Због недовољно јасних патофизиолошких 

збивања и терапијски поступци су недовољно 
јасни. Постоји широк дијапазон предлаганих 
терапијских процедура. Велики број антихи-
пертензивних студија испитивао је много ле-
кова, хиљаде трудница укључено је у кли-
ничке студије, али најбоља терапијска проце-
дура још није презентована. У употреби су: 
централно делујући алфа2 адренергички аго-
нисти (Метил-допа), периферно делујући 
антагонисти адренергичких рецептора (Лабе-
талол, Aтенолол), блокатори калцијумових 
канала (Hифедипин), директни вазодилатато-
ри (Хидралазин). Некада суверени у терапији 
диуретици данас немају место у терапији пре-
еклампсије, а примена АЦЕ инхибитора у 
трудноћи је контраиндикована због негатив-
них утицаја на фетус у другом и трећем три-
местру трудноће.3 

И поред великог броја ан-
тихипертензива који су доступни у основи 
терапијског приступа овом поремећају је пре-
венција.У циљу превенције испитиван је ефе-
кат физичке активности, унос соли и протеи-
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на, надокнада магнезијума и цинка, повећан 
унос рибљег уља и калцијума, ниских доза 
аспирина, антиоксиданаса (вит. Ц и Е). У 
случају тешких облика прееклампсије кориш-
ћене су различите комбинације наведених ле-
кова и ниједна се није издвојила као доми-
нантна. Превремени порођај се наметнуо као 
добра одлука, у интересу мајке, код тешких 
облика прееклампсије пре 34 недеље геста-
ције.4 

У превенцији и терапији еклампсије као 
доминантан се издвојио магнезијум сулфат, 
који је значајно смањио метернални  ризик: 
смрт породиље, абрупцију постељице, пост-
парталну хеморагију, а истовремено није по-
већао фетални морбидитет, ни морталите.5 У 
свакодневном клиничком раду раду као де-
финитивни терапијски поступак у тешким 
облицима прееклампсије и еклампсије остаје 
порођај, а начин његовог спровођења и поро-
ђајни пут зависе од акушерских услова, био-
физичког профила плода и искуства акушера. 
У врсти, начину примене, времену давања и 
дозе великог броја доступних антихипертен-
зивних лекова у трудноћи  постоји много ди-
лема: која је то вредност крвног притиска 

када је терапија необходна, који је лек најбо-
љи и да ли његова примена има више предно-
сти него недостатака за мајку и фетус? 

Кључне речи: прееклампсија, еклампси-
ја, рационална терапија. 
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Респираторни дистрес синдром (РДС) на-
стаје услед недостатка алвеоларног сурфак-
танта због структурне незрелости плућа и 
представља најзначајнији и водећи узрок 
морталитета и морбидитета у превремено 
рођене новорођенчади. Антенатална кортико-
стероидна терапија (АЦС) убрзава феталну 
плућну матурацију а рутински се примењује у 
трудноћама код којих постоји ризик од пре-
временог порођаја, заснивајући се на претпо-
ставци да бенефит превазилази ризике који су 
повезани са овом врстом терапије. АЦС се 
користе  у клиничком раду више од три деце-
није у циљу смањења инциденце респира-
торног дистерс синдрома (РДС) и интравен-
трикуларне хеморагије (ИВХ), две најчешће и 
најозбиљније компликације код превремено 
рођене деце. Ипак, ни један фармаколошки 
агенс у перинаталној медицини није изазвао 

толико контроверзи кроз одређени временски 
период, као што је употреба кортикостероида 
код фетуса и новорђенчади. Најновији подаци 
сугеришу промену риск-бенефит односа у 
смислу да краткорочни бенефити стероида не 
подразумевају и дугорочне корисне ефекте, 
што се нарочито односи на постнаталну при-
мену кортикостероида. Светске асоцијације 
перинаталне медицине (WAPM) је објавила 
инструкције и поступаке у РДС-у (1). Нови 
терапијски приступ у лечењу РДС-а, подра-
зумева примену превентивних терапијских 
мера које треба предузети пре и након пре-
временог рођења ради смањивања мортали-
тета и морбидитета. То подразумева: I Пре-
натално збрињавање, Превремено рођене 
бебе у ризику за развој РДС-а треба да буду 
рођене у центру где постоје техничке и ка-
дровске могућности за адекватно збрињавање 
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(примена механичке вентилације). Дати једну 
туру бетаметазона пренатално свим трудни-
цама које су у ризику од превременог поро-
ђаја < 35 GN, укључујући антепарталну хемо-
рагију, превремену руптуру плодових овојака 
или било које стање које захтева елективни 
превремени порођај јер је овај третман пове-
зан са значајним смањењем стопе РДС-а, не-
онаталне смртности, интравентрикуларне хе-
морагије и некротизирајућег ентероколитиса. 
Код "претећег" превременог порођаја < 35 ГН 
пренатално треба дати бетаметазон интра-
мускуларно у две појединачне дозе у размаку 
од 24 сата, 12 mg по дози. Еритромицин треба 
дати трудницама са превременом руптуром 
плодових овојака (ПРОМ) у дози 500 mg на 6 
h чиме се смањује ризик од превременог по-
рођаја. Размотрити примену токолитика када 
је потребно добијање на времену за компле-
тирање куре кортикостероида или за тран-
спорт ин утеро. II Стабилизација у поро-

ђајној сали Применити најнижу могућу кон-
центрацију кисеоника током ресусцитације, 
за постизање адекватног одговора срчаног 
ритма, јер ово смањује церебралну вазокон-
стрикцију и може довести до смањивања мор-
талитета. Током ресусцитације применити  

CPAP (континуиран позитиван притисак у 
дисајним путевима) 5-6 cm воденог стуба 
преко маске или назалних канила да би се 
стабилизовали ваздушни путеви и успоставио 
функционални резидуални волумен. Ако је 
потребна примена позитивног притиска то-
ком ресусцитације, употребити апарат који 

лимитира пикове инспираторног притиска, 

јер то може умањити оштећење плућа 
(babypuff). Размотирти примену ендотра-

хеалне интубације код беба које нису реаго-
вале на вентилацију позитивним притиском 
или код којих треба применити сурфактант. 
Пулсна оксиметрија се користи за контролу 
срчане фреквенце и код регулисања оксиге-
нотерапије у току ресусцитације у циљу избе-
гавања хипероксичних пикова. Важно је знати 
да се вредности нормалне сатурације током 
прелазног периода после рођења, у првих 5 
минута, могу кретати између 60-90 одсто. 
Терапија сурфактантом. Егзогено примењен 
сурфактант прекрива алвеоларну површину 
доводећи до побољшања плућног волумена, 
плућне перфузије и оксигенације, инкорпо-
рира се у пнеумоците типа II и представља 
супстрат за продукцију новог сурфактанта. 
Профилактичка примена сурфактанта по-
дразумева интубацију и примену сурфактанта 
у првим минутима (10-30 минута) након рође-
ња код деце која су у високом ризику за ра-
звој РДС-а, најчешће након иницијалне ресу-
сцитације. терапијска примена подразумева 
примену сурфактанта неколико сати након 
рођења, код клинички развијеног РДС-а. Те-
рапијски се примењује у првих 12 сати према 
клиничким индикацијама. Примењује се рано 
1-2 сата након рођења, или касно, након 2 
сата. 
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Цревне инфекције су, после респиратор-
них, најчешће инфекције, а с обзиром да код 
њих често у клиничкој слици доминира про-
лив, називамо их и инфективним дијарејама. 
Узрочници инфективних пролива могу бити 
различити микроорганизми и њихови токсини 
који у организам углавном доспевају фекал-
но-оралним путем. Због губитка велике ко-
личине течности и електролита, у најтежим 
облицима ових болести настаје дехидратација 

организма са последичним хиповолемијским 
шоком и метаболичком ацидозом. Према мо-
гућностима данашње клиничко-микробиоло-
шке дијагностике, етиологија инфективних 
пролива се доказује у 35-50% случајева. Три 
најважнија терапијска принципа инфективних 
дијареја су: рехидратација, дијететски режим 
и антимикробна терапија. Рехидратација бо-
лесника и дијететски режим заузимају при-
марно место у лечењу цревних инфекција. 
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Рехидратација се може спроводити перорал-
ним или, у тежим случајевима, интравенским 
путем и има за циљ надокнаду изгубљене 
течности и електролита. Циљ антимикробне 
терапије је трострук: брже ишчезавање симп-
тома и скраћење трајања болести, бржи пре-
станак излучивања клица и превенција ком-
пликација. Међутим, антимикробна терапија 
је индикована само код појединих бактериј-
ских ентероколитиса као што су шигелоза и 
тежи облици салмонелозе, где је лек избора 
ципрофлоксацин. Код колере се примењују 
тетрациклини у циљу скраћења клицоноштва. 
У лечењу амебијазе и ламблијазе лек избора 

је метронидазол, а код стронгилоидозе тиа-
бендазол. 

Кључне речи: инфекција, дијареја, рехи-
дратација, атимикробна терапија. 
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Респираторне инфекције представљају 
значајан медицински и социјални проблем, 
упркос напретку у дијагностици и микробио-
лошкој техници, напретку у познавању пато-
физиологије болести и постојању бројних и 
моћних антимикробних лекова. Појава нових 
патогених узрочника, неконтролисана упо-
треба антибиотика и развој резистенције, из-
мена демографских карактеристика и неса-
вршеност метода ране и брзе детекције уз-
рочника, само су неки од разлога који намећу 
потребу сталног усавршавања рационалног 
приступа лечењу ових болести. 

Савремени приступ лечењу инфекција 
доњих дисајних путева претпоставља поста-
вљање поуздане дијагнозе применом свих не-
опходних дијагностичких поступака, правил-
ну процену тежине болести и стања органи-
зма и спровођење свих неопходних терапиј-
ских мера. 

Покушај да се утврди тип инфекције до-
њих дисајних путева (пнеумонија, акутни 
бронхитис, егзацербација хроничног бронхи-
тиса, вирусна инфекција) је веома отежан у 
ванболничким условима. С обзиром да многе 
клиничке студије указују на недовољну сен-
зитивност и специфичност клиничких симп-
тома и знакова да би се извршила класифика-
ција болести. 

Идеални приступ етиолошком лечењу 
инфекција доњих дисајних путева је доказ уз-
рочника инфекције и његове осетљивости на 
одговарајуће антибиотике. На жалост одлука  
о употреби антибиотика често се доноси 
олако, не водећи рачуна који је микрооргани-
зам могући изазивач инфекције или да ли су 
одговарајуће фармаколошке карактеристике 
лека. Антибиотике треба користити као ем-
пиријску или дефинитивну терапију. Када се 
користи као емпиријска или иницијална тера-
пија, примењени антибиотици или антибио-
тик треба да "покрију" све микроорганизме 
који долазе у обзир пошто проузроковач још 
није идентификован. По изолацији проузро-
ковача и добијању антибиограма, дефинитив-
ну терапију мора да представља антибиотик 
који има узак спектар, малу токсичност и који 
не изазива алергијске реакције код болесника. 
При избору иницијалне терапије, посебно се 
мора узети у обзир доказани или вероватни 
узрочник инфекције и његова осетљивост на 
антимикробне лекове, животна доб болесника 
и његово опште стање, присуство придружене 
болести и компликација, клинички лаборато-
ријски и рендгенолошки налаз, као и услови 
под којима је инфекција настала. 

Наиме главни циљ иницијалне клиничке 
евалуације је да се на основу степена тежине 
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болести, присутних или могућих комплика-
ција одреде услови под којима се лечење 
спроводи: амбулантно, стационарно или у је-
диници интензивне неге. Сходно томе, ство-
рени су модели за процену тежине и места 
лечења болесника са ванболнички стеченом 
пнеумонијом. Веома користан је  Pneumonia 
severity index PSI (Индекс тежине пнеумо-
није) који дели пацијенте у групе са ниским и 
високим ризиком смртног исхода на основу 
чега се поставља индикација за хоспитализа-
цију. Према препорукама Британског тора-
калног удружења (BTS) процена тежине пне-
умоније се врши на основу четири неповољна 
прогностичка фактора који се скраћено нази-
вају CURB (confusion, urea, respiratory rate, 
blood pressure). Захваљујући примени ових 
правила клиничарима је олакшана одлука о 
месту лечења. Рационална терапија инфек-
ција доњих дисајних путева подразумева поу-
здану дијагностику, правилну процену тежи-

не болести и познавање  водича за избор ини-
цијалне терапије у складу са очекиваним уз-
рочницима инфекције.Само се на тај начин 
може утицати на прогнозу болести, смањити 
нерационална примена често веома ток-
сичних лекова и смањити трошкови лечења. 
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Клинички центар "Крагујевац" 
 

Нехоџкински лимфоми представљају ве-
ома хетерогену групу малигних хематоло-
шких болести са растућом инциденцом ја-
вљања. Могу да се јаве у било ком животном 
добу што је, углавном, детерминисано пато-
хистолошким типом лимфома. Хетерогеност 
се огледа, пре свега, у различитом клиничком 
току, који може бити индолентан са веома 
спором прогресијом током низа година, до 
брзо прогредирајуће болести која се најчешће 
завршава фатално за неколико месеци. За-
хваљујући различитом клиничком понашању 
нехоџкински лимфоми су подељени у три 
велике категорије – индолентне, агресивне и 
веома агресивне лимфоме. Ова различитост 
отежава и лечење оболелих од неходџкинских 
лимфома. 

Последњих 20-30 година дошло је до низа 
револуционарних промена у лечењу нехоџ-
кинсих лимфома. Основна питања која и да-
нас стоје пред онима који се баве лечењем 
лимфома су: 

1. да ли треба започети лечење одмах по по-
стављању дијагнозе код сваког оболелог 
од нехоџкинских лимфома, 

2. који терапијски модалитет одабрати у 
лечењу. 
 

Свакако, терапијску опцију одређују 
многи фактори као што су: старост оболелог, 
патохистолошки тип, клинички стадијум, 
прогностички индекси, придружене болести 
итд. Поред тога, примењена терапија зависи и 
од тога да ли се примењује као прва терапиј-
ска линија, или за лечење релапса или 
рефрактерне болести.  

Стандарна зрачна и хемиотерапија инду-
кују обично мали проценат краткотрајних ре-
мисија. Револуционарна примена циљане те-
рапије (моноклонска антитела), као и примена 
нових комбинација лекова доводе до зна-
чајног прогреса у терапијском одговору. Мо-
ноклонска антитела селективно редукују лим-
фомски клон уз минималне и реверзибилне 
нуспојаве, а у комбинацији са цитостатицима 



 КЊИГА САЖЕТАКА  
 
 

51 

имају синергистички ефекат без повећања 
токсичности хемиотерапијских режима.  

У лечењу рецидива болести, што пред-
ставља поновно јављање болести код боле-
сника код којих је иницијалном терапијом по-
стигнута комплетна ремисија, од терапијског 
значаја јесте да ли се ради о раном или ка-
сном рецидиву, првом или неком каснијем 
релапсу, рецидиву на претходно зраченим 
или екстранодалним местима.   

Коначно, последњих година, у лечењу 
лимфома све се више примењују радиоизото-
пи и трансплантација матичне ћелије хемато-
поезе.   

Јасно је да се хетерогеност нехоџкинских 
лимфома никада неће променити, као и да 
нова истраживања на идентификацији и ра-
зумевању биолошких и генетских промена 
чине основу нових терапијских модалитета уз 
значајно бољи терапијски одговор. Оптимал-
не комбинације старих и нових лекова, као и 
оптимално време када треба започети и на 
који начин применити терапију засноване на 
бољемпознавању биологије малигне болести 
чиниће основ лечења нехоџкинских лимфома 
у будућности. 

 

 

П-18 РАЦИОНАЛНА ПРИМЕНА МЕРЕЊА НИВОА АКТИВИРАНОГ 

         ПРОТЕИНА Ц И ПРОКАЛЦИТОНИНА У ДИЈАГНОСТИЦИ 

         БАКТЕРИЈСКИХ ОБОЉЕЊА 
 

Небојша Арсенијевић1, Марија Миловановић 

 

1Специјалиста клиничке имунологије, декан Медицинског факултета у Крагујевцу 
 

Бактеријске инфекције, нарочито код иму-
носупримираних особа, не морају да изазову 
икакве клиничке знаке, такође у неким ста-
њима (траума и опекотине) болесник може да 
има симптоме сепсе, а да нема бактеријску 
инфекцију. Тешке компликације бактеријских 
инфекција су сепса и SIRS (eng. Systemic 
Inflammatory Response Syndrome) стања која 
се тешко лече и могу да угрозе живот боле-
сника. То су неки од разлога због којих је важ-
но поуздано утврђивање биохемијских пара-
метара који могу да потврде или негирају бак-
теријску инфекцију.  

Прокалцитонин (PCT) је описан 1993. 
године, као биохемијски параметар који може 
да укаже на бактеријску инфекцију, када је 
показано да ниво овог молекула у серуму ди-
ференцира бактеријски од вирусног менинги-
тиса деце. PCT је пептидни молекул, прекур-
сор хормона калцитонина и синтетише се у С 
ћелијама тироидне жлезде и у њима се разла-
же на калцитонин и друге мање пептиде. Мо-
лекул је веома стабилан и има време полужи-
вота 25-30 сати. Нормално, транскрипција 
гена за синтезу прокалцитонина је селективно 
експримирана само у неким неуроендокри-
ним ћелијама, док бактеријска инфекција ин-
дукује експресију овог гена и у паренхимато-
зним органима (јетра, бубрези, плућа) и осло-
бађање прокалцитонина у крвоток. Прокал-

цитонин игра важну улогу у патофизиологији 
сепсе а висок ниво овог молекула удружен је 
са већом стопом смртности. Концентрација 
прокалцитонина у плазми у физиолошким 
стањима не прелази 0,1 ng/ml. У тежим ин-
фекцијма удруженим са системским инфла-
маторним одговором  прокалцитонин дости-
же концентрације и до 100 ng/ml.   

С реактивни протеин (CRP) je пента-
мерни полипептид, један од такозваних про-
теина акутне фазе инфламаторне реакције. 
Синтетише се у јетри и ниво овог молекула у 
крви зависи искључиво од брзине синтезе 
која одражава активност болести. Показано је 
да CRP има улогу у одбрани организма од 
инфективних агенаса и то тако што неутра-
лише антигене који су индуковали инфлама-
торну реакцију, ограничава оштећење и по-
маже репарацију ткива, има улогу опсонина, 
може да активира комплемент и може да ве-
зује хематин који се ослобађа после некрозе 
ћелија.  

Идеалан биохемијски параметар за детек-
цију бактеријске инфекције би требало да 
буде довољно сензитиван да детектује инфек-
ције код особа са минималним одговором 
имунског система на инфективни агенс, до-
вољно специфичан да разликује инфекцију од 
других узрочника SIRS-а, да се јавља на 
почетку клиничког тока болести, да може 
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брзо да се измери и да има прогностички 
значај. За сада не постоји један биохемијски 
араметар који би задовољио све ове крите-
ријуме. CRP је параметар који се рутински 
користи за дијагностиковање бактеријских 
инфекција, али ниске вредности не искључују 
постојање инфекције, нарочито у стању SIRS-
а. Подаци указују да CRP не може да се кори-
сти као параметар за разликовање бактеријске 
инфекције од септичног шока. Лоша страна 
CRP-а је и то што продукција овог молекула у 
јетри може да се блокира аспирином или ста-
тинима. Предности прокалцитонина као па-
раметра за детекцију бактеријских обољења 

су то што је релативно дуго присустан у цир-
кулацији и примена нестероидних анти-
инфламаторних лекова не утиче на његову 
концентрацију у плазми, а мана је то што не 
може да се детектује у крви у раној фази ин-
фекције па једно мерење не може да служи 
као прогностички маркер.  

PCT је добар показатељ тежине бактериј-
ске инфекције, најважнију улогу има у разли-
ковању сепсе и SIRS-а, може да се користи за 
праћење  ефеката антибиотске терапије и за 
дијагностику системских бактеријских ин-
фекција код имуносупримираних особа. 

 
 

П-19 РАЦИОНАЛНА ПРИМЕНА ВИТАМИНА,  
          АНТИОКСИДАНАСА И ОЛИГОЕЛЕМЕНАТА 

 

Владимир Љ. Јаковљевић 

 

Специјалиста клиничке физиологије, Служба за клиничку и експерименталну 
фармакологију, Клинички центар "Крагујевац" 
 

Прехоспитална дефицијенција микрону-
трицијената (витамина, минерала и олигоеле-
мената је веома често присутна код пацијена-
та примљених на болничко лечење, посебно 
оних у јединицама интензивне неге. Дефици-
јенција је најчешће последица неадекватног 
уноса и/или повећаних потреба за овим ком-
понентама, као и неадекватног уноса код 
оних који у редовној преписаној терапији 
имају неки од ових елемената. Све ово доводи 
до озбиљног компромитовања разних биохе-
мијских процеса на нивоу ћелије, који у крај-
њем случају могу довести до органске 
дисфункције, слабијег зарастања рана и 
компромитованог имунолошког статуса. У 
том смислу су међународне организације, 
које се баве нутритивном терапијом (АСПЕН 
и ЕСПЕН) издале водиче за потребе и при-
мену 13 есенцијалних витамина и 10 олиго-
елемената, које су примељиве како у преве-
нцији код  здравих особа, тако и код свих 
обољења, укључујући и она најозбиљнија. У 
том смислу треба покушати избећи нера-
ционалну примену ових компоненти преко 
или знатно преко дневних потреба, јер се не 
види крајњи бенефит од такве примене. 
Дефинитивно су у свим патофизиолошким 
стањима потребе за витаминима и олиго-
елементима повећане, тако да се они (вита-
мин Ц, витамин Е, Zn, Se, Cu, Ch, Mn) 
рутински додају у растворе за паренетералну 
исхрану, док већина енетералних препарата 

садржи одређене количине ових елемената. 
Један посебан вид артефицијалне исхране, 
који се зове ИМУНОНУТРИЦИЈА, подразу-
мева превентивну примену свих поменутих 
компоненти, у смислу превенције инфлама-
торног одговора, поготову приликом великих 
хируршких интервенција, које саме по себи 
представљају веома јак стресогени фацтор. У 
те нутрицијенте спадају: многе аминокисели-
не, антиоксиданси, олигоелементи, омега-3 
масне киселине, нуклеотиди. Као репрезента-
тивни и најстарији пример се узима глутамин, 
који је обавезан састојак парентералне исхра-
не у овим случајевима, док је веома препо-
ручљив као састојак ентералне исхране код 
политраума и опекотина. Такође је препо-
ручена и преопретаивна примена аргининске 
дијете. Антиоксиданси и омега-3-масне кисе-
лине су неопходне код пацијената са акутним 
респираторним дистрес синдромом, јер су 
они више од других изложени оксидационом 
стресу. Генерално, сви потхрањени пацијенти 
пре великих хируршких интервенција би тре-
бало да примају овакав вид исхране најмање 
10 дана и најмање 7 дана након интервенције. 
Такође, примена витамина и микронутрици-
јената има веома велику примену у примарној 
здравственој заштити у смислу превенције 
компромитовања физиолошког функциона-
сања биохемијских система, а у смислу пре-
венције: респираторних, кардиоваскуларних, 
гастроинтестиналних обољења. 
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Служба за фармакотерапију, Клинички центар "Ниш" 
 

Основни терапијски приступ у рационал-
ном лечењу инфекција уротракта је правилна 
клиничка класификација на компликоване и 
некомпликоване. Код мушкараца уроинфек-
ције сматрамо компликованим док не дока-
жемо супротно, док су некомпликоване ин-
фекције најчешће присутне код негравидних 
жена у генеративном периоду. Уринокултура 
има већи значај за компликоване инфекције 
док се код некомпликованих не сматра неоп-
ходном. 

Некомпликоване уроинфекције су најчеш-
ће бактеријске етиологије, узроковане E. coli. 
Котримоксазол је терапија првог избора у 
случају да је резистенција локалних сојева 
E.coli мања од 20%, док су флуорохинолони 
емпиријска терапија уколико је проценат ре-
зистенције већи. Реинфекције и релапсе треба 
додатно дијагностиковати и размотрити. 

Уроантисептици се могу давати само код 
некомпликованих инфекција доњег уротракта 
(циститис), при нормалној бубрежмој функ-
цији. Асимтоматску бактериурију трудница 
треба лечити оралним беталактамским анти-
биотицима (амоксицилин, цефалексин, цефа-
дроxил). 

 Лечење компликованих инфекција базира 
искључиво на идентификацији узрочника и 
одређивању њихове антибиотске осетљиво-
сти. Принцип лечења компликованих инфек-
ција је примарна корекција аномалије и ели-
минација страног тела, а затим стерилизација 
урина. Присуство уринарног катетера је 
најчешће повезано са инфекцијом која се не 
може ерадицирати. Инфекције уротракта ве-
зане за уринарни катетер су најчешћи узрок 
нозокомијалних инфекција и растуће бакте-
ријске резистенције на антибиотике.Код ури-
нарних инфекција узрокованих једном бакте-
ријом, уз краткотрајну примену уринарног 
катетера препоручује се употреба флуорохи-
нолона и аминогликозида. Код дуготрајне ка-
тетеризације бешике може се очекивати мул-
тирезистентна, полимикробни бактеријска 
флора која захтева примену резервних анти-
биотика (цефалоспорини четврте генерације, 
карбапенеми, пиперацилин са тазобацтамом, 
аминогликозиди). 

Кључне речи: уроинфекције, рационална 
терапија, уринарни катетер, антибиотици. 

 
 

У-02 ИЗБОР АДЕКВАТНОГ ТЕРАПИЈСКОГ ПРОТОКОЛА  
         И ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКТА ТЕРАПИЈЕ ПАЦИЈЕНАТА  
         СА ТОКСОКАРИЈАЗОМ 

 

Душан Лалошевић1, Весна Лалошевић2, Светлана Кузмановић3 

 

1Пастеров завод Нови Сад, 2Пољопривредни факултет Нови Сад 
3Институт за децу и омладину Војводине Нови Сад 
 

Токсокаријаза је паразитска инфекција лар-
вама псеће нематоде Toxocara canis, која је 

међу најчешћим узроцима хипереозинофил-
ног синдрома код деце, а среће се и код одра-
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слих. Представља главног узрочника тзв. 
синдрома висцералне ларве мигранс, први пут 
описаног 1952. године (Beaver P.C). До данас 
постоје бројна отворена питања у третману 
токсокаријазе. На пример, да ли дужина трет-
мана и доза лека треба да прате интензитет 
клиничке слике и висину еозинофилије и ти-
тра антитела у крви? Да ли је пацијент асимп-
томатски или има клиничку слику која се 
може повезати са еозинофилијом и специ-
фичним титром антитела на токсокаријазу? 
Да ли уопште лечити асимптоматске само ла-
бораторијски позитивне случајеве?  

Има ли промена на ултразвучном или 
рендгенском прегледу, или ензимима као зна-
цима лезије јетре? Има ли офталмолошких 
или неуролошких поремећаја и како их 
лечити? Коначни консензус о оптималној 
дози, дужини и динамици примене антипара-
зитика код токсокаријазе још увек није по-
стигнут. 

Прихваћени недвосмислени критеријуми 
за дијагнозу висцералне токсокаријазе су од-
ређени титар специфичних антитела, еозино-
филија у крви као и позитивна анамнеза од-
носно епидемиолошка анкета. Међутим, 
сваки од ова три критеријума мора бити ра-
змотрен у склопу целе слике пацијента, јер се 
само позитивна антитела налазе на пример, 
код 15 одсто енглеских одгајивача паса и 2 
одсто укупне њихове популације (Wооdruff 
А.) или код 6 одсто добровољних давалаца 
крви у Новом Саду (Лалошевић Д). Ако титар 
антитела прати и еозинофилија у крви, 

предлаже се да се оваква токсокаријаза назива 
активном, јер еозинофилија прати активну 
миграцију ларви по органима, без обзира да 
ли је пацијент са клиничком сликом или 
асимптоматски. Наиме, већина пацијената 
има само високу еозинофилију 20-70 одсто и 
титар антитела које не прати специфична 
клиничка слика и који се откривају случајно 
због анализе крви услед неког другог разлога. 
Поједини наши пацијенти имали су кожне 
егзантеме који могу бити у склопу клинички 
манифестне токсокаријазе, а други респира-
торне симптоме који могу бити специфични, 
али могу бити и сезонске респираторне 
инфекције због којих је вађена крв и нађена 
неочекивана еозинофилија (Лалошевић Д). 

Најчешће коришћени антипаразитици код 
токсокаријазе су бензимидазоли, у последње 
време албендазол. Међутим, у упутству за лек 
још се не наводи токсокаријаза као индика-
ција за примену. У литератури нема консен-
зуса колико треба да траје терапија токсока-
ријазе антихелминтицима. Налазе се изве-
штаји о примени албендазола у трајању од 5 
дана до 4 недеље (Yоshikаwа М). Могуће 
компликације код примене албендазола наро-
чито код деце морају се узети у обзир (Jeвтић 
М). Наша искуства са диетилкарбамазином и 
албендазолом су позитивна, нежељена дејства 
лека нисмо регистровали, а код лечених па-
цијената постепено су се смањивали титар 
антитела и еозинофилија у крви. 

Кључне речи: Токсокаријаза, дијагноза, 
терапија, диетилкарбамазин, албендазол. 

 
 

У-03 ФАТАЛНО ТРОВАЊЕ КРЕОЗАНОМ 
 

Весна Стојановић Марјановић1
, Весна Чокановић2 

 

1Центар за ургентну медицину, Клинички центар "Крагујевац" 
2Центар за нуклеарну медицину, Клинички центар "Крагујевац" 
 

Увод- Креозан спада у I групу отрова по 
класификацији отровних хемијских једињења, 
користи се као пестицид док је у медицини 
његова употреба као средства за редукцију 
телесне тежине давно напуштена. Главна 
клиничка манифестација у овим тровањима је 
хипертермија. 

Циљ рада је да покаже да рационалан 
дијагностички и терапијски приступ у меди-
цини не доводи до повољног исхода када су у 

питању отрови класификовани у I групу от-
ровних хемијских једињења (смртоносни ). 

Метод-  приказан је случај мушкарца ста-
рог  47 година који је након уношења веће 
количине креозана у циљу самотровања довео 
до смртног исхода. Примљен је свестан, ко-
муникативан, а након пар сати долази смрт-
ног исхода.   

Резултат- симптоми акутног тровања су: 
висока температура, прострација, жеђење, 
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мучнина, повраћање, прекомерно знојење, 
отежано дисање, аноксија, цијаноза и, на 
крају, тремор и кома. У лечењу примењивати 
интензивне механичке мере расхлађивања 
пацијента и обезбедити адекватну нутрицију. 
Опоравак је могућ ако се телесна температура 
одржава испод 40°С. 

Закључак- код здраве и младе особе која 
је у циљу суицида унела велику количину ток-
сичне супстанце за неколико сати дошло је до 
фаталног исхода упркос  свим предузетим те-
рапијским мерама. 

Кључне речи: креозан, акутно тровање, 
хипертермија  
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ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
 

 

ПП-01 УЧЕСТАЛОСТ И ХИСТОМОРФОЛОШКЕ  
             КАРАКТЕРИСТИКЕ ДУКТАЛНИХ КАРЦИНОМА ДОЈКЕ 

 

Данијела Милошев, Душица Петровић, Стеван Матић 
 

Служба за патоанатомску дијагностику, Клинички центар "Крагујевац"  
 

Увод: Дуктални карцином дојке настаје 
од терминалних дуктуса и најчешћи је тип 
карцинома дојке, који чини 75-80 одсто, са  
најчешћом локализацијом у спољњем горњем 
квадранту. Налази се на 1. месту узрока смрти 
од малигних тумора, одмах иза карцинома 
плућа. Постоје 2 хистолошка подтипа овог 
карцинома: I тип без посебних карактери-
стика (скирусни и комедо карцином); II тип 
са посебним карактеристикама (тубулар-
ни,медуларни, колоидни,папиларни, аденоци-
стични, метапластични). У хистолошкој ана-
лизи тумора одређује се хистолошки и ну-
клеарни градус, митотски индеx, степен де-
змоплазије, стромална мононуклеарна реак-
ција, перидуктална еластоза и знаци инвазије 
васкуларнихн структура. 

Циљ: Истраживања је одређивање уче-
сталости  и патохистолошких карактеристика 
дукталних карцинома дојке. 

Материјал и методе: Ретроспективно ис-
траживање је спроведено у Служби за патоа-
натомску дијагностику КЦ Крагујевац,и обу-
хватио је период од 2003-2008. године, где је 
применом стандардне ХЕ методе микроскоп-
ски обрађен и дијагностификован 551 кар-
цином дојке. 

Резултати: Дуктални карцином дојке ди-
јагностикован је у  280  случајева   (50,81 од-
сто). Просечна старост  пацијенткиња је 57 
година (најмлађа пацијенткиња имала је 23, а 
најстарија 86 година). У периоду  преме-
нопаузе настало је 64 (33,8 одсто) случајева, а 
у пероду постменопаузе 125 (66,1 одсто). У 
горњем латералном квадранту локализовано 
је 51,1 одсто случајева дукталног карцинома, 
у  централном квадранту 13,63 одсто, у гор-
њем медијалном  18,18 одсто, у доњем лате-
ралном 11,36 одсто,  доњем медијалном 5,68 
одсто. Без обзира на величину тумора, 33,21 
одсто пацијенткиња је било нодус-негативно 
(No). 
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Закључак: Учесталост дукталних карци-
нома је 50,81одсто, чиме се доказује  повећа-
ње заступљености овог типа карцинома. 

Кључне речи: дојка, карцином, учеста-
лост. 
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ПП-02 АТИПИЧНИ АНТИПСИХОТИЦИ У  

             РАЦИОНАЛНОЈ ТЕРАПИЈИ ПСИХОТИЧНИХ ПОРЕМЕЋАЈА 
 

Горан Васић1, Горан Михајловић2 

 

1Психијатријска служба, Здравствени центар "Ваљево" 
2Клиника за психијатрију, Клинички центар "Крагујевац"  
 

Након синтезе и увођења у клиничку пра-
ксу првог антипсихотика (хлорпромазин) 
1952. године у Француској, започело је ново 
доба психијатрије. То је условило низ рево-
луционарних промена у самој организацији 
психијатријске заштите, приступу пацијенту, 
социјалној рехабилитацији и промене односа 
социјалне средине према "обележеном" пси-
хијатријском пацијенту. Психијатрија се пре-
селила у релативно друкчији и приступачнији 
миље са перманентним тежњама да буде што 
отворенија и либералнија. Ипак, применом 
ових лекова, терапијски учинци били су 
углавном неодвојиви од екстрапирамидалних 
нежељених ефеката (Deniker, 1983.). Пратећи, 
нежељени ефекти ове терапије представљали 
су велики проблем, јер су својим неугодним 
учинком утицали на даљу сарадњу, са после-
дичним прекидањем терапије, погоршањем 
душевног поремећаја и потребом за хоспи-
талним третманом. Након првенца у фарма-
котерапији психотичних поремећаја, уследи-
ће синтеза читавог низа лекова антипсихотич-
ног профила који су имали значајан допринос 
у сфери медикаментозног третмана психо-
тичног пацијента. Када је 1958. год. синтети-
зован клозапин, убрзо је откривено да има 
добро антипсихотичко деловање, али без иза-
зивања екстрапирамидалних нежељених ефе-
ката. Клозапин је потом постао прототип нове 
генерације антипсихотика, па је усмерио ра-
звој антипсихотика на тражење лекова који 
имају исте повољне клиничке учинке. Све је 
крунисано најновијом палетом лекова из 
групе "атипичних антипсихотика". Они су 
донели "обогаћену ефикасност" са значајном 
редукцијом нежељених ефеката класичних 

антипсихотика што је заиста био велики проб-
лем. Осим тога њихово деловање на тзв. "не-
гативне симптоме" психотичног поремећаја је 
веома обећавало. На самом почетку критери-
јуме "атипичности" испуњавао је мали број 
антипсихотика. Осим тога, и "критеријуми 
атипичности" нису били искристалисани. 
Међутим, бројна праћења и истраживања све 
отвореније су стварала нове просторе за упо-
требу ове групе лекова. Тежња је увек била 
контролисати симптоме неког поремећаја са 
мањим бројем лекова, нарочито ако се ради о 
хроничном поремећају који захтева дуго-
трајну терапију. Најновији лекови из групе 
"атипичних антипсихотика" би требало да се 
приближе том стандарду. Осим афинитета за 
допаминске и релативно већем афинитету за 
рецепторе серотонина (5HT-1a,2a,c,3,6,7) и 
норадреналина (алфа 1,2), они могу утицати 
на функције понашања посредоване глута-
матским рецепторима (Кинон & Лиеберман 
1996.). Наглашено фармаколошко својство 
као кључно за одређивање атипичне активно-
сти је однос између антагонизма D-2 и 5HT-
2a рецетора. Типично за атипичне антипсихо-
тике, са изузетком амисулприда, је да знатно 
више блокирају 5 HT-2a рецепторе од D2 ре-
цептора.(Meltzer 1989.). Осокољени приме-
ном ових лекова и задовољни њиховом ефи-
касношћу кренуло се и корак напред. Анали-
зирајући све резултате претпоставило се да би 
атипични антипсихотици могли да се као мо-
нотерапија користе и у терапији неких других 
поремећаја (биполарни афективни поремећај 
тип I и тип II), што би представљао значајан 
помак у терапији ових пацијената. У САД-а 
су већ у практичној примени у тој дијагно-
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стичкој категорији, па су и синтетисани нови 
препарати (комбинација атипичног антипси-
хотика и антидепресива), тако да се нове 
промене тек очекују. 

Кључне речи: атипични антиписхотици, 
психотични поремећаји, рационална терапија 

 

 

ПП-03 ЛИСТА Д ЛЕКОВА РЗЗО: ДОБРЕ СТРАНЕ  
             И НЕПОВОЉНОСТИ ПО ЗДРАВСТВЕНЕ ОСИГУРАНИКЕ 

 

Јована Ђуровић1, Драгана Станковић2, Зорана Челекетић3 
 

1Апотека "Романија", Београд 
2Институт за фармакологију, Медицински факултет Фоча 
3Апотека "Романија", Београд  
 

Свака земља саставља националне листе 
лекове. У случају Републике Србије, форми-
рано је укупно пет листа: А, А1, Б, Ц и Д, од 
којих прве четири садрже регистроване леко-
ве, а пета, листа Д,  лекове који немају дозво-
лу за стављање у промет у нашој земљи, али 
су неопходни у дијагностици и терапији и 
обезбеђују се на терет РЗЗО.  

Листа Д је настала на два начина. Прво, 
последица је престанка производње и/или 
увоза лекова са малом потрошњом у нашој 
земљи, и друго, због немогућности фарма-
цеутске индустрије Србије да изврши право-
времену супституцију лекова из Република 
оцепљених од СФРЈ. На листи Д данас се 
налази 105 лекова који су неопходни. О томе 
говори податак о њиховој заступљености у 
другим листама лекова у свету, и у земљи. 
Тако нпр. у поређењу са листом регистрова-
них лекова у Великој Британији, као земљи са 
најразвијенијом фармакотерапијом, подудар-
но је чак 73% лекова са листе Д. На есенци-
јалној листи лекова коју доноси СЗО као нео-
пходност за све земље света налази се 62% 
лекова са листе Д. Чак се и на листи лекова 
СФРЈ из 1993 налази 47% лекова са ове листе. 
Подударност са овим листама потврђују са-
временост асортимана листе Д.   

Поступак добијања лекова са листе Д је 
врло компликован. Пацијенту, тј. осигураном 
лицу, његов изабрани лекар прописује лек на 
основу мишљења лекара специјалисте, који 
предлог даје под незаштићеним називом 
(ИНН). Изабрани лекар затим попуњава спе-
цијални образац ЛР-1 у који уносу ИНН лека,  
фармацеутски облик и јачину који су наведе-
ни у листи Д, као и његову шифру. Пацијент 
се даље упућује на апотеку која има дозволу 

за промет лекова са ове листе, само једну на 
подручју сваке филијале Републичког завода 
(укупно 28 апотека у Србији), која затим под-
носи захтев за увоз тог лека. У договору са 
Агенцијом за лекове, овај захтев се обрађује 
по хитном поступку. Дакле, у најбољем 
случају пацијент има две посете апотеци. Јед-
ном, да преда рецепт, и други пут, да преузме 
лек по његовом пристизању. Пошто се углав-
ном ради о тешким обољењима, а узимајући у 
обзир да у највећем броју места у Србији 
нема таквих апотека, пацијенти који користе 
лекове са листе Д су у незавидном положају. 
Због оваквог начина набавке, намећу се и пи-
тања континуитета и квалитета лечења ових 
пацијената. 

Проблем терапије ретких болести, тј. те-
рапије лековима са малом потрошњом, ра-
звијене земље као што су САД, ЕУ, Јапан и 
Аустралија већ преко 25 година решавају 
увођењем такозваних "Orphan drugs" лекова. 
Влада ових земаља мотивише фармацеутске 
куће да производе лекове мале потрошње 
(што се односи не само на јефтине него ин а 
оне најскупље) доношењем посебних правних 
норми којима им се умањују порези, дају по-
властице на тржишту, додатно штите патенти, 
као и финансијски помаже у току клиничких 
испитивања. У САД нпр., од доношења Orp-
han Drug Act-а 1983 године до данас испитано 
је и пуштено на тржиште преко 250 лекова за 
лечење ретких болести. 

Закључак анализе је да су лекови са листе 
Д савремени и неопходни, а одлука РЗЗО да 
их на располагање ставља бесплатно, добра. 
Нажалост, реализација обезбеђења лекова не-
повољна је за пацијенте. 
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ПП-04 ПОЛИФАРМАЦИЈА И УЛОГА КЛИНИЧКОГ ФАРМАКОЛОГА 

            У РАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ ТЕРАПИЈЕ - ПРИКАЗ СЛУЧАЈА 
 

Марко Фолић, Дејана Ружић - Зечевић,  
Драган Миловановић, Слободан Јанковић 
 

Служба за Клиничку фармакологију, Клинички центар "Крагујевац"  
 

Увод. Полифармација представља исто-
времену, најчешће неоправдану, примену ве-
ликог броја лекова код једног пацијента. По-
ред значајног раста трошкова лечења, поли-
фармација је веома често удружена са уче-
сталијом појавом нежељених ефеката и инте-
ракција лекова, који додатно могу да компли-
кују терапију. 

Циљ. Приказати улогу клиничког фарма-
колога у оптимизацији и индивидуализацији 
терапије, као и постизању максималног тера-
пијског учинка уз минималне трошкове лече-
ња код пацијента са сложеним здравственим 
проблемима. 

Приказ случаја. Пацијенткиња старости 
65 годинa, која болује од артеријске хипер-
тензије, дијабетес мелитуса тип II и депре-
сије, са упутом лекара примарне здравствене 
заштите долази у амбуланту Службе за кли-
ничку фармакологију Клиничког центра Кра-
гујевац, због симптома јутарњих хипоглике-
мија. Тражи се мишљење о оправданости ис-
товремене примене мапротилина, нифедипи-
нa, спиронолактона, глимепирида, метформи-
на, аспирина и дихидроерготоксинa. Посебно 
се захтева анализа потенцијалних интеракција 
и могућих нежељених ефеката наведених 
медикамената, као и евентуална корекција у 
предложеним дозама. Разматрањем терапије, 
установљено је да аспирин, редукујући његов 
клиренс, потенцира хипогликемијско дејство 
глимепиридa. Предложене су следеће страте-
гије: а) замена аспирина клопидогрелом, б) 

евалуација успешности регулације гликемије 
само метформином, ц) замена глимепирида 
инсулином. Због нефропротективног дејства, 
уместо нифедипина, предложен је антихипер-
тензив из групе АЦЕ инхибитора, еналаприл 
или фосиноприл. Примена спирoнолактона и 
дихидроерготоксинa је процењена као мање 
рационална због одсуства јасних индикација 
односно доказа о клиничкој ефикасности. Па-
цијент је такође упућен ендокринологу и кар-
диологу ради верификације предложене из-
мене антидијабетичног и антихипертензивног 
протокола. На контролном прегледу, након 14 
дана, пацијенткиња наводи да су симптоми 
јутарњих хипогликемија престали. 

Закључак. Клинички фармаколог, као 
део мултидисциплинарног тима, може да до-
принесе у рационализацији и индивидуализа-
цији терапије комплексних болесника. 

Кључне речи: полифармација, рацио-
нална терапија, фармакологија 
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ПП-05 РАЦИОНАЛНА ТЕРАПИЈА ЦЕЛИЈАКИЈЕ 
 

Ивана Михајловић, Зорица Стајковић, Гордана Михајловић 
 

Агенција за лекове и медицинска средства Србије  
 

Сматра се да од целијакије (глутенске ен-
теропатије), аутоимуне болести, у Србији бо-
лује око 70 хиљада особа а у Европи више од 

једног милиона. Убраја се у једну од чешћих 
хроничних болести и евидентно је да две тре-
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ћине оболелих није дијагностиковано јер 
нема типичне симптоме.  

Најчешће, болест се манифестује као хро-
нична гастроентеролошка неподношљивост 
организма на глутен. Храна која га садржи 
избацује се из организма у облику обилне и 
течне столице непријатног мириса. Прогре-
сивно пропада слузокожа танког црева, црев-
не ресице (вили) постају све мање, тако да се 
смањује апсортивна површина црева. Слузо-
кожа проксималног дела танког црева нема 
ресице, а њен епител је дегенерисан. Врло је 
изражена лоша апсорпција у оболелом цреву. 
Услед малапсорпције долази до недостатка 
основних хранљивих састојака потребних ор-
ганизму. Поред јасно манифестног, тихи об-
лик целијакије карактеришу нетипични знаци 
као што су: анемија, остеопороза (због сма-
њене способности апсорпције калцијума), 
дерматитис, инфертилитет, артритис, неке ау-
тоимуне болести (нпр дијабетес завистан од 
инсулина). Било када да се јави и у било ком 
облику болест карактерише то да оболели 
имају урођену доживотну неподношљивост 
организма на глутен. 

Глутен је беланчевина коју садрже пше-
ница, раж и јечам а око зоби су подељена 
мишљења. Сматра се да је његова фракција 
глијадин главни узрочник целијакије. Осет-
љивост на глутен се јавља и када су у храни 
присутне његове веома мале количине (мање 

од 0,002 ppm) из тзв. скривених извора глуте-
на као што су адитиви, конзерванси и стаби-
лизатори хране. Глутен се може наћи и у не-
ким лековима, пићима,  па чак и у пастама за 
зубе. 

Терапија оболелих се састоји у стриктној 
безглутенској дијети. Болесна особа може по-
стати условно здрава ако се доследно читав 
живот придржава безглутенске дијете. Так-
вом исхраном долази до опоравка слузокоже 
црева и нестанка симптома који су томе прет-
ходили. Значи једини лек који се користи у 
терапији целијакије је безглутенска исхрана. 

Да би олакшали своје тегобе у набавци 
безглутенске хране и да би сви производи 
који не садрже глутен били обележени (пик-
тограм прецртаног класа пшенице - "без глу-
тена") широм света па и у Србији оснивају се 
удружења оболелих од целијакије у циљу 
боље, благовременије и сврсисходније разме-
не информација. У Србији, безглутенско 
брашно налази се на Листи А: Лекови који се 
прописују и издају на обрасцу лекарског ре-
цепта за ову индикацију (К90.0) уз одговара-
јућу напомену, Републичког завода за здрав-
ствено осигурање. Лек се уводи у терапију на 
основу мишљења гастроентеролога или га-
строентеролога-педијатра или педијатра у 
служби гастроентерологије и може се пропи-
сати у количини до 5 кг на један лекарски за 
период до 30 дана. 

 
 

ПП-06 РАЦИОНАЛНА ТЕРАПИЈА  

             СОМАТОФОРМНИХ ПОРЕМЕЋАЈА 
 

Наташа Шиканић, Коља Контић, Владимир Боровница 
 

КБЦ "Др Драгиша Мишовић-Дедиње", Болница за психијатрију, Београд  
 

Соматоформне поремећаје карактеришу 
телесни симптоми и физичке жалбе без по-
знатог и утврђеног телесног обољења у при-
суству психолошких фактора који се про-
суђују као етиолошки или значајни за поче-
так, погоршање и одржавање ових поре-
мећаја.  

Пацијент је преокупиран својим симпто-
мима, постоји изражен страх због могућности 
постојања озбиљног, неспецификованог обо-
љења, подвргава се медицинским испитива-
њима, и поред поновљених негативних резул-
тата и разуверавања лекара. Не постоји поре-

мећај структуре и функције органа и орган-
ских система, или постоји, али су тегобе 
пацијента прецењене и пренаглашене уз сма-
њену функционалност. 

Ови поремећаји су веома распрострање-
ни, непрепознати и веома често тешки за 
лечење уз веома велике трошкове. Број паци-
јената у ординацијама опште праксе, интерне 
медицине, неурологије, хирургије значајно је 
већи него на психијатрији. Сматра се да им је 
преваленца на овим одељењима 10-30 одсто, 
док је у психијатријским ординацијама зна-
чајно мања. Преваленца варира у зависности 
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од обухваћене популације и примењених ди-
јагностичких критеријума. У САД је проце-
њено да се 10-20 одсто укупног здравственог 
буџета троши на пацијенте који соматизују 
или имају хипохондријске сметње. 

Потребно је 3-5 година да се ови пацијен-
ти обрате психијатру и отпочну адекватно 
лечење. По нашем мишљењу ни уобичајени 
психијатријски третмани не дају најбоље 
резилтате.  EMDR (Eye movement desensiti-
zation and reprocessing) је терапијски приступ 
који обухвата адаптивно процесирање инфор-
мација (AIP модел). Овај модел за основу 
узима чињеницу да је клиничка патологија  
резултат дисфункционално ускладиштених 
сећања која су трауматска. Терапијска проме-
на настаје  процесирањем ових сећања у веће 
адаптивне мреже меморије. Током EMDR 
терапије сећања и симптоми са којима се ради 
трансформишу се током процесирања и 
поново складиште процесом реконсолида-
ције.  Обзиром на веома изражену алексити-
мију и соматотимију ових пацијената и тешко 
довођење у везу емоционалног дистреса и 
соматских симптома, EMDR терапијски 
приступ и психоедукација ових пацијената, уз 
медикаментозну терапију, су се показали као 

веома ефикасни у лечењу ових пацијената. У 
току периода интензивне терапије који 
обухвата 8-16 сеанси , у значајној мери се 
постиже функционалност ових пацијената и 
обустављање беспотребних испитивања и 
дијагностичких процедура, чиме се значајно 
смањују медицински трошкови.  

Урађена је пилот студија која је обухва-
тила 20 пацијената са постављеном дијагно-
зом, соматизационог поремећаја према MKB 
X. У истраживању смо поредили број специ-
јалистичких прегледа по специфичним мето-
дама ( спец. прегледи, лабораторијски пре-
гледи, радиолошки прегледи, EMNG, CT, 
NMR.....), у периоду од годину дана пре за-
почињања психијатријског лечења, и у пе-
риоду од годину дана по завршеном специ-
фичном психијатријском лечењу. Утврђено је 
да су пацијенти у значајној мери функцио-
налнији, број прегледа је значајно смањен, 
чиме су смањени и здравствени трошкови. У 
раду су дате и препоруке за ефикасније пре-
познавање и лечење ових пацијената у будућ-
ности.  

Кључне речи: соматоформни поремећаји, 
EMDR, психоедукација 

 
 

ПП-07 ЕФИКАСНОСТ IVUS ВОЂЕНИХ ПРОЦЕДУРА  
             У КЦ КРАГУЈЕВАЦ 

 

Н. Тасић, М. Тасић, Н. Јагић, В. Милорадовић, М. Срећковић, Д. Николић  
 

Клинички центар "Крагујевац"  
 

Увод: увођење IVUS процедура у рутин-
ску праксу до сада није омогућено нити су, 
значајне студије које су се бавиле испитива-
њем успеха IVUS вођених PSI, показале 
значајну предност у односу на конвенцио-
налну ангиографски вођену PSI. Са друге 
стране већи број мањих студија даје резултате 
у корист IVUS. 

Циљ истраживања: проверити ефика-
сност IVUS вођених PSI у центру без ранијег 
искуства у извођењу интраваскуларне ултра-
звучне дијагностике.  

Метода: 35 пацијента је подвргнуто IVUS 
вођеном процедуром где су узети значајни 
демографски,ангиографски и IVUS подаци на 
основу којих је урађена PSI, и упоређени са 
35 пацијената узетих из регистра са ангио-
графски сличним лезијама, демографским и 

клиничким подацима. Праћени параметри су 
били проценат стенозе, MLD(минимал лумен 
диаметaр), cross section area, величина рефе-
рентног дисталног дијаметра. Након имплан-
тираног стента понављани је IVUS преглед и 
мерена CSA, проценат резидуалне стенозе, 
MLD. У регистар су уписивани величина 
стента, притисак којим је имплантиран, упо-
треба NC балона (величина и притисак пост-
дилатације). Као контролна група су изабрани 
пацијенти код којих је третиран исти сегмент 
и имплантиран исти тип стента и мерене су 
вредности добијене ангиографским прегле-
дом MLD, проценат стенозе, величина ди-
сталног референтног дијаметра мерена квати-
тативном коронарном анализом (QCA). Тако-
ђе из регистра  су узети подаци о типу,  вели-
чини и дужини стента, коришћењу NC балона 
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(са величином и притиском балона). За све 
пацијенте су из регистра узети подаци о поја-
ви дисекције, спазма. Телефонском анкетом 
као и из регистра је проверано да ли је испи-
таницма у току 6 месеци рађена понављана 
реваскуларизација на месту имплантираног 
стента (TVR), подаци о кардијалном догађају 
и евентуалном смртном исходу. Подаци су 
узети ретроспективно и мерења извршена од 
стране независног испитивача коришћењем 
софтвера прозвођача уређаја: QCA – Siemens i 
Boston Scientific. Све процедуре су обавила 
два опратера без значајног претходног иску-
ства са IVUS апаратом.   

Резултати: постоји значајна разлика из-
међу  IVUS и ангиографски вођених PSI у ве-
личини стента, проценту PSI са мање од 10% 
стенозе постпроцедурално,  употреби НЦ ба-
лона, МЛД. Клинички постоји разлика у TVR 
(target vessel revacularisation) од 36 одсто за 
IVUS вођену групу али без разлике у компо-

зитном MACE, акутним компликацијама и 
смртном исходу. 

Дискусија: IVUS вођене процедуре су 
показале значајно смањење потребе за рева-
скуларизацијом али без значајне разлике у 
укупном преживљавању и композитном 
MACE. Такође показали смо да је IVUS си-
гурна и поуздана процедура која се може из-
вести и у центру без ранијег искуства. О 
значају рутинског коришћења ове методе 
наши резултати у највећем броју одговарају 
постојећим истраживањима уз ограничење да 
су подаци добијени са малог броја испита-
ника недовољни за коначне и дефинитивне 
закључке.   

Кључне речи: Кардиологија, Перкутане 
коронарне интервенције, морфолошке методе 
испитивања in vivo,  интраваскуларна ултра-
звучна дијагностика. 

 
 

 

ПП-08 ЗНАЧАЈ СУДСКОМЕДИЦИНСКЕ ОБДУКЦИЈЕ  
             У УТВРЂИВАЊУ УЗРОКА СМРТИ 

 

Живана Минић, Милош Тодоровић, Сузана Матејић 
 

Медицински факултет Крагујевац  
 

Обдукција представља поступак испити-
вања свих делова тела умрлог - леша, отварање 
телесних дупљи и сечење органа по извесним 
правилима и по одређеном реду са циљем да 
се утврде патолошке и друге карактеристичне 
промене, установи и објасни порекло и узрок 
смрти. Према свом циљу и карактеру обдук-
ције се деле на патолошко-анатомске и суд-
скомедицинске. Клиничка (патолошко-ана-
томска) је аналитичка, и основни циљ је да се 
установи појединачно обољење, протумачи 
међусобна повезаност више обољења, а све у 
случају јасне природне смрти.  

Судскомедицинска обдукција је анали-
тичко-синтетичка, тј. дедуктивна, и њени ци-
љеви су: утврђивање узрока смрти; одређи-
вање порекла (природна, насилна - задес, са-
моубиство, убиство); праћење и утврђивање 
динамике смрти; времена смрти; опис повре-
да, утврђивање механизма повреде и иденти-
фикација повредног оруђа; идентификација 
особе као и стварање поуздане медицинске 
статистике. Поред утврђивања низа чињеница 
које су значајне у кривично-правном поступ-
ку, судскомедицинска обдукција има и вели-
ки општи медицински значај јер омогућава 

контролу исправности дијагностичког и тера-
пијског рада лекара (да ли су предузети ди-
јагностичко-терапијски поступци благовре-
мено спроведени,  да ли су они допринели 
смртном исходу или погоршању здравља,  и 
да ли су у складу са савременом медицинском 
науком и праксом); а такође може имати и 
профилактичку улогу (нпр. откривањем неких 
инфективних болести или масовних тровања, 
и спречавање даљег ширења у популацији). 
Општи методолошки стандарди судскомеди-
цинске обдукције морају се испоштовати 
приликом сваке обдукције, без обзира да ли 
се она врши у просектурама или на терену, и  
сматра се комплетном тек када је праћена ми-
кроскопским и другим прегледима (токсико-
лошки, микробиолошки, биохемијски, РТГ и 
фотографисање). 

Само благовремена и потпуна обдукција, 
урађена по свим начелима савремене судско-
медицинске обдукционе технике, може да 
пружи свој пуни допринос у откривању исти-
не и њеној егзакној верификацији. 

Кључне речи: судскомедицинска обдук-
ција, узрок смрти.  
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ПП-09 РАЦИОНАЛНА ПРИМЕНА ЛЕКОВА У ТРУДНОЋИ 
 

Александар Аритоновић 
 

Медицински факултет Крагујевац 
 

Лекови у трудноћи се дају са циљем да се 
лечи болест мајке, болест плода или болест и 
мајке и плода. Специфичност примене лекова 
у трудноћи огледа се у значајним анатомским 
и физиолошким променама карактеристичних 
за саму трудноћу, које са своје стране мењају 
метаболизам и ефекте лекова у организму 
труднице и плода. За рационалну терапију у 
трудноћи неопходно је поред фармакодинам-
ских својстава лека (дејство лека на органи-
зам или поједине органе) добро познавати и 
фармакокинетска својства лека у организму 
(разградња, апсорпција, трансфер, расподела 
лека, метаболизам и излучивање из органи-
зма)1. У самој трудноћи трансфер лека поред 
физичко-хемијских особина (молекулска те-
жина, липосолубилност, степен јонизовано-
сти) зависи и од зрелости постељице (пермеа-
билитета), прокрвљености постељице, гради-
јенту pH између крви мајке и плода, метабо-
личке активности постељице као и анатом-
ских и физиолошких промена у организму 
труднице које утичу на судбину лекова: успо-
рена перисталтика дигестивног тракта, поре-
мећена киселост у желуцу и цревима, повећа-
ње циркулаторног  и минутног волумена, по-
већање реналног протока и гломеруларне 
филтрације, смањења албумина у плазми, по-
већање телесне масе (праћена повећањем те-
лесних течности и масног ткива)...3 Услед 
ових промена утврђено је да је већини лекова 
концентрација у циркулацији мајке снижена, 
да им је полуживот краћи него ван гравиди-
тета али да их због тога није потребно давати 
у већим дозама нити им мењати интервал 
давања

5.  
FDA (Food and Drug Administration) је 

представила класификацију лекова са циљем 
да се спречи непотребна примена лекова у 
трудноћи. Лекови су класификовани као А, B, 
C, D и X и као такви указују на степен терато-
гености лека2. 

А. Клиничке студије на трудницама су 
показале да не постоји ризик од развоја мал-
формација плода. 

Б. Студије на животињама су показале да 
не постоји ризик за плод, али не постоје сту-
дије које су рађене на трудницама или Сту-
дије на животињама су показале да постоје 
нежељени ефекти на плод, али адекватне и 
добро контролисане студије на трудницама 
нису показале ризик за плод. 

В. Студије на животињама су показале да 
постоји ризик за фетус. Не постоје адекватне 
и добро контролисане студије на трудницама; 
лек може бити употребљен једино уколико 
потенцијална корист превазилази ризик. 

Г. Постоје подаци о ризику за фетус код 
људи, али могуће користи од примене ових 
лекова код трудница могу превазићи ризик за 
фетус. 

Д. Доказан је ризик за развој фетуса; тај 
ризик превазилази сваку могућу корист. 
Генерално се лекови могу поделити у три групе: 
1. Лекови који имају тератoген ефекат 

2. Лекови за које сумњамо да имају терато-
ген ефекат 

3. Лекови који немају тератоген ефекат 
 

При коришћењу било каквих лекова или 
увођења било какве терапије у трудноћи 
треба бити крајње рестриктиван и руководити 
се принципом: што већа корист са што мањом 
дозом и што краћом применом. У свакоднев-
ном клиничком раду треба консултовати кад 
год постоји дилема о ефекту потребне тера-
пије клиничког фармаколога и определити се 
за ону варијанту која је најмање токсична и за 
мајку и за плод4. 
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ПП-10 РАЦИОНАЛНА ТЕРАПИЈА БУЛИМИЈЕ НЕРВОЗЕ 
 

Душица Ђорђевић  
 

Медицински факултет Крагујевац 
 

Увод. Булимија нервоза је поремећај ис-
хране са комплексном етиологијом, који се 
углавном везује за младе жене и девојчице у 
пубертету. Преваленца овог поремећаја међу 
женама износи око 3 одсто, а у последњих 10 
година има тенденцију раста. С обзиром на 
озбиљне здравствене компликације које 
болест може изазвати, како физиолошке тако 
и психолошке, јавља се потреба за рацио-
налном и ефикасном терапијом која би довела 
до побољшања брзо, али и трајно.  

Циљ. Циљ овог рада јесте да систематски 
прикаже доказе о ефикасности различитих те-
рапија булимије нервозе, нежељена дејства 
истих, као и факторе који утичу на ефика-
сност терапије. 

Метод. Прегледом медицинских база по-
датака на интернету пронађени су ориги-
нални истраживачки и прегледни радови са 
тематиком лечења булимије нервозе, као и 
терапијски водичи значајних светских пси-
хијатријских институција и асоцијација, на 
основу којих су изведене препоруке о најра-
ционалнијем избору, начину и току примене 
терапије овог поремећаја. 

Резултати. Истраживања указују да је ко-
гнитивно-бихејвиорална терапија у поређењу 
са другим психотерапијама (интерперсонал-
нoм, супортивном, психоаналитичком, поро-
дичном...) ефикаснија у лечењу булимије нер-
возе, јер брже доводи до редукције преједања 
и чишћења, јефтинија је од других терапија и 

прихватљивија за пацијенте. Истраживања 
ефикасности медикаментозне терапије указу-
ју да је друга генерација антидепресива ефи-
каснија у односу на друге медикаменте (три-
цикличне антидепресиве, антиконвулзанте, 
инхибиторе моноамин-оксидазе...), а најбољи 
избор је флуоксетин као представник селек-
тивних инхибитора преузимања серотонина. 

Закључак. Којој терапији подвргнути па-
цијента оболелог од булимије нервозе зависи 
од више фактора, пре свега од индивидуалних 
карактеристика пацијента и стадијума боле-
сти. Ипак, на основу досадашњих истражи-
вања, може се извести закључак да је најра-
ционалнија терапија булимије нервозе когни-
тивно-бихејвиорална терапија у комбинацији 
са флуоксетином. 

Кључне речи: булимија нервоза, когни-
тивно-бихејвиорална терапија, антидепресиви 
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ПП-11 РАЦИОНАЛНА ПРИМЕНА МОРФОЛОШКИХ МЕТОДА  
             У ДИЈАГНОСТИЦИ ТУМОРА ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА 

 

Драган Станковић 
 

Медицински факултет Крагујевац 
 

Дебело црево (укључујући и ректум) је 
једна од најчешћих локализација примарних 
неоплазми у телу. Тумори колона могу бити 
бенигни и малигни, епителног (знатно чешће) 
или мезенхимног (ређе) порекла. Колоректал-
ни карцином је трећи карцином по учестало-

сти и код мушкараца (иза простате и плућа) и 
код жена (иза карцинома дојке и плућа). Као 
узроничник смртности од карцинома налази 
се на другом месту после карцинома плућа. 
Већина колоректалних карцинома  настаје ма-
лигном трансформацјом аденома (adenoma-
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carcinoma sequence), а само мали број настаје 
de novo из предходно неизмењене слузокозе. 
У алгоритму дијагностичких поступака који 
се користе у дијагностификовању тумора де-
белог црева морфолошке методе заузимају 
веома важно место. Рационална примена мор-
фолошких метода омогућава правовремено 
откривање аденома дебелог црева.  Право-
временим откривањем и уклањањем аденома 
дебелог црева превенирамо настанак карци-
нома. Морфолошке методе обухватају ендо-

скопске, радиолошке, нуклеарно-медицинске 
и пато-хистолошке методе. Ендоскопске 
методе имају кључну улогу у дијагностици 
тумора дебелог црева, њима комплементарне 
методе су радиолошке. Савремене нуклеарно-
медицинске методе добијају све већи значај, 
док патохистолошке методе омогућавају 
постављање коначне дијагнозе. 

Кључне речи: колоректални карцином, 
морфолошке методе. 

 

 

ПП-12 РАЦИОНАЛНА ТЕРАПИЈА ОСТЕОПОРОЗЕ-ЗНАЧАЈ  
             И ПРЕВЕНЦИЈА НАСТАНКА FRAGILITY FRACTURES 

 

Јелена Пантић 
 

Медицински факултет Крагујевац 
 

Остеопороза је прогресивна, системска 
болест коштаног ткива у којој настаје губитак 
коштане масе и поремећај микроархитектуре 
кости, што доводи до њене порозности и по-
већаног ризика за настајање фрактура

1. 
Фрактуру узроковану остеопорозом (тзв. 
fragility fracture) доживи свака друга жена и 
сваки пети мушкарац старосне доби преко 50 
година. Трећина оболелих са преломом кука 
постаје трајно неспособна за бригу о себи, 
док често клинички неми преломи пршљен-
ских тела доводе до хроничног бола, смањења 
телесне висине и отежаног обављања основ-
них дневних активности. Према истражива-
њима обављеним у Великој Британији, годи-
шњи трошкови пружања здравствене неге 
овим пацијентима износе 2.7 милијарде евра, 
док су у целој Европи око 30 милијарди евра. 
Процена је да ће се обим трошкова само у 
Великој Британији повећати на 3.2 милијарде 
евра у 2010.години2. 

У средишту интересовања је неколико 
питања: Како идентификовати пацијенте са 
повећаним ризиком за настајање фрактура? 
Када започети терапију? Које су терапијске 
опције за смањење овог ризика? 

Dual-energy X-ray absorbtiometry (DXA) је 
данас златни стандард за детекцију и праћење  
губитка коштане масе. Ипак, измерена густи-
на кости као дијагностички критеријум Свет-
ске здравствене организације за детекцију ос-
теопорозе (BMD Т score<2.5), само је један од 
бројних фактора ризика за настајање фракту-
ра. Пол, године старости и претходне фрак-

туре снажни су фактори ризика независни од 
мерене густине костију. Узети у обзир заједно 
са ниским body mass index-ом, породичном 
историјом, употребом гликокортикоида, пу-
шењем, конзумирањем алкохолних пића 
(>2/дан) и др., неопходни су за индивидуалну 
процену ризика код сваког пацијента. Тера-
пију антиостеопоротицима треба започети 
одмах код свих пацијената са BMD T score<     
-2.5 или са већ дијагностикованом фрактуром. 
Према препоруци NICE (National Institute for 

Health and Clinical Excellence, UK), оправдана 
је примена бифосфоната код свих жена преко 
75 година без претходног DXA мерења

3. 
National Osteoporosis Foundation (NOF), USA 
саветује увођење медикаментозне терапије 
код свих постменопаузалних жена са BMD T 

score<-2.0, као и код жена са BMD T score<-
1.5 у присуству једног или више фактора ри-
зика

4. Прва линија одбране и даље су бифо-
сфонати, затим ралоксифен (селективни мо-
дулатор естрогенских рецептора) и стронци-
јум ранелат, док се терипаратид (рекомби-
нантни паратиродни хормон), с обзиром на 
високу цену, најчешће примењује после реги-
строване интолеранције на бифосфонате, али 
и код веома ниских вредности BMD. Код 
млађих жена алтернатива је хормонска суп-
ституциона терапија. Дијететска суплемента-
ција калцијумом (1g/дан),  витамином Д (800 
UI/дан) и протеинима (1g/kg телесне тежине) 
је потпора медикаментозној терапији5. 

Пажљивом проценом фактора ризика, 
измерене густине костију, али и других неза-
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висних фактора, могуће је предвидети веро-
ватноћу настанка fragility fractures  у интер-
валу од 10 година и превенирати их неодлож-
но започетом медикаментозном терапијом. 
Стални апели о здравом стилу живота (кон-
трола телесне тежине, физичка активност, 
престанак пушења и др.) и пажљива брига о 
здрављу скелетног система морају бити упу-
ћени, нарочито, женама свих старосних група. 
Отуда је улога лекара у примарној здравстве-
ној заштити главна и непроцењива у борби 
против тихе епидемије ове болести. 

Кључне речи: остеопороза, фрактура, 
фактор ризика, густина кости, превенција. 
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ПП-13 ПРИКАЗ УПОТРЕБЕ ГЛОГА, CRATAEGUS MONOGYNA, 
            CRATAEGUS OXYACANTHA У ТЕРАПИЈСКЕ СВРХЕ 

 

Марија Поповић - Миленковић 
 

Медицински факултет Крагујевац 
 

Увод. Глог је чест назив за све врсте рода 
Crataegus. То је трновит жбун или ниско дрво 
са светлим зеленим листовима и белим цве-
товима. Плод је светло црвена бобица са јед-
ним, три или пет семена, у зависност од вр-
сте. До сада је утврђено око 280 врста. Ра-
спрострањен је у источној Азији, Европи и 
источној Северној Америци. У Европи, пло-
дови, лишће, цветови или њихова комбина-
ција, традиционално се користе као астри-
гентни, кардиотонични, диуретични, хипо-
тензивни и антиатеросклеротични агенси. 
Глог се нарочито користи у лечењу различи-
тих срчаних тегоба: слабости срца, ангине пе-
кторис, хипертензије са срчаном инсуфици-
јенцијом, умереног поремећаја срчаног ритма 
и атеросклерозе. 

Фармаколошке и фитохемијске особи-

не. Плодови, лишће и цветови глога садрже 
бројна хемијска једињења: флавоноиди (0,1-1 
одсто у плодовима, 1-2 одсто у лишћу и 
цветовима), олигомерни проантоцианиди (1-3 
одсто у плодовима или лишћу са цветовима), 
тритерпенске киселине (0,5-1,4 одсто у 
плодовима), органске киселине (2-6 одсто), 
стероли и (у траговима) кардиоактивни ами-
ни. Сматра се да флавоноиди и олигомерни 

проантоцианиди имају највећу улогу у 
фармаколошкој активности препарата глога. 
Највише је испитивано кардиоваскуларно 
дејство глога, у in vtro или in vivo студијама. 
Поред овога, испитивано је и антиоксидатив-
но, хиполипидемијско, антиинфламаторно, 
антиулцерогено, антимикробно деловање 
глога. 

Резултати и закључак. 

Кардиотонични ефекат - позитивно ино-
тропно и негативно хронотропно деловање, 
повећава коронарни проток крви и побољша-
ва пражњење срца. Такође смањује потрошњу 
кисеоника. Хипотензивни ефекат - настаје 
као последица периферне вазодилатације, 
процианидини узрокују повећање цикличног 
GMP и тако доводе до ендотелиум зависне 
релаксације крвних судова. Антиоксидатив-

ни ефекат - приписује се олигомерним проа-
нтоцианидима и флавоноидима а у оквиру 
њих, пре свега, епикатехину, хиперозиду, ру-
тину, који су показали веома снажан инхиби-
торни ефекат на оксидацију хуманог LDL-а. 
Хиполипидемијски ефекат - механизам ко-
јим екстракт плода глога смањује ниво се-
румског холестерола укључује инхибицију 
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апсорпције холестерола. Ово се постиже 
смањењем активности интестиналне acyl 
CoA:cholesterol acyltransferase (ACAT). За ово 
деловање су одговорне тритерпенске кисе-
лине (олеанолна и урсолна киселина). Анти-

инфламаторни ефекат – за ово деловање је 
одговорна флавоноидна фракција екстракта 
смањењем продукције NO инхибицијом COX-
2. Такође је утврђено да постоји дозна зави-
сност између хиперозида и  инхибиције COX-2. 

Пуни ефекат се показује за 4 до 8 недеља. 
Дозе се крећу у опсегу 160 mg - 900 mg ек-

стракта глога, који је стандардизован на 2,2 
одсто флавоноида и 18,75 одсто олигомерних 
проантоцианида. Нежељена дејства нису 
честа, а када се јаве, онда су блага и пролазна 
(мучнина, вртоглавица и благе срчане и 
гастроинтестиналне тегобе). Студија на 
пацовима је показала да нема нежељених 
ефеката на развој ембриона. 

Кључне речи: глог, кардиотонични, хи-
полипидемијски ефекат, флавоноиди. 

 

 

ПП-14 ФАРМАКОЛОШКЕ ОСОБИНЕ  
             НЕКИХ ВРСТА РОДА POTENTILLA 

 

Марина Поповић 
 

Медицински факултет Крагујевац 
 

Увод: Род Potentilla припада разделу: 
Magnoliophyta; Класи: Magnoliopsida; Фами-
лији: Rosaceae. Овај род обухвата око 500 вр-
сти вишегодишњих, ређе двогодишњих или 
једногодишњих биљака. Могу се наћи поред 
путева, по влажним и мочварним ливадама. 
Стабљика је кончаста, издужена, пузећа, 30-
100 cm дужине, са бочно развијеним изданци-
ма и усправним дебелим ризомом. Листови су 
прстасти, 5-7-члани, са краћим дршкама. Ли-
стићи су јајасто назубљени или тестерасто на-
зубљени. Цветови су петочлани, појединачни 
у пазуху листова, златножуте боје. За велики 
број биљака из рода Potentilla су рађене 
студије које потврђују њихово анти-улцероге-
но, анти-диjароично, анти-инфламаторно, ан-
тиоксидативно и хипогликемијско деловања. 
Лековита својства рода Potentilla се приписују 
танинима: (+)- Catechin, (-)- Epicatechin, (+)-
Gallocatechin, (-)- Epigallocatechin Peduncula-

gin, Agrimoniin, Laevigatin B.., тритерпеноиди-
ма: Тormentoside (Rosamuntil).., флавоноиди-
ма: Kaempferol, Cyanidinglucoside, Leucoantho-

cyanidin и др.  

 Фармаколошко дејство: 

Антиулцерогено деловање - Утврђено је 
да доводи до смањење CAI (colitis activity 
index) при дози екстракта од 2.400 mg/дан. 
Сматра се да овај ефекат имају танини.  

Антидијароично деловање - Утврђена је 
висока ефикасност у терапији дијареје код де-
це изазване Rotavirus инфекцијом. Антидија-
роични ефекат екстракта постоји због прису-
ства танина, али и због присуства других 
састојака. 

Хипогликемијско деловање - Овај ефекат 
је утврђен за опсег доза од 150-450 mg/kg ек-
стракта биљке. Сматра се да је то због прису-
ства тритерпеноида - tormentosidа. 

Антиинфламаторно деловање - Ацетони 
и етанолни екстракт корена и ризома су по-
казали анти-инфламаторни ефекат сличан 
дејству hydrocortison масти.  

Антиоксидативно деловање - Полифе-
нолна једињења (танини) у биљкама овог 
рода имају велики антиоксидативни капаци-
тет, а тиме испољавају и протективне ефекте. 

 

 

 

Фармаколошка дејства појединих врста рода Potentilla – Табела 1 

Фармаколошко дејство Испитивана врста Тип студије 

Анти-улцерогено  Potentilla erecta, Potentilla reptans, Potentilla palustris Клиничка  
Анти-дијароично  Potentilla erecta Клиничка  
Хипогликемијско  Potentilla fulgens, Potentilla erecta  На животињама 
Анти-инфламаторно  Potentilla erecta, Potentilla alba, Potentilla malyana На животињама 
Антиоксидативно  Potentilla erecta, Potentilla reptans, Potentilla anserina, 

Potentilla palustris 
На животињама 
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Закључак: Велики број састојака у над-
земним и подземним деловима биљака овог 
рода је идентификован и објашњен, али је 
урађен мали број клиничких студија тако да  

постоји потреба за њиховим даљим извође-
њем ради потврде лековитих својстава и без-
бедности примене.   

Кључне речи: Potentilla, aнтиулцерогено, 
aнтидијароично, хипогликемијско дејство 

 
 

ПП-15 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА И ТЕРАПИЈА ПРИМАРНОГ 

            СПОНТАНОГ ПНЕУМОТОРАКСА (ПСП) 
 

Милош Арсенијевић 
 

Медицински факултет Крагујевац 
Клиника за хирургију, Одељење грудне хирургије, Клинички центар "Крагујевац" 
 

Примарни спонтани пнеумоторакс (ПСП) 
је присуство ваздуха у плеуралном простору 
као последица прекида континуитета плеуре. 
Јавља се у болесника код којих није утврђено 
било какво постојање болести плућа или пле-
уре. Алгоритам за терапијски приступ ПСП-у 
је утврђен на основу бројних истраживања 
многих релевантних установа, али примена 
овог алгоритма је још увек слабо заступљена 
међу клиничарима. Суштина лечења примар-
ног спонтаног пнеумоторакса је уклањање ва-
здуха из плеуралне шупљине и превенција 
рецидива. Појава рецидива ПСП-а, према ра-
зичтим ауторима, варира између 16 и 59 одсто 
на основу података у свим прегледаним радо-
вима. Приступ лечењу ПСП-а зависи од ко-
личине ваздуха у плеуралном кавуму, као и 
од чињенице да ли је у питању рецидив или 
не. Уколико је реч о малом ПСП-у, уз слабо 
изражене или пак одсутне симптоме, може се 
приступити конзервативном третману. Ако је 
у питању већи ПСП или рецидив ПСП-а на 
истом плућном крилу, ради се дренажа плеу-
ралног кавума. Могућности лечења ПСП-а се 
сужавају са сваким наредним понављањем. 
На послетку се приступа операцтивном захва-
ту (постеролатерална торакотомија са ати-
пичном ресекцијом плућа или видео-асисти-
рана торакоскопија (ВАТС)). Операција може 
бити и први избор у лечењу ПСП-а уколико је 
он компликованог типа (тензиони ПСП). 
Превенција рецидива примарног спонтаног 
пнеумоторакса се изводи на различите начине 
и у основи зависи од одабраног терапијског 
приступа.   

Кључне речи: примарни спонтани пнеу-
моторакс, терапија, рецидив, превенција 
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Полифармација је несумњиво реалност 
данашње медицинске праксе. Међутим, када 
се лекови примењују истовремено, они често 
утичу један на други, тј. ступају у интерак-
ције. Иако то може бити разлог за комбино-
вање лекова у терапији (нпр. АЦЕ инхибито-
ри и β блокатори у лечењу хипертензије), ин-
теракције међу лековима најчешће су непо-
жељне и доводе до нежељених ефеката. 
Притом, од нарочитог клиничког значаја су 
оне интеракције у којима учествују лекови 
мале терапијске ширине, код којих чак и мале 
промене концентрације у крви могу знатно 
променити ефикасност и/или безбедност. 
Фармаколошке интеракције међу лековима 
могу настати на нивоу апсорпције, дистри-
буције, метаболизма и елиминације, али и на 
самом месту деловања. Најчешће интеракције 
на нивоу апсорпције укључују промену pH 
вредности желудачног сока (нпр. ранитидин 
умањује апсорпцију кетоконазола), стварање 
комплекса који се не могу апсорбовати (нпр. 
калцијум умањује апсорпцију тетрациклина), 
промене у мотилитету гастроинтестиналног 
тракта (нпр. метоклопрамид повећава апсорп-
цију парацетамола), индукцију/инхибицију 
транспортера (нпр. рифампицин смањује 
апсорпцију дигоксина) и јатрогени малап-
сорпциони синдром (нпр, неомицин смањује 
апсорпцију дигоксина). Интеракције на нивоу 
дистрибуције последица су компетиције за 
место везивања на протеинима плазме (нпр. 
фуросемид повећава слободну фракцију вар-
фарина у крви) или индукције/инхибиције 
транспортера (нпр. кантарион смањује кон-
центрацију метадона у крви). Интеракције 
међу лековима на нивоу метаболизма укљу-
чују индукцију/инхибицију метаболизма пр-
вог пролаза кроз јетру (нпр. хидралазин 
смањује ''first-pass'' метаболизам пропраноло-
ла), као и индукцију/инхибицију метаболишу-
ћих ензима (нпр. ефавиренз индукује CYP3A4 
те убрзава метаболизам циклоспорина, док 
орални контрацептиви инхибирају CYP1A2 
чиме успоравају метаболизам клозапина). 
Интеракције на нивоу елиминације укључују 

промене pH вредности урина (нпр. NaHCO3 
повећава излучивање ацетилсалицилне кисе-
лине), тубуларне секреције (нпр. пробенецид 
смањује излучивање пеницилина), бубрежне 
циркулације (нпр. диклофенак смањује излу-
чивање литијума) или ентерохепатичке ре-
циркулације (нпр. ампицилин смањује кон-
центрацију оралних контрацептива у крви). 
Интеракције на месту деловања могу бити 
последица компетиције лекова за место вез-
ивања на рецепторима (нпр. налоксон про-
воцира апстиненцијални синдром код зави-
сника од хероина) или супротних ефеката 
(нпр. витамин К онемогућава антикоагу-
лациони ефекат варфарина). Истовремена 
примена лекова врло често је неизбежна, али 
подразумева опрез. Она је заиста оправдана 
само уколико повећава ефикасност и/или бе-
збедност лечења, што предвиђање, избега-
вање и препознавање непожељних интерак-
ција међу лековима чини императивима 
рационалне терапије. Притом, треба имати на 
уму да интеракције међу лековима подлежу 
значајним интер-индивидуалним варијација-
ма, па је у њиховом разматрању неопходно 
узети у обзир и фармаколошки и фармако-
генетски профил сваког болесника понаособ. 

Кључне речи: интеракције међу лекови-
ма, рационална терапија 
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Ефекат статина на липидни профил је прои-
звод  инхибиције синтезе мевалоната, ендоге-
ног супстрата за синтезу холестерола. Мева-
лонат није само директни прекурсор за синте-
зу холестерола, већ и за синтезу значајних 
липидних једињења – изопреноида. Смање-
њем нивоа изопреноида, статини ометају мо-
дификацију Рас и Рхо протеина и на тај начин 
утичу на процесе у ћелији: пролиферацију, 
диференцијацију и апопотозу. Овако моди-
фикован метаболизам изопреноида је најве-
роватнији механизам за низ плеjотропних 
ефеката статина: антиинфламаторно, антиате-
росклерозно, имуномодулаторно. Резултати 
новијих експерименталних студија указују да 
ови плеjотропни ефекти статина могу имати 
повољан исход на ток многих реуматолошких 
обољења, обзиром да патогенеза ових болести 
подразумева хроничну инфламацију и поре-
мећај имуног одговора.С обзиром да је инци-
денца морбидитета и морталитета од кардио-
васкуларних обољења повећана код оболелих 
од реуматолошких болести, а у светлу експе-
рименталних студија, предмет овог преглед-
ног рада је потенцијална улога статина у те-
рапији реуматолошких обољења. Повољан 
ефекат статина на ток реуматолошких обо-
љења се може објаснити следећим механи-
змима: превенцијом атеросклерозе и побољ-
шањем липидног статуса, превенцијом остео-
порозе и инхибицијом инфламације и имуно-
модулаторним дејством. Досадашње кли-
ничке студије потврдила су експерименталне 
резултате. Примена симвастатина у дози од 
80 мг дневно код оболелих од системског лу-
пуса је била праћена смањењем протеинурије 
и маркера апоптозе у периферној крви. Атор-
вастатин  примењен у дози од 20 мг дневно 
код оболелих од реуматоидног артритиса, ре-
фрактарних на стандардну терапију, је резул-
товао смањењем концентрације Ц реактивног 
протеина и побољшањем клиничких симпто-
ма болести. Сличне резултате је дала дупло-
слепа, рандомизирана студија са аторвастати-
ном  код оболелих од реуматоидног артрити-

са -  ефекат статина на ток болести, клиничку 
слику и ендотелну дисфункцију је био пово-
љнији у односу на групу која је примала пла-
цебо. Фармакоекономска анализа примене 
статина у лечењу реуматоидног артритиса 
указују да је повољан ефекат антиреуматског 
ефекта статина на добитак у годинама квали-
тетног живота. Па ипак, кратко трајање наве-
дених студија, као и потенцијалне интерак-
ције статина са стандардном терапијом за ре-
уматолошка обољења умањује вредност ре-
зултата ових студија. Упркос позитивним 
резултатима експерименталних студија, по-
требна су додатна клиничка истраживања која 
би статине укључила у препоруке Добре кли-
ничке праксе за третман реуматолошких 
обољења. 
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Увод. Листа резервних антимикробних 
лекова Војномедицинске академије (ВМА) је 
уведена у циљу рационализације примене ан-
тимикробних лекова, у фебруару 2008. 
године. Сврха овог рада је анализа њеног 
утицаја на потрошњу резервних антибиотика 
у ВМА у 2007. и 2008. години, као и на 
потрошњу осталих антибиотика у том 
периоду.  

Метод рада. Антибиотици су означени 
коришћењем ATC класификације и INN нази-
вима. Њихова потрошња је изражена преко 
Дефинисаних Дневних Доза на 1000 бол-
ничких дана (DDD/1000 bod), а добијени по-
даци су обрађени статистички, при интервалу 
поузданости 95 одсто.   

Резултати. У Табели 1. приказани су по-
даци о потрошњи резервних антибиотика, а у 
Табели 2. подаци о потрошњи осталих анти-
биотика по групама, у 2007. и 2008. години. У 
Табели 3. дати су подаци о цефалоспоринима 
појединачно. 

Табела 1. 
 

ATC генеричко име 

DDD/1000 

bod 

2007 

DDD/1000 

bod 

2008 

J01DH51 имипенем, циластатин 15,87 5,29 

J01XA01 ванкомицин 12,91 7,09 

J01DH02 меропенем  12,18 19,18 

J01CR05 
пиперацилин, 
тазобактам 

8,44 5,21 

J01XA02 теикопланин 4,57 10,15 

J01DH03 ертапенем 2,01 0,49 

J01DE01 цефепим 0,49 1,73 

J01BA01 хлорамфеникол 0,04 0,00 

 УКУПНО 56,52 49,14 
 

Потрошња резервног антибиотика имипе-
нем, циластатин је значајно опала у 2008. го-
дини, а меропенема и теикопланина је пора-
сла. Од осталих антибиотика, значајно је 
опала потрошња укупних цефалоспорина. 
Томе је највише допринео пад потрошње 

цефтриаксона, док су цефазолин, цефурок-
сим, цефахлор и цефотаксим остварили зна-
чајни пораст потрошње. 

Закључак. Увођењем Листе резервних 
антимикробних лекова ВМА остварени су 
значајни резултати у смањењу потрошње и 
рационалнијој примени антибиотика у ВМА. 
Међутим, неопходно је да се даље континуи-
рано прати њихова потрошња и усклађивање 
са Листом лекова РЗЗО. 

Табела 2. 
 

ATC група антибиотика 

DDD/1000 

bod 

2007 

DDD/1000 

bod 

2008 

J01C пеницилини 63,30 77,10 

J01D цефалоспорини 224,32 173,33 

J01A тетрациклини 8,94 7,61 

J01E сулфонамиди 32,08 31,76 

J01FA 
макролидни 
антибиотици 33,36 36,53 

J01FF линкозамиди 2,39 0,02 

J01G аминогликозиди  48,61 45,20 

J01M хинолонски 67,40 67,38 

J01X, 
J04 

остали 
59,18 63,30 

 УКУПНО 539,57 502,21 
 

Табела 3. 
 

ATC генеричко име 

DDD/1000 

bod 

2007 

DDD/1000 

bod 

2008 

J01DB04 цефазолин 0,12 22,85 

J01DC02 цефуроксим 16,86 33,69 

J01DC04 цефахлор 7,18 13,54 

J01DD01 цефотаксим  1,78 12,03 

J01DD04 цефтриаксон  152,02 58,24 

J01DB04 остали 46,36 32,97 

J01DC02 УКУПНО 224,32 173,32 
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ПП-19 СТРУКТУРА ПРИЈАВА НЕЖЕЉЕНИХ РЕАКЦИЈА  
             НА ЛЕКОВЕ ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ  
             У 2009. ГОДИНИ 

 

Јелена Вуковић, Викторија Драгојевић Симић, Душан Јандрић,  
Александра Ковачевић 
 

Центар за клиничку фармакологију, Војномедицинска академија, Београд 
 

Увод. Војномедицинска академија (ВМА) 
активно учествује у спонтаном пријављивању 
нежељених реакција на лекове (НРЛ). Као ус-
танова терцијарног нивоа у којој гравитирају 
пацијенти са целе територије Србије и која 
има услове за збрињавање неких озбиљних 
медицинских стања (тровања, опекотине) у 
могућности је да пријављује ретке озбиљне НРЛ.  

Метод. Чланови Центара за клиничку 
фармакологију (ЦКФ) који су одговорне 
особе за фармаковигиланцу у ВМА, заједно 
са лекарима са клиника активно учествују у 
пријављивању НРЛ, обрађују их и упућују 
Националном центру за фармаковигиланцу 
Агенције за лекове и медицинска средства 
Србије (НЦФ АЛИМС) .  

Резултат. У периоду од јануара до сеп-
тембра 2009. године ЦКФ је упутио једанаест 
пријава озбиљних НРЛ (табела).  

Сви пацијенти су се током хоспитализа-
ције опоравили након обуставе лека за кога се 
сумљало да је био узрочник. Пријављени 
случај токсичне епидермалне некролизе је 
трећи такав успешно третиран у ВМА за по-
следње две године. 

Закључак. Потребан је даљи, још анга-
жованији, рад чланова ЦКФ с обзиром на 
улогу јединице у болници у области фарма-
ковигиланце. Ово тим пре што се у нашој ус-
танови збрињава велики број цивилних и вој-
них осигураника и тимски се решавају 
случајеви озбиљних НРЛ. За успешан рад је-
динице неопходна је активна сарадња са НЦФ 
АЛИМС, која својим повратним информаци-
јама додатно стимулише лекаре клиничаре за 
пријављивање НРЛ. 

 

Р.бр 
Датум 
пријаве 

Клиника Лек Тип нежељене реакције Исход 
Одговор 
НЦФ 

АЛИМС 

1. 22.04. 
Клиника за 

кожне болести 
Orvagyl® 

(метронидазол) 
Erythema fixum 

Хоспитал. 
(Озбиљно) 

Не 

2. 19.05. 
Клиника за 
хематологију 

Mabthera® 
(ритуксимаб) 

Сумња на акутни 
вирусни енцефалитис 

Прод.хосп. 
(Озбиљно) 

Не 

3. 29.05. 
Клиника за 

реуматологију 
Mabthera® 

(ритуксимаб) 
Кутана алергијска 

реакција 
Прод. хосп. 
(Озбиљно) 

Не 

4. 07.05. 
Клиника за 

токсикологију 
Remeron® 

(миртазапин) 
Тоничко-клонички 

грчеви 
Хоспитал. 
(Озбиљно) 

Да 

5. 29.05. 
Клиника за 

токсикологију 
Haldol® 

(халоперидол) 
Малигни неуролептички 

синдром 
Хоспитал. 
(Озбиљно) 

Не 

6. 02.06. 
Клиника за 

реуматологију 
Enbrel® 

(етанерцепт) 
Бронхопнеумонија 

Хоспитал. 
(Озбиљно) 

Не 

7. 06.07. 
Клиника за 

кожне болести 
Cortiazem R® 
(дилтиазем) 

Еrythema multiforme 
Хоспитал. 
(Озбиљно) 

Не 

8. 08.07. 
Клиника за 
пулмологију 

Azaran® 
(цефтриаксон) 

Псеудомембранози 
колитис 

Хоспитал. 
(Озбиљно) 

Не 

9. 13.08. 

Клиника за 
пластичну 
хирургију и 
опекотине 

Инфекција, развој 
потпомогнут 

Novalgetol®-oм 
(метамизол) 

Токсична епидермална 
некролиза или Stevens-

Johnson syndrome 

Хоспитал. 
(Озбиљно) 

Да 

10. 17.08. 
Клиника за 
неурологију 

Маrocen® 
(ципрофлоксацин), 

Efloran® 
(метронидазол), 

Enalapril® 
(еналаприл) 

Кутана алергијска 
реакција 

Прод. хосп. 
(Озбиљно) 

Да 

11. 17.08. 
Клиника за 

кожне болести 
Coryol® 

(карведилол) 
Промене типа 
васкулитиса 

Хоспитал. 
(Озбиљно) 

Не 
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ПП-20 ПРИМЕНА БЕТА-БЛОКАТОРА (БИСОПРОЛОЛА)  
             КОД ПАЦИЈЕНАТА СА СРЧАНОМ ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈОМ  
             И ИНФАРКТОМ МИОКАРДА СА СТ-ЕЛЕВАЦИЈОМ (СТЕМИ) 

 

Горан Давидовић1,2, Слободан Новокмет1, Биљана Миличић3,  
Александра Петровић1, Слободан Јанковић2,4 
 

1Медицински факултет Крагујевац  
2Интерна клиника, центар за кардиологију, Клинички центар "Крагујевац" 
3Стоматолошки факултет Београд 
4Институт за клиничку фармакологију и токсикологију, Клинички центар "Крагујевац" 
 

Увод. Срчана фреквенца је независни 
маркер ризика за кардиоваскуларни мортали-
тет, независни фактор ризика за кардиоваску-
ларни морталиет и морбидитет и независни 
прогностички фактор код болесника са акут-
ним инфарктом миокарда. Применом бета–
блокатора може се успешно контролисати 
срчана фреквенца, а тиме и утицати на сма-
њење морталитета код болесника са срчаном 
инсуфицијенцијом. Селективна бета-1-блока-
да (бисопролол) у лечењу пацијената са срча-
ном инсуфицијенцијом данас претставља не-
заменљиву прву терапијску линију и алтер-
нативну замену када се јави неподношљивост 
на АЦЕ-инхибиторе.  

Циљ. Циљ овог рада је био да се покаже 
оптимално снижење срчане фреквенце тера-
пијом селективним бета-1-блокатором (бисо-
прололом) у лечењу пацијената са срчаном 
инсуфицијенцијом и СТ- елевацијом инфарк-
та миокарда.  

Метод. Обрађени су подаци добијени из 
историја болести тридесет пацијената са 
срчаном инсуфицијенцијом (KILLIP класе I-
III) који су имали инфаркт миокарда са СТ-
елевацијом, хоспитализованих на Коронарној 
јединици Интерне клинике Клиничког центра 
Крагујевац. Пацијентима је у терапију уведен 
биоспролол. Максимална доза бисопролола и 
доза бисопролола за месец дана су у просеку 
износиле 2,33 + 0,91 mg, са најмањом дозом 
од 1,25 mg и највећом дозом од 5 mg. 
Учесталост пацијената са различитим дозама 
бисопролола (1,25 mg, 2,5 mg и 5 mg), стати-
стички значајно су се разликовале. Највећи 
број испитаника, две трећине, имало је мак-
сималну, односно дозу бисопролола за месец 
дана од 2,5 mg. Мултиваријантном регресио-
ном анализом тестирана је међузависност из-
међу вишекатегоријалног исхода (пулс на от-
пусту и смањење пулса на отпусту у односу 

на пријем) и потенцијалних предиктора исхо-
да. За утврђивање најважнијих фактора који 
непосредно утичу на појаву посматраног до-
гађаја коришћени су униваријантни и/или 
мултиваријантни статистички методи.  

Резултати. Уочена је статистички значај-
на разлика између вредности пулса на при-
јему (90,63+14,46) и отпусту (66,67+7,06)      
(t-тест; p<0,001).  

Закључак. Увођењем бисопролола у те-
рапију наших пацијената долази до оптимал-
ног смањења срчане фреквенце. Бисопролол 
смањује вредности срчане фреквенце до оп-
тималних вредности, при чему испољава и 
своје основно дејство као бета-блокатор а то 
је боље снабдевање миокарда кисеоником. 

Референце 

1. Cruickshank JM. Are we misunderstanding beta-blo-
ckers. Int J Cardiol 2007; 120:10–27. 

2. ACC/AHA Guidelines for the Management of Patients 
With ST-Elevation Myocardial Infarction-Executive 
Summary; A Report of the American College of 
Cardiology/American Heart Association Task Force on 
Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 
1999 Guidelines for the Management of Patients With 
Acute Myocardial Infarction). [Antman EM et al. for 
Writing committee and task force members]. Circula-

tion 2004; 110: 588-636. 

3. Hjalmarson Å. Heart rate: an independent risk factor in 
cardiovascular disease. Eur Heart J Supp 2007; 9 Suppl 
F: F3–F7. 

4. Tavazzi L. Heart rate as a therapeutic target in heart 
failure? Eur Heart J Supp 2003; 5 Suppl G: G15–G18. 
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ПП-21 РАЦИОНАЛНА ПРИМЕНА ВИТАМИНА Ц  
             КОД РЕСПИРАТОРНИХ ИНФЕКЦИЈА 

 

Дубравка Вукадиновић, Марија Јанковић, Данијела Гогић 

 

Дом здравља "Звездара", Дом здравља "Земун" 
 

Увод.  Витамин Ц (аскорбинска киселина) 
је   хидрофилни  витамин који спада у групу 
антиоксиданаса. Присутан је у свежем воћу и 
поврћу. Апсорпцију витамина Ц помажу 
калцијум, магнезијум, сви витамини и 
минерали, а одмажу стрес, висока темпера-
тура тела, дуван, алкохол, антибиотици, сали-
цилати, кортизон и орална контрацептивна 
средства. Сматра се да има улогу у стварању 
колагена, синтези неуротрансмитера, као и да 
поседује анитиинфламаторно дејство. Једина 
доказана индикација за примену витамина Ц 
је његов недостатак (ниво доказа А). Примена 
витамина Ц код респираторних инфекција 
има ниво доказа Б. Улога витамина Ц током 
свих ових година је контраверзна. Једно је си-
гурно да се витамин Ц широм света користи и 
продаје као превентивни или терапијски лек.   

Циљ. Увидом у претходно објављена 
истраживања испитати колико је заправо 
рационална примена витамина Ц у превен-
цији и лечењу респираторних инфекција. Ис-
питати да ли је ефикасан када се  користи као 
профилакса или тек кад почну симптоми. 

Материјал и методе. Разматране су само 
студије са дупло слепим контролама које су 
објављене на PUBMED и Cochrane Database 
of Systematic Reviews (Issue 4, 2009). Тема 
студија је била профилактичка и терапиј-
ска примена витамина Ц, самостално или 
у комбинацији са другим лековима и по-
моћним средствима. 

Резултати. Укупно је пронађено 9 студија 
које одговарају постављеним критеријумима. 
Студије су рађене од 1997. до 2009. године. 
Шест студија су били оригинални радови, а 
три прегледни чланци. Најмањи број 
испитаника је био 14, а највећи 1167. Период 
праћења се кретао од 12 недеља до пет годи-
на. Витамин Ц је коришћен као монотерапија 
у 4 студије, а у осталима у комбинацији са 
ацетилцистеином, витамином Е и кофеином. 
Примењиване су дозе од 50 – 2000 mg. Ана-
лизирана је примена витамина Ц превентивно 
у 2 студије. Такође је анализирана примена 
витамина Ц код погоршања астме или ХОБП-
а. Закључци који су изведени: Употреба ви-
тамина Ц смањује учесталост оболевања од 
прехладе, али нема ефекта на трајање или оз-
биљност клиничке слике. Комбинација вита-
мина Ц, ацетаминофена, кофеина и хлорфе-
нирамина је ефикасна терапија код назеба. 
Пацијенти који су изложени већем физичком 
напору имају већу корист од примене вита-
мина Ц јер се смањује могућност оболевања 
од прехладе на пола.  

Закључак. Подаци којима располажемо 
су још увек недовољни да би се донео зак-
ључак о примени витамина Ц. Главни огра-
ничавајући фактори су били мали број испи-
таника и кратко време праћења. Мана је и не-
достатак студија у дечјој популацији код ко-
јих се такође примењује витамин Ц често као 
саставни део мултивитаминских препарата. 

Кључне речи: рационална терапија, ви-
тамин Ц, респираторне инфекције 

 

 

ПП-22 РАЦИОНАЛНА ТЕРАПИЈА ВИТАМИНА Е КОД  
            ОШТЕЋЕЊА НЕРАВА РАЗЛИЧИТЕ ЕТИОЛОГИЈЕ 

 

Марија Јанковић, Дубравка Вукадиновић, Данијела Гогић 

 

Дом здравља "Звездара", Дом здравља "Земун" 
 

Увод. Витамин Е је липосолубилни вита-
мин који спада у групу антиоксиданаса. По-
стоји у 8 различитих форми (токофероли и 
токотриеноли). Сматра се да помаже заштити 

ћелијске мембране од оксидације реагујући са 
липидним радикалима који настају у реакцији 
липидне пероксидације. Једина доказана ин-
дикација за примену витамина Е је његов не-
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достатак (ниво доказа А). Рађен је велики 
број истраживања чија је тема била примена 
витамина Е у различитим стањима. С обзиром 
да у оштећењу нерава значајну улогу има ок-
сидациони стрес, јавила се потреба за испи-
тивањем витамина Е, као антиоксиданса код 
оштећења нерава различите етиологије. 

Циљ. Процена ефикасности примене ви-
тамина Е код оштећења нерава различите 
етиологије увидом у претходно објављена ис-
траживања. 

Материјал и методе. Претражили смо 
PUBMED и Cochrane Database of Systema-
tic Reviews (Issue 4, 2009). Предмет истра-
живања су били оригинални истраживачки 
радови и прегледни чланци који су се бавили 
применом витамина Е као моно или полите-
рапије. У обзир су узете само рандомизиране 
студије и студије са дупло слепим контро-
лама.  

Резултати. Укупно је пронађено 19 сту-
дија. Студије које су задовољиле критеријум 
рађене су од 1992. до 2008. године. 17 студија 
представљали су оригинални радови, а 2 
прегледни чланци. Најмањи број испитаника 
је био 21, а највећи 800. Период праћења се 
кретао од 3 месеца до 3 године. Болести или 
стања у којима је анализирано оштећење 
нерава, а где је  витамин Е имао потенцијалну 
примену су биле Diabetes mellitus тип 2 (4 
рада), неуропатије због примене хемио-
терапије (3 рада), тардивна дискинезија изаз-

вана неуролептицима, очне болести (маку-
ларна дегенерација и retinitis pigmentosa), Ал-
цхајмерова болест и епилепсија (по 2 рада), 
Huntington-ова болест, АЛС, Friedreich-ова 

ataxia и Паркинсонова болест (по 1 рад). Неки 
од најзначајнијих закључака ових студија 
били су: код пацијената са одмаклим стадију-
мом Алцхајмерове болести лечење селегели-
ном и/или алфатокоферолом успорава про-
гресију болести. Витамин Е значајно смањује 
плазма концентрацију норепинефрина, епи-
нефрина и HbA1c и побољшава аутономну 
регулацију срца код пацијената са дијабете-
сом типа 2. Витамин Е може да штити паци-
јенте од развоја неуропатија изазване приме-
ном цисплатина или паклитаксела. Снижен 
ниво серумског коензима Q је био најбољи 
предиктор који су пацијенти позитивно одго-
ворили на примену коензима Q и витамина Е 
код Friedreich-ова ataxia . Код Паркинсонове 
болести група која је третирана селегелином 
сама или у комбинацији  са витамином Е од-
лаже потребу за леводопом. 

Закључак. За сада подаци којима распо-
лажемо су још увек недовољни да би се донео 
закључак о примени витамина Е као потен-
цијалног неуропротективног средства. Главни 
ограничавајући фактори су били мали број 
испитаника или кратко време праћења. 

Кључне речи: рационална терапија, ви-
тамин Е, оштећење нерва 

 

 

ПП-23 УПОТРЕБА АНТИПСИХОТИКА НА КЛИНИЦИ  
            ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ У КРАГУЈЕВЦУ ТОКОМ 2007. ГОДИНЕ 

 

М. Боровчанин, Б. Радмановић, С. Ђукић Дејановић, Г. Михајловић,  
С. Јанковић, Н. Миливојевић  

 

Клиника за психијатрију, Клинички центар "Крагујевац" 
 

Антипсихотици се примарно користе у 
терапији схизофреније, али и као монотера-
пија и терапија аугментације бројних ментал-
них поремећаја. Циљ нашег рада била је ана-
лиза прописивања антипсихотика на Клиници 
за психијатрију у Крагујевцу током 2007. го-
дине. Употреба лекова је изражена кроз број 
Дефинисаних дневних доза (ДДД) на 1000 
болесничких дана (1000Бод). Лекови су кла-
сификовани помоћу анатомско- терапијско- 
хемијске класификације (АТЦ) Светске 
здравствене организације (СЗО). Истражива-

ње је замишљено као анализа примењене ан-
типсихотичне терапије на Клиници за психи-
јатрију. Током 2007. године потрошња свих 
лекова за лечење менталних поремећаја била 
је: 5272,45ДДД/1000Бод. Од укупног броја 
прописаних лекова за лечење менталних по-
ремећаја антипсихотици су други по 
учесталости прописивања (789,27ДДД/1000Бод), 
прописиванији од њих су анксиолитици, док 
су на трећем месту антидепресиви. У самој 
групи антипсихотика најпрописиванији је ри-
сперидон 472,33 ДДД/1000 Бод, а потом ха-
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лоперидол 408,37 ДДД/1000Бод, док је на 
трећем месту флуфеназин 337,39 ДДД/ 
1000Бод. У 2007. години уочава се узлазни 
тренд прописивања антипсихотика новије ге-
нерације, уз смањено прописивање класичних 
антипсихотика. Најпрописиванији антипси-
хотик је рисперидон, атипични антипсихотик, 
што говори у прилог праћења најновијих 
смерница у лечењу психотичних поремећаја. 

Пожељно је палету примењених лекова про-
ширити већ постојећим антипсихотицима на 
нашем тржишту, како би се третман индиви-
дуализовао и учинио ефикаснијим, као и 
применити депо препарате у циљу побољша-
ња комплијансе и адхеренце. 

Кључне речи: класични антипсихотици, 
атипични антипсихотици, потрошња лекова 
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ИНДЕКС АУТОРА 

Други национални конгрес рационалне терапије у медицини 

7-8. новембар 2009. године, Крагујевац 
 
A 

Аритоновић Александар  62  
Арсенијевић Небојша 51 
Арсенијевић Милош  67 
 

Б 

Бабић Горан  47 
Боровница Владимир 59 
Боровчанин Милица 74 
 

В 

Варјачић Мирјана  46 
Васић Горан 56 
Величковић-Радовановић Радмила 53 
Вукадиновић Дубравка 73 
Вуковић Јелена 70, 71 
 

Г 

Гогић Данијела 73 
 

Д 

Драгојевић Симић Викторија 70, 71 
Давидовић Горан 72 
 

Ђ 

Ђорђевић Душица  63 
Ђорђевић Наташа 68, 69  
Ђукић Александар  43 
Ђукић Дејановић Славица 74  
Ђурђевић Предраг  50 
Ђуровић Јована 57 
 

Ј 

Јагић Н. 60 
Јаковљевић Љ.Владимир  52 
Јандрић Душан 70, 71 
Јанковић Марија 73 
Јанковић Слободан  37, 38, 41, 44, 58, 72, 74  
 

К 

Кнежевић Јасмина  42 
Ковачевић Александра 70, 71 
Контић Коља 59 
Костић Марина  68, 69 
Кузмановић Светлана 53 
 

Л 

Лалошевић Весна 53 
Лалошевић Душан 53   
Лазић Зорица  49 
Лилић Ружица 53 
 

М 

Матејић Сузана 61 
Матић Стеван 55  
Миливојевић Н. 74  
Миличић Биљана 72 
  

 
 
Миловановић Р. Драган  43, 58 
Миловановић Јасмина  40 
Миловановић Марија 51 
Милорадовић В. 60 
Милошев Данијела 55 
Минић Живана 61 
Мирчић Гордана 45 
Митић Радмила 53 
Михајловић Горан  40, 56, 74 
Михајловић Гордана 58 
Михајловић Ивана 58 
 

Н 

Николић Д. 60  
Новокмет Слободан 72 
 

П 

Пантић Јелена  64 
Петровић Александра 72  
Петровић Душица 55  
Петровић Јасмина 53 
Поповић Марина  66 
Поповић Миленковић Марија  65 
 

Р 

Радмановић Б. 74  
Радоњић Весела  37 
Ружић Зечевић Дејана  39, 58 
 

С 

Стајковић Зорица 58  
Срећковић М. 60  
Станковић Драган  63  
Станковић Драгана 57  
Стефановић Срђан  44  
Стојановић Драган 53  
Стојановић Марјановић Весна 54   
 

Т 

Тасић М. 60  
Тасић Н.  60 
Тодоровић Милош 61 
 

Ф 

Фолић Марко 58 
 

Ч 

Чановић Предраг  48  
Челекетић Зорана  57 
Чокановић Весна 54 
  

Ш 

Шиканић Наташа 59 
Шуљагић Весна  70   
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  МЕДИЦИНСКО ДРУШТВО ЗА РАЦИОНАЛНУ  

ТЕРАПИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (МЕДРАТ) 
 
 

 




