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П-01 РАЦИОНАЛНА ТЕРАПИЈА У МЕДИЦИНИ 

 

Слободан Јанковић 

Начелник Службе клиничке фармакологије Клиничког центра "Крагујевац" 
 
Увод. Рационална терапија у медицини подразумева да се пацијенти подвр-
гавају дијагностици која најбрже и по најнижој цени доводи до тачне дијаг-
нозе, а затим се примењује терапија која најбрже и по најнижој цени доводи 
до здравственог стања са највећим квалитетом живота. 
Циљ. Овај рад представља преглед метода помоћу којих можемо постићи ра-
ционалну терапију у националном здравственом систему. 
Метод. Да би се постигла рационална терапија у медицини, потребно је прво 
утврдити врсте ирационалне терапије, њен обим и разлоге. На основу тих са-
знања треба покренути низ мера које ће довести до рационалне терапије. 
Резултати. Постоји дванаест кључних интервенција за унапређење рацио-
налне терапије у здравственом систему једне земље. То су: (1) постојање на-
ционалног тела са мандатом да координира политику употребе нових техно-
логија; (2) водичи добре праксе; (3) есенцијална листа лекова заснована на 
лечењу избора; (4) комисије за лекове и медицинска средства у здравственим 
установама; (5) проблем -оријентисана настава на факултетима здравствене 
струке; (6) обавезна континуирана медицинска едукација; (7) контрола про-
писивања, спроведених хируршких интервенција и употребе дијагностичких 
средстава; (8) независне информације о лековима и медицинским средствима; 
(9) образовање лаика о лековима и медицинским средствима; (10) спречавање 
перверзних облика финансијске стимулације потрошње лекова и медицин-
ских средстава; (11) одговарајућа регулатива која се спроводи, и  
(12) довољно улагање државе да се обезбеди стручан кадар и довољно неоп-
ходних лекова, дијагностике и медицинских средстава. 
Закључак. Само доследно и координирано спровођење свих наведених ин-
тервенција може довести до унапређења рационалне терапије у здравственом 
систему једне земље. За то је потребна пуна сарадња регулаторних тела, 
здравствених установа и здравствених радника. 
 

Кључне речи: Рационална терапија, комисија за лекове и медицинска сред-
ства, здравствени систем. 
 

Референце 
1. Светска Здравствена Организација. СЗО перспективе политике лекова. Септембар 

2002;WHO/EDM/2002.3 
2. Pedersen CA, Schneider PJ, Scheckelhoff DJ. ASHP national survey of pharmacy practice in 

hospital settings: prescribing and transcribing -2007. Am J Health Syst Pharm 2008; 65: 827 -43. 
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П-02 РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА ЛЕКОВА КОД НАС  

  

Весела Радоњић 

Агенција за лекове и медицинска средства Србије 
 
Увод: Анализа употребе лекова, као инструмент обезбеђења квалитета про-
писивања лекова, користи се за праћење и оцењивање коришћења лекова 
према договореним критеријумима/стандардима. Према потреби се њиме 
препоручује промена праксе у циљу унапређења квалитета, сигурности и 
рентабилности прописаних лекова. 
Циљ: Циљ рада је приказ коришћења најфреквентнијих лекова у Србији у 
периоду 2004 -2007. године и анализа рационалности њихове примене кроз 
поређење ових показатеља са другим срединама.  
Методе: Подаци о продаји и потрошњи лекова за хуману употребу су прику-
пљени на годишњем нивоу, од субјеката који су Законом обавезни да их про-
слеђују АЛИМС -у. Подаци су обрађени сходно међународно успостављеним 
методама и урађена је анализа са финансијским и фармаколошко - епидемио-
лошким показатељима. Обрадом података о вредности средстава за лекове 
добијени су подаци о вредности новчаних средстава издвојених за лекове у 
наведеним периодима, без обзира на начин њиховог издавања, а показатељи 
броја ДДД/1000ст/д указују на изложеност популације одређеним лековима. 
Посебно су приказани подаци о потрошњи у здравственим установама бол-
ничког и јавног типа. 
Резултати: Током испитиваног периода дошло је до значајног повећања 
(126,49%) укупног промета лекова у 2007. у односу на 2004. годину. Највеће 
учешће у укупној потрошњи (1084,49 ДДД/1000 ст/д) припада лековима који 
се користе у обољењима кардиоваскуларног система (око36%), затим леко-
вима који делују на нервни систем (око15%), лековима за лечење болести 
крви и крвотворних органа (око14%) и лековима који делују на болести диге-
стивног система и метаболизма (око11%). Посебно се истиче потрошња лека 
еналаприл, чија потрошња током испитиваног периода заузима водеће место 
у укупној потрошњи (101,77 ДДД/1000 ст/д). 
Закључак: Подаци о промету и потрошњи лекова могу указати на правце 
унапређења фармакотерапије. Обрадом података о структури лекова који су 
коришћени у највећем обиму, у односу на издвојена средства и путем мето-
дологије ДДД, добијени су подаци, који могу да буду корисни за унапређење 
фармакотерапије и њену рационализацију.  
 

Референце:   
1. Радоњић В. Промет и потрошња лекова за хуману употребу у Републици Србији. Београд: 

Агенција за лекове и медицинска средства Србије, 2004, 2005, 2006 и 2007  
2. EURO -MED -STAT „Working Group on Medicine Utilisation and Expenditure Indicators“  
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П-03 РАЦИОНАЛНА АНТИБАКТЕРИЈСКА ТЕРАПИЈА 

 

Драган Миловановић 

Клиничка фармакологија, Медицински факултет и  
Клинички центар, Крагујевац 
 
Савремена медицина се суочава са проблемом растуће резистенције бактерија 
на антибиотике, која се шири брже него што се нови, ефикаснији антими-
кробни лекови уводе у клиничку праксу. Зато рационална примена постојеће 
палете антимикробних лекова за сада представља најбољи приступ у борби 
против бактеријских инфекција. Он треба да укључи пажљиво разматрање 
избора најефикаснијег, најбезбеднијег и економски најисплативијег лека, ње-
говог правилног дозирања, оптималне дужине лечења, увођење комбинације 
антибиотика са синергистичким дејством, примену антибиотске профилаксе 
и сагледавање и отклањање најчешћих грешака које се јављају у клиничкој 
пракси. Избор лека се врши према резултатима микробиолошких култура 
или, чешће, емпиријски, према највероватнијим узрочницима а у складу са 
особинама самог болесника. Дозирање лека треба да се заснива на познавању 
динамике антимикробног дејства (однос концетрације лека у крви и времена) 
и постојању постантибиотског ефекта. Дужина лечења се одређује према вр-
сти инфекције и одговору на терапију. Комбинације антибиотика би требало 
да се избегавају сем у посебним околностима. Профилактичка примена анти-
биотика је најкориснија у хирургији и у специфичним медицинским индика-
цијама. Стално праћење клиничког стања болесника, у најтежим инфекцијама 
дневно, а најкасније после два до три дана, омогућава правовремену оптими-
зацију антибиотског лечења или увођење других терапијских поступака. По-
ред знања општих принципа антибиотске терапије лекар практичар мора де-
таљно да познаје фармакологију појединачних лекова и посебно, клиничке 
карактеристике самог инфективног процеса. У том погледу, специјализована 
литература, национални и међународни водичи клиничке праксе и увид у 
најновије доказе квалитетних клиничких студија су од пресудног значаја. 
 

Кључне речи: антибиотици, терапија, инфекције, бактерије 
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П-04 ПРОФИЛАКТИЧКА ПРИМЕНА АНТИБИОТИКА 
 

Дејана Ружић Зечевић  

Служба за клиничку фармакологију, Клинички Центар Крагујевац 
 

Профилактичка примена антибиотика је један од најважнијих принципа ра-
ционалне терапије антибиотицима. Примењује се у ситуацијама када је заиста 
доказана њена ефикасност као и када потенцијална корист знатно превазила-
зи могући ризик превентивне примене антибиотика. Антибиотску профилак-
су можемо поделити у две групе: хируршка и нехируршка профилакса. Хи-
руршке инфекције су значајна категорија нозокомијалних инфекција, која 
знатно продужава хоспитализацију и опоравак пацијента и увећава трошкове 
његовог лечења. Тип операције, степен контаминације хируршког поља, 
време трајања интервенције, као и статус пацијента (узраст, придружена 
обољења, имуносупресивна стања) су фактори који директно утичу на одлуку 
о томе да ли и на који начин применити антибиотике у профилакси. Најваж-
нији принципи профилактичке примене антибиотика су: 1) Примењени анти-
биотик мора бити активан против најчешћих патогена заступљених у пределу 
хируршке интервенције; 2) Антимикробна ефикасност одабраног антибиоти-
ка мора бити доказана у клиничким студијама; 3) Примењена доза антибио-
тика мора постићи концентрације веће од МИК -а за суспектне патогене; 4) 
Применити антибиотик у што је могуће краћем курсу -идеална профилакса - 
једном дозом антибиотика; 5) Одабрати економски повољнији широко спек-
трални антибиотик, док су скупљи резервисани само код доказане резистен-
ције (нпр. Ванкомицин код изолованог МРСА). У пракси су то најчешће це-
фалоспорини прве и друге генерације, аминогликозиди и метронидазол, који 
се примењују обично интравенским путем, у једној дози, око пола сата пре 
почетка интервенције. Нехируршка профилакса укључује примену антибио-
тика у циљу превенције колонизације или асимптоматске инфекције или на-
кон колонизације или инокулације патогена, али пре развоја болести. Тако, 
антибиотици се примењују у превенцији различитих инфекција код високо-
ризичних имунокомпромитованих особа (трансплантације органа, хемиоте-
рапија, леукемија, АИДС), као и у превенцији ендокардитиса при извођењу 
различитих процедура код особа са валвуларним дисфункцијом. Да би се ан-
тибиотска профилакса рационално примењивала потребно је развити систем 
у коме ће се резултати вишегодишњих истраживања, као и препоруке из во-
дича рутински имплементирати у клиничку праксу.  
 

Кључне речи: антибиотска профилакса, хируршке инфекције, хируршка профилакса 
 

Референце 
1. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Antibiotic prophylaxis in surgery. 

Edinburgh:SIGN; 2008 
2. Bratzler et al.Use of antimicrobial prophylaxis for major surgery: baseline results from the National 

Surgical Infection Prevention Project Arch Surg, 2005;140:174 -82 
3. Katzung BG.Basic &Clinical Pharmacology, Tenth Edition, McGraw -Hill Companies, 2007;p 838 -41. 
4. Prevention of infective endocarditis: Guidelines from the American Heart Association; 2007 
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П-05 РАЦИОНАЛНА ПРИМЕНА АНТИДЕПРЕСИВА  

 
Горан Михајловић 

Клиника за психијатрију, Клинички центар Крагујевац,  
Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу  
 
Лекови који се примењују у лечењу поремећаја расположења имају дуг исто-
ријат развоја - од валпроинске киселине (откривена 1882. године), па све до 
најновијих антидепресива из "SSRI" групе. Према фармаколошким својстви-
ма антидепресиви се могу поделити у девет група: "SSRI" (селективни инхи-
битори поновног преузимања серотонина), "TCA" (трициклични антидепре-
сиви), хетероциклични антидепресиви, "RIMA" (реверзибилни инхибитори 
моноаминооксидазе), "SNRI" (инхибитори поновног преузимања норадрена-
лина и серотонина), "NaSSA" (норадреналин - серотонин селективни агони-
сти), "SARI" (серотонински антагонисти и инхибитори поновног преузима-
ња), "NDRI" (инхибитори поновног преузимања норадреналина и допамина), 
"NARI" (инхибитори поновног преузимања норадреналина). 
Индикационо подручје антидепресива, осим депресије, обухвата и анксиозне 
поремећаје, поремећаје исхране (анорексија, булимија), ноћно мокрење, тера-
пију бола. Доступни антидепресиви се не разликују значајно у ефикасности и 
брзини дејства, али су одређене групе антидепресива подесније за лечење 
поједихих облика депресије. Евалуација тока болести, тежине и хроничности 
стања, коморбидитета (придружености соматских и психичких болести), као 
и узимање у обзир специфичности појединих субпопулација пацијената, омо-
гућава рационалну и оптималну примену антидепресивних лекова.  
Почетак терапије антидепресивима подразумева исправно идентификовање 
облика депресије и иницијални избор лека, уз ординирање ефикасних доза - 
неефикасне дозе представљају најчешћи узрок изостанка одговора на тера-
пију (псеудорезистенција).  Три су фазе у лечењу депресивне епизоде::  акутна 
фаза, чији је циљ постизање ремисије, продужено лечење, чији је циљ пре-
венција релапса ии  профилактична терапија, са циљем превенирања рецидива. 
Најчешће су у терапијским протоколима SSRI први избор у лечењу депресив-
не епизоде. Могуће је решити терапорезистенцију комбинацијом антидепре-
сива са другим психофармацима (солима литијума, анксиолитицима, стаби-
лизаторима расположења, антипсихотицима, истовременом применом два 
антидепресива који припадају различитим класама). Доследном применом 
терапијских алгоритама, уз индивидуалан приступ сваком пацијенту, стопа 
повољних одговора на антидепресивну терапију би могла бити постигнута у 
90% случајева. 
 

Кључне речи: антидепресиви, рационална примена, терапијски протоколи 
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П-06 МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИМА –  

ПРОЦЕНА ВАЛИДНОСТИ И ЗНАЧАЈНОСТИ КЛИНИЧКИХ СТУДИЈА 

 

Слободан Јанковић 

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу,  
 
Увод. Медицина заснована на доказима подразумева примену у пракси ре-
зултата клиничких студија које су задовољиле услов да буду методолошки 
добро урађене (тј. да су валидне) и да имају клинички значај. 
Циљ. Овај рад представља преглед метода помоћу којих можемо проценити 
валидност и клинички значај публикованих клиничких студија. 
Метод. Склоност у резултатима клиничких студија је тенденција да се добију 
резултати који систематски одступају од “правих” резултата. Склоност може 
бити и у корист неке нове интервенције и против ње (на пример, да покажемо 
да ефекат новог лека постоји а њега стварно нема, или да нашом студијом не 
докажемо ефекат лека, а он стварно постоји). Основни метод процене валид-
ности и клиничке значајности публикованих студија је откривање системат-
ске склоности.  
Резултати. Постоји неколико типова клиничких студија: рандомизиране кон-
тролисане клиничке студије, кохортне студије, студије „случај-контрола“, 
студије пресека, студије „пре и после“ и серије случајева. Валидност рандо-
мизираних контролисаних клиничких студија се проверава проценом ве-
личине разлика између група и проценом разлика у третману група, мерењу 
исхода и броја пацијената који су напустили студију. Валидност кохортних 
студија карактерише проспективност, већи број пацијената од 100 по ко-
хорти, довољна дужина праћења, слепа процена исхода и мали број „изгуб-
љених“ пацијената. Код студија случај-контрола, студија „пре и после“ и се-
рије случајева пресудни су избор пацијената и темељитост у њиховом праће-
њу. Клиничка значајност публикованих студија се процењује преко величине 
смањења апсолутног ризика од нежељеног исхода, које доноси нови терапиј-
ски метод. 
Закључак. Треба проверити валидност и клинички значај сваке публиковане 
студије, пре него што се дозволи да на праксу утичу њени резултати. 
 

Кључне речи: Медицина заснована на доказима, валидност, клинички значај, 
клиничке студије 
 

Референце 

1. Bowling A. RESEARCH METHODS IN HEALTH. Investigating health and health services. 2nd 
edition, Open University Press, Maidenhead, Philadelphia, 2003. 

2. Sackett, David L. et al. Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM. 2nd ed. 
New York: Churchill Livingstone, 2000. 

3. Straus SE, Richardson WS, Glasziou P, Haynes RB. Evidence-based Medicine. 3rd edition, 
Elsevier, 2007. 
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П-07 РАЦИОНАЛНА ФАРМАКОТЕРАПИЈА СРЧАНЕ СЛАБОСТИ 

 

Драган Миловановић 

Клиничка фармакологија, Медицински факултет и  
Клинички центар Крагујевац 
 
Срчана инсуфицијенција је синдром разноврсних узрока који се карактерише 
недовољним минутним волуменом ради задовољења актуелних потреба ткива 
за кисеоником, а код нормалног дотока крви у срце. Морталитет код хро-
ничне срчане слабости је врло висок, око 25-75% током 5 година, због чега 
ослонац данашње фармакотерапије на лековима за које постоје докази да, у 
дуготрајном лечењу, продужавају живот болесника. Лекови првог избора су 
блокатори ангиотензина 2 (АЦЕ инхбитори или блокатори АТ1 рецептора), и 
потом, бета адренергичких рецептора, који треба да се користе у свим стади-
јумима болести, осим код постојања специфичних контраиндикација. Титра-
ција доза се врши постепено, до циљане односно максимално толерисане дозе 
и стабилизовања клиничког стања. У случају конгестивних симптома додају 
се диуретици, пре свих диуретици Хенлеове петље. Даље лечење је сложеније 
и обухвата лекове друге терапијске линије: дигоксин, диуретике који блоки-
рају алдостерон (спиронолактон, еплеренон) и вазодилататоре попут нитрата 
и хидралазина. Код присуства специфичних индикација неки од ових лекова 
могу се увести у терапију знатно раније (нпр. дигоксин код постојања атри-
јалне фибрилације). Различите нефармаколошке мере су неопходне како у 
раној фази лечења тако код тешких облика болести, са недовољном ефика-
сношћу претходно оптимизоване фармакотерапије. Будућа истраживања би 
требало ближе да истраже могућности унапређења лечења дијастолне срчане 
инсуфицијенције, као и ефекте постојећих и нових лекова на дугорочне тера-
пијске циљеве, који до сада нису довољно познати, а када се они користе са-
мостално или у комбинацији са другим терапијским модалитетима. 
 

Кључне речи: срчана инсуфицијенција, фармакологија, терапија 
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П-08 РАЦИОНАЛНА ТЕРАПИЈА ДИЈАБЕТЕСА - ТИП 2 

 
Мирољуб Јовановић 

Интерна Клиника Клинички центар Крагујевaц,  
Медицински факултет Крагујевaц 
 
Diabetes mellitus је стање хроничне хипергликемије које настаје због апсолут-
ног или релативног недостатка инсулина. Разликујемо неколико ентитета ди-
јабетеса: тип 1, тип 2, гестацијски облик и секундарни облик. 
Кључни патoфизиолошки процеси у дијабетесу тип 2 су: инсулинска рези-
стенција и дисфункција бета ћелија, тако да је секреција инсулина смањена на 
више од 50 % базне секреције у тренутку постављања дијагнозе болести. 
У свету је регистровано око 160 милиона болесника са дијабетесом тип 2, док 
је још око 50 % недијагностиковано. Дијабетес даје акутне и хроничне ком-
пликације. Потребан је индивидуални терапијски приступ, који ће вршити 
превенцију компликација: мотивација болесника за адекватну самоконтролу, 
правилан начин исхране и физичке активности и правилно одабранa медика-
ментнa терапијa.  
Терапију дијабетеса тип 2 започети бигванидима (Метформин ) и / или инхи-
биторима алфа-оксидазе (Glucobay). Исти лекови могу да се комбинују са 
препаратима сулфонилуреје, глитазонима, меглитинидима и аналозима GLP-1. 
Када настане секундарни неуспех лечења (HbA1c је преко 7 %), у терапију се 
уводи вечерња доза интермедијарног инсулина. Касније је потребно приме-
нити 2 микстард дозе инсулина дневно, или интензивирану инсулинску тера-
пију (обично уз оптималну дозу метформина од 2 грама дневно). 
UKPDS студија је показала да свако снижење HbA1 за 1 % смањује: смртност 
од дијабетеса за 21 %, срчане компликације за 14 %, микроваскуларне ком-
пликације за 37 % и периферну васкуларну болест за 43 %. 
Да би се постигао терапијски циљ у лечењу дијабетеса примена одговарајуће 
немедикаментне терапије и правовремено увођење медикаментне терапије 
(орални антидијабетици у монотерапији или комбинација 2 или више лекова, 
затим додавању инсулину у већ приказаним модалитетима ). Врши се интен-
зивирање инсулинске терапије док се не достигне терапијски циљ. За опти-
мални терапијски третман потребна је кооперативност и упорност болесника 
и лекара.  
 

Референце: 
1. Van den Berghe G, et al. ( 2006 ) Intensive insulin therapy in medical intensive care patients. N. 

Engl J Med 354:449-461 
2. Tsapas A. D.R Mathews ( 2008 ) N of 1 trials in diabetes: making individual therapeutic decisi-

ous.  
3. Diabetologia 51:921-925 
4. Bloomgarden Z.T. et al ( 2008 ) The proposed terminology `A1c- derived average glucose` is 

inherently imprecise and should not be adapted. 
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П-09 РАЦИОНАЛНА ТЕРАПИЈА ВИРУСНИХ МЕНИНГИТИСА 

 
Предраг Чановић 

Инфективна клиника, Клинички Центар Крагујевац 
Медицински факултет у Крагујевц 

 
Акутни вирусни менингитис је клинички синдром изазван различитим виру-
сима, краткотрајног клиничког тока и добре прогнозе. Патоанатомски суп-
страт овог обољења је серoзно запаљење меких можданица, ређе, у мањој 
мери може бити захваћен мождани паренхим. 
Дијагноза акутних вирусних менингитиса се најчешће поставља на основу 
клиничке слике и цитобиохемијских анализа цереброспиналне течности (ка-
рактеристична је лимфоцитна плеоцитоза). Основ лечења свих вирусних ме-
нингитиса је, уз мировање, симптоматска и субституционална терапија. 
Лумбална пункција поред дијагностичког има и терапијски значај код ових 
болести. Антиедематозна и антиинфламациона терапија су ређе индиковане у 
току акутних вирусних менингитиса, а специфична антивирусна терапија се 
изузетно ретко примењује у клиничкој пракси. 
 

Кључне речи: рационална терапија, вирусни менингитис. 
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П-10 РАЦИОНАЛНА ПРИМЕНА ЦАРСКОГ РЕЗА 

 
Мирјана Варјачић  

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу, ГАК-КЦ Крагујевац 
 

Царски рез је акушерска операција којом се плод ослобађа кроз рез на трбушном зиду мајке и 
рез на утерусу. Одиграо је значајну улогу у смањењу матерналног и перинаталног морталитета 
и морбидитета. Захват је био познат од давнина и развијао се кроз 5 периода. У почетку због 
великог броја компликација примена царског реза је била симболична (2-3%)1. У другој поло-
вини XX века ова операције је у експанзији. У САД проценат царског реза данас је око 23% и 
побољшан је перинатални исход, али је он побољшан и тамо где је проценат царског реза остао 
исти- Скандинавске земље, око 13%. У Србији инциденца царског реза од 7,5% осамдесетих 
година расте на 15,35%, 2000. године2. За првих 6 месеци 2007. године просечна инциденца је 
22,8%. Индикације које су у директној вези са инциденцом мењале су се временом. Од апсо-
лутно сужене карлице мајке, која је била једина индикација, побољшањем исхода операције, 
развојем оперативне технике, шивног материјала и анестезије, ова операција постаје безбедан 
захват за мајку, а истовремено смањује и перинатални морбидитет и морталитет. Остали фак-
тори повећане инциденце су: широка употреба кардиотокографије3, смањење паритета, све 
већи број нулипара у четвртој деценији живота, већи број вишеплодних трудноћа након ванте-
лесне оплодње. Последњих година све више на повећање инциденце утичу и неки немедицин-
ски разлози: жеља труднице, изабрани акушер, недовољна сигурност акушера и жеља да се 
избегну сви ризици по мајку и новорођенче, као и судска гоњења и велика обештећења која би 
клиника морала да плати у процесима за евентуални лекарски нехат, а није занемарљив ни 
утицај медија. У свету је прихваћена широка листа индикација: стања када је вагинални по-
рођај контраиндикован за мајку и плод, неуспела индукција порођаја, дистоције, фетални ди-
стрес и стања од стране мајке и плода која захтевају хитно завршавање порођаја4. Две трећине 
индикација чине поновљени царски рез, карлична презентација, асфиксија плода и дистоција 
утеруса. Посебну групу чине пацијенткиње са предходним царским резом. Инциденца ваги-
налног порођаја након царског реза је у паду (19,5% - САД; 5,7% Норвешка; 53%-Шведска, 
Србија 5-8%; на нашој клиници 16,4%, 2007. године) и због тога је препорука струковних уд-
ружења опстретичара да се где год је то могуће приступи пробном вагиналном порођају. Сма-
њење инциденце царског реза може се посматрати и економски кроз цену коштања вагиналног 
порођаја и царског реза (5 пута скупљи). У смањењу морбидитета и морталитета пацијенткиња 
порођених царским резом важно место припада борби против инфекције, у чему најважније место 
припада антибиопрофилакси5,6.  
Препорука СЗО је да број порођаја завршених царски резом не сме прећи 15%, све изнад тога 
представља епидемију царских резова. Да би се дошло до ове инциденце треба поштовати 
основне принципе постављања индикација за царски рез: придржавати се искључиво медицин-
ских индикација, одбацити све парамедицинске разлоге, упознати пацијенткињу са свим ризи-
цима оперативног захвата, радити тимски и кад год је могуће приступити пробном вагиналном 
порођају после царског реза у добро опремљеној установи са операционом салом.  
 

Кључне речи: царски рез, рационална примена 
 

Референце: 

1. Bregun-Dragić N. Kirurški zahvati u opstetriciji. U Ginekologija i perinatologija. Kurjak A. Ed. 
1073-94. Naprijed Zagreb, 1989. 
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П-11 НОВЕ ОПЕРАТИВНЕ МЕТОДЕ У АКУШЕРСТВУ 

 
Горан М. Бабић  

Медицински факултет Универзитет у Крагујевцу, ГАК КЦ Крагујевац 
 

Значај проблема беле куге у нашем друштву са једне стране као и аспекти медиколегалности и рационал-
ности у акушерству са друге стране, све више изискују адекватну едукацију читавог здравственог кадра о 
трудноћи и рађању. Савремено акушерство поставља и нове изазове како код нас тако и у свету. Те проме-
не су карактеристичне чак и за старе акушерске интервенције, иначе познате вековима, а у које спада и 
инструментални довршетак порођаја: вакуумом и форцепсом. Застој у експлузији главе плода последњих 
неколико векова решаван је пласирањем кашика форцепса на поглавину плода током другог порођајног 
доба1. Средином прошлог века започиње ера вакуум екстракције, једноставније методе, која постепено 
осваја и потискује употребу форцепса2,3. Међутим форцепс се и даље са успехом користи, а дилеме и ра-
справе међу акушерима о предностима и манама ових метода трају и даље. У западном свету помоћу ин-
струмената се заврши сваки десети вагинални порођај4. Подаци са наших простора указују на значајно 
мањи број порођаја довршених помоћу инструмената (од око 1% у Крагујевцу, па до 2,65% у Н. Саду) у 
претходној декади5. Ипак услед све значајније примене епидуралне аналгезије (што је и сасвим разумљиво, 
јер елиминише бол током порођаја, а као један од основних разлога за страх од рађања), где се и очекивано 
већи број порођаја довршава помоћу инструмената6, то се и на нашим просторима очекује пораст броја 
порођаја довршених било вакуумом или форцепсом. Инструментални начин довршетка порођаја собом 
носи и повећани степен морбидитета и морталитета како мајке тако и плода. Субгалеални хематоми, ке-
фалхематоми, повреде костију лобање су само неке од последица по плод. Лацерације цервикса и вагине, 
појаве хематома, као и пернеални расцепи трећег и четвртог степена се чешће јављају код жена након 
инструменталног довршетка порођаја4, а понекада долази и до психичких траума. Ипак ти ризици по мајку 
и плод су и даље значајно мањи у односу на оне које собом носи довршетак порођаја царским резом7. Први 
корак у смањењу ризика од повреда мајке и плода је правилно постављена индикација за примену инстру-
менталног довршетка порођаја, као и поштовање контраиндикација (абсолутних и релативних). Велики 
значај има и континуирана подршка током читавог порођаја ("one-to-one"), заузимање и мењање одређених 
положаја на столу уз, уколико је то могуће, и дозволу за устајање породиље. Адекватна примена оксито-
цина4 током друге фазе порођаја, као и дириговање напонима од стране акушера4, рационализују примену 
вакуума и форцепса. Која од ове две оперативне методе ће бити примењена искључиво зависи од самог 
акушера и његове обучености. Вакуум има већу шансу да између осталог спадне8, посебно ако се приме-
њују меке-новије калоте (које наносе мање трауме беби), али је за примену форцепса потребан већи степен 
обучености. На успешност примена вакуума/форцепса утиче поред адекватне обучености акушера и уи-
граност за такву врсту интервенције свих присутних у порођајној сали (бабица, анестезиолога, неонатоло-
га), као и максимална сарадња породиље. Како увек треба имати на уму да после пробног вагиналног ин-
струменталног порођаја некада може доћи до неуспеха, а у интересу мајке и плода је да се порођај доврши 
царским резом4, без обезбеђене сале за операцију не би требало започињати инструментални довршетак 
порођаја. 
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П-12 ОПЕРАТИВНЕ МЕТОДЕ ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА  

         ПЕРИФЕРНИХ АРТЕРИЈА 

 
Радомир Павловић 

Хируршка клиника Клинички центар Крагујевац 
 
Реконструкција хроничног оклузивностенотичког обољења периферних арте-
рија је доста напредовала али одређени проблеми и даље остају, јер овај про-
цес није стационаран, већ напредује и компромитује резултате реконструк-
тивне васкуларне хирургије. После оклузије одређеног артеријског сегмента 
долази до функционалног оштећења делова екстремитета, којег крвљу снаб-
дева оклудирана артерија, а степен оштећења зависи од: 

• врсте оклузије (акутна или хронична) 
• локализације оклузије  
• величине лезије  
• метаболичких потреба ткива испод оклузије 
• величине преосталог протока кроз колатерале  

 
Избор оперативне методе се врши на основу: 

• локализације лезије 
• величине лезије 
• стања локалног операбилитета  
• стања општег операбилитета 
• стадијума болести по Фонтену 

 
Бајпас процедуре се спроводе у случајима када постоји: 

• дифузан процес атеросклерозе  
• када је процес захватио све слојеве зида  
• дугачак сегмент оклузије  

 
Реконструктивне бајпас процедуре могу бити анатомске или екстра анатом-
ске. Као графт најчешће се користи аутолога вена сафена магна, "PTFE ring" 
графт, хумана умбиликална вена, тубуларни полиестер графт и по потреби 
композивни графт. Циљ реконструктивних захвата је да се смањи велики пе-
риферни отпор, повећа проток кроз графт обезбеђивањем додатних трактова 
истицања а то би повећавало дугорочну пролазност графта. Ове услове, поред 
директне феморалне реконструкције испуњавају реконструкције по типу 
сквенционалног графта са модификацијама „hich-hike“, „jumping“, „cascade“, 
„Y“ инверзни и конструкцијом помоћне дисталне АВ фистуле. 
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П-13 ОПЕРАТИВНЕ МЕТОДЕ У ЛЕЧЕЊУ КАРЦИНОМА ДОЈКЕ 

 

Љубиша Аћимовић 

Хируршка клиника Клинички центар Крагујевац,  
Медицински факултет Крагујевац 
 

Карцином дојке је споро напредујућа неоплазма. Период пре постављања дијагнозе, као и период лечења и када 
су присутне метастазе, веома је дуг. Током дугачке клиничке фазе одвијају се мутације и еволуција карцинома, 
па је вероватно да поједини пацијенти имају мултипле туморске клонове, сваки са сопственим потенцијалом 
раста, способношћу метастазирања и сензитивношћу на лекове.  
Инциденца и морталитет: Карцином дојке је други узрок смрти од карциномске болести (карцином плућа на 
првом месту). Најчешћи je карцином код жена. Према податцима American Cancer Society из 2006 године, око 1.3 
милиона жена се дијагностикује, а око 465,000 умире сваке године у свету. Смртни исход због карцинома дојке у 
УСА рапидно опада од 1990, захваљујући раној дијагностици и бољем третману болести. Око 40,910 крацином 
дојке завршиће смртним исходом у 2007 години у УСА. Карцином дојке је светски епидемиолошки проблем. 

Фактори ризика: Вероватноћа појаве карцинома дојке расте према каснијим декадама живота (у другој декади 1 
према 1.985, у шестој 1 према 26). Наследни фактори значајно утичу на појаву болести. Скоро два пута је већа 
учесталост појаве карцинома дојке ако у првој или другој рођачкој линији је био регистрован (око 32% пацијената 
са карциномом дојке има позитивну породичну историју). Репродуктивна историја односно експозиција високом 
нивоу естрогена у дужем временском периоду повећава вероватноћу настанка карцинома дојке.Тако је ризик 
већи код жена које улазе у менопаузу пре 45 године живота. Ризик се повећава 2% за сваку годину по престанку 
циклуса. Жене које нису рађале 1,4 пута су изложеније у односу на жене које су рађале. Абортуси повећавају 
ризик од настанка карцинома дојке. Мада је студија American Cancer Society на 495 477 жена током 16 година 
показала да морталитет значајно расте са порастом нивоа гојазности, проспективне епидемиолошке студије нису 
доказале позитивну корелацију између уноса масти и инциденце карцинома дојке, односно дијететни режим без 
масти и меса не редукује инциденцу карцинома нити продужава преживљавање, односно не побољшава прогно-
зу. Eкспозиција специфичним канцерогенима, јонизујуће зрачење и поједини облици бенигних болести дојке су 
додатни фактори ризика. 
Дијагностика, ТНМ класификација и стадијуми карцинома дојке: Карцином дојке се најчешће манифестује 
као безболни чворић у дојци коју жена сама напипа. Самопреглед и редовни лекарски прегледи су најбољи начин 
откривања болести у њеном раном стадијуму. Мамографија је суверена дијагностичка метода и треба је примењи-
вати као скриниг методу код свих жена изнад 40 година живота. Потврда болести постиже се пункционом биоп-
сијом, али због великог процента грешке суверена је хируршка ексциозиона биопсија. 
Клинички преглед и патохистолошка дијагноза омогућују клиничку и патохистолошку ТНМ класификацију и 
одређивање стадијума болести, што је почетни услов за одређивање индивидуалног типа лечења. 
Хируршке методе лечења карцинома дојке: Улога хирургије у третману малигних тумора своди се на постав-
љање дијагнозе (биопсија), одређивање клиничког стадијума болести (staging), лечење онколошке болести (ради-
кално и палијативно), решавање компликација онколошке болести, компликације хирушког третмана малигни-
тета, компликација онколошког третмана малигнитета, компликација узрокованих самом онколошком болешћу 
и третман специфичних проблема онколошких болесника. 
Локална терапија карцинома дојке претпоставља три терпијске категорије: хируршка, радиолошка и мешовита. 

Све три су усмерене на контролу болести у дојци и у оквиру зида грудног коша. 
Локално и регионално ширење карцинома одређује локални хируршки приступ, па је хируршка терапија усмере-
на на I, IIA и IIБ стадијум болести. Операбилност тумора сем стадијум болести зависи од индивидуалне способ-
ности да се толерише ново медицинско стање, психичког, емоционалног и социјалног статуса болесника.  
Локални хируршки третман карцинома дојке - Давне 1984 године Halsted је учинио прву радикалну мастекто-
мију. Због високог морбидитета и морталитета овај приступ је напуштен, и његово место у двадесетом веку зау-
зима модификована радиклана мастектомија - Patty, Madden (Тотална мастектомија са дисекцијом пазуха), про-
ширена мастектомија (Ткиво дојке и лимфне жлезде пазуха првог нивоа), тотална мастектомија (simple 
mastectomy), квадранктектомија (Tylectomia), парцијална ресекција дојке (примарни тумор се ексцидира на 3 – 5 
цм у здраво) и туморектомија (сегментална мастектомија; лимфектомија). Крајем двадесетог века тзв. конзерва-
тивна хирургија карцинома дојке (туморектомија са дисекцијом пазуха и/или tylectomia са дисекцијом пазуха за 
I, IIA и IIБ стадијум, односно туморектомија са сентинелном биопсијом за стадијум I и IIА) се показала као ра-
вноправна и једнако ефикасна у односу на радикалне хируршке захвате.  
Реконструкција дојке - Дилеме око времена реконструкције дојке након радикалног хируршког третмана још 
увек нису решене. Реконструкција у току интервенције због карцинома носи велики ризик јер онемогућује пра-
вовремено откривање локорецидиа на том делу торакса. Касна реконструкција, две године након почетка лечења 
има своје оправдање у чињеници да се највећи број удаљених метастаза јавља у току прве две године, ожиљак 
постаје стабилан и кожа добија правилну васкуларизацију 
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П-14 РАЦИОНАЛНА ИМУНОДИЈАГНОСТИКА 

 
Небојша Арсенијевић 

Медицински факултет Универзитет у Крагујевцу 
 

Данас постоји обиље тестова и метода за детекцију како имунских поремећаја 
тако и тестова који се заснивају на детекцији антигена у болестима које у ос-
нови нису имунске природе.  
Имунски дијагностичке методе су подељени на:  
 

1. методе којима детектујемо протеине имунског ситема (имунохемијски те-
стови) и  

• Иницијално одређивање имуноглобулина треба почети електрофоре-
зом протеина а квантификовање нефелометријом. 

• Електрофореза је такође веома погодна за дијагностиковање моноклон-
ских гамапатија 

• Имунометријске методе (ензимске, хемилуминесцентне и флуоре-
сцентне технике) су корисне за мерење и антигена и антитела. 

  

2.  целуланирне методе којима се одређују број и функција ћелија  
• Флоуцитометрија 
• Функционална испитивања имуноцита 
• Тестови за детекцију интрацелуларних дешавања 
• Тестови за детекцију апоптозе 
• Имунохистохемијска испитивања 

 

Приступачност огромног броја различитих метода и њихових варијација зах-
тева да имунолози добро познају принципе HTA а такође и да иновирају 
знања да би могли да се одлуче за најрационалнију методу у датом тренутку. 
Пресудну улогу у овој одлуци имају знања о специфичности и сензибилности 
тестова као и о цени теста. 
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П-15 РАЦИОНАЛНА ПРИМЕНА ЕНТЕРАЛНЕ ИСХРАНЕ 

 
Владимир Јаковљевић 

Центар за експерименталну и клиничку фармакологију,  
КЦ Крагујевац, Медицински факултет Крагујевац 
 
Ентерална исхрана је примарни вид нутритивне потпоре и индикована је код 
пацијената који не могу да имају адекватан орални унос хране, наравно, у од-
суству контраиндикација. Предности ентералне исхране у односу на друге 
видове нутритивне потпоре су у следећем: превенција атрофије гастронте-
стиналне мукозе и њена заштита од патогених клица, подршка интестинал-
ном имуном систему, превенција сепсе, побољшање интестиналне перфузије, 
стимулација перисталтике, редукована колонизација патогеним микрооргани-
змима, профилакса стрес-улкуса, одржавање хепатопорталне осовине, стиму-
лација гастроинтестиналних хормона, као и никако занемарљива чињеница да 
њена примена подразумева значајно мање трошкове од парентералне исхране.  
Један од основних принципа свих видова нутритивне потпоре јесте да се 
њоме задовољавају базалне метаболичке потребе, па се у том смислу њене 
рационалне апликације употребљавају две стандардне формуле за прорачун 
енергетских потреба: Harris Benedict-ова једначина, или њена симплифико-
вана форма, која подразумева прорачун на основу просечних енергетских по-
треба од 20 kcal/kg BW/d, изузимајући особе са BMI<25 и мање од 60 годи-

на, где оне износе 25 kcal/kg BW/d. Износе базалних метаболичких потреба 
треба кориговати тзв. “стрес-фактором“ у смислу потенцијалног хипермета-
болизма, тачније хиперкатаболизма. 
Када говоримо о формулама макро и микронутрицијената у оквиру овог гло-
балног енергетског уноса, уобичајена је примена тзв. полимерне формуле 
(High molecular formulas – HMF), тако да састав буде балансиран и садрже 15-
22 % протеина, 25-35 % липида, 45-65 % угљених хидрата. Енергетска вред-
ност треба да буде 1 kcal/ml до 1.5 kcal/ml (Сем у случајевима бубрежне ин-
суфицијенције, када треба да износи 2 kcal/ml). Дневни унос витамина, олго-
елемената и електролита је покривен са балансираним енергетским уносом од 
1500 ml комерцијалних препарата. Осмолалност треба да буде до 400 mosm/l, 
са специфичним модификације према појединим патофозиолошким ентите-
тима (у јединицама интензивне неге, код обољења плућа, обољења бубрега, 
обољења јетре, дијабетичара), уз додатак појединих адитива: нерастворљивих 
влакана (нпр. целулоза) или растворљивих влакана (пектини, инулин, фрук-
тоолигосахариди – ПРЕБИОТИЦИ).  
У смислу рационалне примене овог типа нутритивне потпоре, уз узимање у 
обзир свих медицинских принципа, у нашем Центру смо развили софтвер, 
који ће на основу индивидуалних метаболичких потреба довести до најра-
ционалније могуће примене свих препарата за ентералну исхрану. 
 

Кључне речи: ентерална исхрана, рационална терапија, индивидуални про-
рачун.
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У-01 РАЦИОНАЛНА ПРИМЕНА БЕТА-БЛОКАТОРА У ХРОНИЧНОЈ    

         СРЧАНОЈ ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈИ - РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ  

         ПРЕПОРУКА И КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ 
 

Горан Давидовић
1,2

, Виолета Ирић-Ћупић
1,2

 
1Интерна клиника, центар за кардиологију, Клинички Центар Крагујевац,  
2Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу 

 
Синдром срчане инсуфицијенције је мултисистемска болест која настаје као последица примар-
ног обољења срца, уз активацију компензаторних кардијалних и екстракардијалних механизама, 
са хемодинамским, бубрежним, неурогеним и хормонским манифестацијама. 
Савремена терапија овог синдрома подразумева примену бета-блокатора код свих болесника 
"NYHA" класе II-IV са стабилном, благом, умереном и тешком срчаном инсифицијенцијом узро-
кованом исхемијском и неисхемијском кардиомиопатијом и смањеном ејекционом фракцијом 
леве коморе, у комбинацији са диуретицима и АЦЕ-инхибиторима, осим ако то није контраинди-
ковано. Ова група лекова се препоручује код болесника са систолном дисфункцијом леве коморе, 
са или без симптома срчане инсуфицијенције након акутног инфаркта миокарда. 
Данас постоје три генерације бета-блокатора: неселективни бета-блокатори, бета1-селективни 
блокатори и бета-блокатори са додатним вазодилататорним ефектима. На основу података из 
великих релевантних студија последње две групе бета-блокатора се користе у терапији срчане 
инсуфицијенције: бисопролол и метопролол-скуцинат (бета1-селективни блокатори) и карведи-
лол и небиволол (бета-блокатори са додатним вазодилататорним ефектима). 
И поред тога што бета-блокатори смањују морталитет и број хоспитализација, побољшавају фун-
цкионалну класу и смањују епизоде погоршања срчане инсуфицијенције код свих подгрупа боле-
сника са хроничном срчаном инсуфицијенцијом (ХСИ), њихово прописивање је још увек недовољно. 
Према подацима из "IMPROVEMENT" и "EURO-HF" студије на основу индикација у лечењу 
ХСИ тек сваком петом пацијенту је прописан бета-блокатор од стране лекара опште медицине, 
сваком четвртом од стране општег интернисте а сваком другом од стране кардиолога. За разлику 
од АЦЕ-инхибитора који се прописују овим пацијентима у 90% случајева од стране лекара опште 
медицине, само 60% ових лекара је упознато са симптоматском и прогностичком користи бета-
блокатора. Према подацима из "SHAPE" студије, само 5% лекара опште медицине би увек про-
писивало бета-блокаторе, 35% би чешће прописивало док 11% никада не би прописивало бета-
блокаторе. У "MAHLER" студији показано је да само 60% кардиолога у Европи се придржава 
водича европске асоцијације кардиолога у лечењу срчане инсуфицијенције.  
Разлике у прописивању ових лекова уљкучују различит ниво знања у лечењу ових пацијената од 
лекара опште медицине, специјалиста опште медицине, општег интернисте до кардиолога. Због 
тога, разлози за недовољно прописивање бета-блокатора у терапији ХСИ леже у страху од неже-
љених ефеката, индивидуалном дозирању и титрирању у постизању циљне дозе и постојању ко-
морбидитета (дијабетес, бубрежна инсуфицијенција, опструктивна болест плућа). 
 

Референце: 
1. Bènètos A. Heart rate and cardiovascular morbidity and mortality. In: Bènètos A (ed): Heart rate 

management. Wolters Kluwer, 2007, p.44. 
2. Funck-Brentano C. Beta-blockade in CHF: from contraindication to indication. Euro Heart J 

Supp 2006;8(Suppl C):C19-C27. 
3. Follath F. Beta-blockade today: the gap between evidence and practice. Euro Heart J Supp 

2006;8(Suppl C):C28-C34. 
4. ESC Committee for Practice Guidelines (CPG). Lippincott Wiliams & Wilkins, 2007, p. 217. 
5. Davidović G. Patofiziološke osnove savremene terapije srčane insuficijencije. Monografija, 

Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, 2008. 
6. Remme WJ, McMurray JJV, Hobbs FDR, et al. Awareness and perception of heart failure 

among European cardiologists, internists, geriatricians, and primary care physicians. Eur Heart J 
2008;29:1739-1752. 
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У-02 ПРОФИЛАКТИЧКА ПРИМЕНА АНТИБИОТИКА У  

         ГИНЕКОЛОШКОЈ ХИРУРГИЈИ 
 

Мирослав Фолић
1
, Марко Фолић

2 

1 Клиника за гинекологију и акушерство, Клинички центар Крагујевац 
2 Служба за клиничку фармакологију, Клинички центар Крагујевац 
 
Увод: Антибиотска профилакса у гинеколошкој хирургији заснована на преоперативној примени 
антимикробних лекова представља основ превенције могућих постоперативних инфекција.  
Циљ: Анализа избора и дужине примене антимикробне терапије као и процене њене ефикасности са 
аспекта редукције развоја постоперативних инфекција код потенцијално контаминираних гинеко-
лошких операција.  
Метод: Претражили смо "MEDLINE", "Cochrane Library", "EMBASE" базе података а предмет нашег 
разматрања су били оригинални истраживачки радови и прегледни чланци са тематиком профилак-
тичке примене антибиотика код потенцијално контаминираних гинеколошких процедура објављени 
у периоду од јануара 1981. до јуна 2008. године. Посебно су анализирани терапијски водичи 
значајнијих светских гинеколошких и фармаколошких институција и асоцијација.  
Резултати: Пацијенти планирани за абдоминалну или вагиналну хистеректомију треба да приме 
једну дозу антибиотика преоперативно. Истраживања су показала да се значајан профилактички 
учинак постиже применом амоксицилин/клавулонске киселине или цефалоспорина I и II генерације, 
појединачно или у комбинацији са метронидазолом. Код прекида гравидитета, ситуација је компли-
кованија обзиром да не постоји јасно дефинисан профилактички избор, мада су студије указале на 
ефикасност примене цефалоспорина И генерације код абортуса у другом триместру трудноће, док-
сициклина у одређеном режиму дозирања код особа које поседују факторе ризика (ранија инфлама-
торна обољења карлице, честе промене партнера, потврђена инфекција гонококом и хламидијом) 
али и на алтернативну употребу метронидазола. Код апликација интраутерусних уложака и ендоме-
тријалне биопсије, профилакса није неопходна. Профилактичка примена антибиотика код серклажа 
још увек је недефинисана, обзиром на недовољан број доказа за њену препоруку.  
Закључак: Мада су асептичне и мање инвазивне хируршке технике значајно утицале на смањење 
инциденце развоја постоперативних инфекција, антибиотска профилакса је постала стандардни пре-
оперативни поступак код потенцијално контаминираних гинеколошких операција. Иако дужина 
примене није у потпуности дефинисана, може се претпоставити да преоперативно дата јединична 
доза адекватног дугоделујућег антибиотика у одређеном временском тренутку у односу на сам опе-
ративни захват омогућава мањи трошак, поседује мањи потенцијал за развој токсичности и снижава 
степен могућег развоја бактеријске резистенције. Цефалоспорини I и II генерације доминирају у 
избору профилактичких антибиотика код потенцијално контаминираних гинеколошких интервен-
ција.  
 

Кључне речи: антибиотска профилакса, гинекологија, хируршке интервенције 
 

Референце: 
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У-03 КОМБИНОВАНИ ХОРМОНСКИ КОНТРАЦЕПТИВИ КАО  

         ТЕРАПИЈСКА СРЕДСТВА  

 

Зорица Прокић 

Гинеколошко-акусерска ординација "Деметра",Крагујевац 
 
Увод: Савремена контрацептивна пилула одржава ритам менструационог циклуса уз ап-
солутну сигурност у спречавању нежељене трудноће. Запазени су повољни ефекти при-
мене комбиноване хормонске контрацепције. Континуирано ниске дозе женских полних 
хормона у организму онемогућавају ендогена варирања у продукцији ових хормона и 
тиме спречавају бројне клиничке дисфункионалне реакције рецептивних органа. 
Циљ рада: Показати рационалност употребе хормонских контрацептива у терапијске и 
превентивне сврхе. 
Метод рада: Ретроспективним увидом у медицинску документацију Гинеколошко-аку-
шерске ординације "Деметра" из Крагујевца, издвојени су и анализирани случајеви где је 
индикована и прописана хормонска терапија и која је касније усвојена као контрацепција. 
Ефекти терапије су праћени у периоду од 1-3 године. Коришћени су хормонски препарати 
различитих произвођача, различитог састава и доза код жена старосне доби од 16 до 55 
година. Контролу су чиниле групе пацијенткиња са паралелним клиничким тегобама, а 
које нису користиле контрацептивне пилуле. 
Резултати: Испитано је укупно 206 пацијенткиња са једном или више индикација за хор-
монску терапију. Прописивањем комбиноване оралне контрацепције успешно су решени 
случајеви нерегуларних (100%), продужених (92,31%) и обимних крвављења из материце 
(76,47%), као и обимних менструација (86,36%). Ови резултати су статистички значајни у 
односу на контролне. Вишемесечна примена ове терапије зауставила је раст и смањила 
обим миома материце код 26 од 35 (74,29%) жена. Успех у регулисању менструационог 
циклуса постигнут је код свих пацијенткиња са аменорејом, олигоменорејом и дисфунк-
цијама оваријалног порекла, као и код жена са хередитарном цистицном дегенерацијом 
овариума, односно код 90,9% пацијентикња са синдромом полицистичних оваријума. И 
други хормонски препарати успешно регулишу менструациони циклус,али код њих изо-
стаје контрацептивни ефекат. Употребом хормонске контрацепције решавају се проблеми 
дисменореје, ендометриозе, мастодиније, многих манифестација предменструалног син-
дрома, хирзутизма и маскулинизације оваријалног порекла, акни и другог. Вишегодишња 
употреба хормонске контрацепције штити од развоја карцинома оваријума и ендометри-
јума. Добијени резултати јасно показују позитивне терапијске и превентивне ефекте хор-
монских контрацептива у бројним клиничким случајевима. 
Закључак: Клиничка стања, везана за хормонске поремећаје фертилних жена које желе 
поуздану контрацепцију, могу се лечити или превентивно сузбити применом нискодо-
зажне комбиноване хормонске пилуле. 
 

Кључне речи: комбинована орална контрацепција, користи, терапија 
 

Референце: 
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3. Sulak PJ: Oral contraceptive terapeutic uses quality-of-life bebefits-case presentations. 

Contraception 1999; 59:35S-38S. 
4. Steinkampt MP,Hammond KR,Blackwel RE:Hormonal treatment of functional ovarian cysts:a 

randomized prospective study.Fertil Steril 1990;54:775-779. 
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У-04 РАЦИОНАЛНЕ ИНДИКАЦИЈЕ ЗА НЕУРОХИРУРШКО ЛЕЧЕЊЕ  

         ЛУМБАЛНЕ ДИСКУС ХЕРНИЈЕ 
 

Радивоје Николић 

КЦ Крагујевац, Хируршка клиника, Центар за неурохирургију 
 

Лумбална дискус хернија представља компресивни процес на нервно ткиво у спиналном 
каналу и интервертебралном форамену који је изазван нормало присутним садржајем 
интервертебралног простора који је дегенеративно изме-њен и траумом дислоциран. 
По исцрпљењу свих облика неоперативног лечења једини преостали излаз је неурохируршка 
операција. 
Данас критеријуме за операцију представљају клиничка слика, неуролошки налаз и позитиван 
резултат неурорадиолошких испитивања.  
У пракси је у свим неурохируршким кућама прихваћена подела на четири групе индикација за 
оперативно лечење лубалне дискус херније: 

1. Синдром "caudae equine" 

2. Прогресивни моторни дефицит уз доказан пролапс диска 

3. Болесници са јаким ишијалгичним болом резистентним на терапију уз позитиван 

радиолошки налаз 

4. Рекурентни ишијалгични болови (уз позитиван неурорадиолошки налаз) 
 

Прве две групе представљају апсолутну индикацију за операцију. 
Циљ рада је да се прикаже утицај правилно постављене индикације за операцију на исход 
лечења са аспекта појава рецидивних тегоба. 
У раду је обрађено 308 болесника који су оперисани од лумбалне дискус херније а од којих је 
37(12,01%) лечено због рецидивних сметњи, а 25 (8.1%) реоперисано. Овај рад приказује 
постављене индикације за операцију, исход операције и индикације за реоперацију.  
Од 308 оперисаних болесника од лумбалне дискус херније због рецидивних тегоба лечено је 37 
(12,01%), а реоперисано је 25 (8,1%). 
Ако се има на уму чињеница да су код болесника са синдромом "caudae equinae" и болесника 
са прогресивним моторним дефицитом код којих су индикације врло прецизне, код болесника 
са боловима резистентним на лечење и болесника са рецидивним током болести те индикације 
недовољно прецизне. Из овога произилази чињеница да је најмањи број реоперисаних управо 
из група где су индикације врло прецизне. Код болесника из група такозваних релативних 
индикација, индикације нису прецизно дефинисане, те је и исход лечења неповољнији. 
Правилно постављена рационална индикација за операцију лумбалне дискус херније значајан 
је прогностички фактор за исход лечења. 
 

Кључне речи: лумбална дискус хернија, индикације за операцију, рецидивне тегобе 
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У-05 ЕФИКАСНОСТ И ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ПЕГИНТЕРФЕРОНА  

         АЛФА И РИБАВИРИНА У ПОРЕЂЕЊУ СА ИНТЕРФЕРОНОМ  

         АЛФА И РИБАВИРИНОМ У ТЕРАПИЈИ ХРОНИЧНОГ  

         ХЕПАТИТИСА Ц  
 

Данка Стефановић, Данка Тешић 

Агенција за лекове и медицинска средства Србије 
 

Увод:  Хепатитис Ц је болест јетре која се полако развија, а проузрокаована је 
инфекцијом са хепатитис Ц вирусом. У Србији 0,3-1% опште популације буде 
инфицирано, 3% здравствених радника, више од 50% и.в. зависника од дроге и 
више од 70% пацијената на хемодијализи.  
Циљ: Процена клиничке ефикасности и исплативости пегинтерферона алфа 
(PEG) комбинованог са рибавирином (RBV) према интерферону алфа (IFN) ком-
бинованог са RBV у терапији хроничног хепатитиса Ц. 
Метод: Систематска анализа обухватила је две базе података: "Cochrane Central 
Register of Control Trials" и "MEDLINE". Мета анализа је урађена са стати-
стичким софтвером "Review Manage" (version 4.2.9: Cochrane Collaboration). 
Примењене су две методе економских евалуација: анализа исплативости и ана-
лиза односа трошкова и корисности са аспекта болесника.  
Резултат: Применом мета анализе за PEG+RBV у поређењу са IFN+RBV, резул-
тат за релативни ризик (RR) је износио 0.83, а број пацијената које треба лечити 
("NNT") 12. Резултати инкременталне анализе су износили: 1) на основу подата-
ка из систематске анализе, вредности за "ICER" су биле: код пацијената са гено-
типом 2/3 45.120 euro/SVR, а код пацијената са генотипом 1 90.240 euro/SVR; 2) 
на основу података из модела: код пацијената са генотипом 2/3 "ICUR" је изно-
сио 4.385 euro/QALY, а" ICER" 5.428 еуро/LY; код пацијената са генотипом 1 
"ICUR" је износио 10.974 euro/QALY, а "ICER" 11.453 euro/LY. 
Закључак: Када се узму у обзир рандомизиране клиничке студије, примена PEG 
+ RBV, као и INF + RBV могу се сматрати терапијама доказане ефикасности. 
Резултати анализе исплативости PEG + RBV у поређењу са INF + RBV се разли-
кују у зависности од временског хоризонта: терапија са PEG + RBV у поређењу 
са INF+RBV, за генотове 1,2,3 није исплатива за 72 недеље у односу на праг за 
"ICER" за Србију. За временски хоризонт од (25 година и више и животни век) 
из модела терапија PEG+RBV би могла да буде исплатива за генотипове 2,3, али 
није исплатива за генотип 1. За вредности прага за "ICER", препорука Светске 
здравсвене организације је три пута вредност бруто националног дохотка. У 
2006. години бруто национални доходак у Србији је износио 2680 евра. 
 

Кључне речи: пегинтерферон алфа, интерферон алфа, хепатитис Ц, ефика-
сност, економска анализа 
 

Референце:  
1. Fried MW, Shiffman ML, Reddy KR, Smith C, Marinos G, Goncales FL, et al. Peginterferon 

alfa- 2a plus ribavirin for chronic hepatitis C virus infection. N Engl J Med 2002;347:975–82.  
2. Manns Mp, Mchutchison Jg, Gordon Sc, Rustgi Vk, Shiffman M, Reindollar R, et al. Peginterfe-

ron Alfa-2b Plus Ribavirin Compared With Interferon Alfa-2b Plus Ribavirin For Initial Treat-
ment Of Chronic Hepatitis C: A Randomised Trial. Lancet 2001;358:958–65. 
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ПП-01 ПРОЦЕНА ИНДИКАТОРА ЗА РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ  

            ФАРМАКОТЕРАПИЈЕ У СРБИЈИ  
 

Љ. Ђукић, Т. Соларовић, В. Радоњић, Д. Тешић, Д. Стефановић 

Агенција за лекове и медицинска средства Србије 
 

Увод: Унапређење фармакотерапије у једној средини, може се постићи пра-
ћењем бројних индикатора у здравственој заштити. Промет и потрошња ле-
кова су значајни показатељи стања фармакотерапије. Агенција за лекове и 
медицинска средства Србије (АЛИМС) је према Закону о лековима и меди-
цинским средствима (2004) надлежна да врши прикупљање и обраду подата-
ка о промету и потрошњи лекова.  
Циљ: Циљ рада је приказ коришћења најфреквентнијих лекова у Србији у 
периоду 2004-2007 година и анализа рационалности њихове примене кроз 
поредјење ових показатеља са другим срединама.  
Методе: Подаци о продаји и потрошњи лекова за хуману употребу су прику-
пљени на годишњем нивоу, од субјеката који су Законом обавезни да их про-
слеђују АЛИМС-у. Подаци су обрађени сходно међународно успостављеним 
методама и урађена је анализа са финансијским и фармаколошко-епидемио-
лошким показатељима. Обрадом података о вредности средстава за лекове 
добијени су подаци о вредности новчаних средстава издвојених за лекове у 
наведеним периодима, без обзира на начин њиховог издавања, а показатељи 
броја ДДД/1000ст/д указују на изложеност популације одређеним лековима. 
Резултати: На основу обрађених података може се констатовати да је у 2004. 
укупан промет лекова у Србији био 24.190.614.359 РСД, 32.143.911.098 РСД 
у 2005., 42.389.483.753 РСД у 2006., 54.690.625.906,61 РСД у 2007. Највише 
средстава у 2004. је издвојено за следеће лекове (ИНН): еналаприл, диклофе-
нак, цилазаприл, амлодипин, ранитидин; у 2005. редослед је: еналаприл, ди-
клофенак, амлодипин, цилазаприл, ранитидин; у 2006. еналаприл, амлодипин, 
диклофенак, ранитидин, цилазаприл; а 2007. еналаприл, амлодипин, дикло-
фенак, ранитидин, цефтриаксон. Обрадом података по ДДД прво место у 
2004. заузима хидроксокобаламин са 94,92 ДДД/1000 ст/д; у 2005. на првом 
месту је еналаприл са 98,56 ДДД/1000 ст/д; у 2006. на првом месту је енала-
прил са 118,33 ДДД/1000 ст/д, а у 2007. на првом месту је еналаприл са 
101,77 ДДД/1000 ст/д. 
Закључак: Подаци о промету и потрошњи лекова могу указати на правце 
унапређења фармакотерапије. Обрадом података о структури лекова који су 
коришћени у највећем обиму, у односу на издвојена средства и путем мето-
дологије ДДД, могу се добити подаци корисни за правце деловања на плану 
рационализације фармакотерапије.  
 

Референце:  
1. Radonjic V, Djukic Lj. Promet i potrošnja lekova za humanu upotrebu u Republici Srbiji. Beo-

grad: Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, 2004, 2005, 2006 i 2007 2. ATC Index 
with DDDs. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Oslo: Norwegian 
Instute of Public Health 2004, 2005, 2006 
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ПП-02 МОГУЋНОСТ ПРИМЕНЕ ХУМАНИХ ЛЕКОВА У  

            ВЕТЕРИНАРСКОЈ МЕДИЦИНИ 
 
Јелена Борља 

Агенција за лекове и медицинска средства Србије 
 

Увод: Закон о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“ бр. 
84/04 и 85/05,др. закон) не предвиђа употребу хуманих лекова у ветеринарској 
медицини. Међутим, због недостатка адекватних ветеринарских лекова са дозво-
лом за стављање у промет, ветеринари су често принуђени да користе лекове ре-
гистроване за употребу код људи у лечењу својих пацијената.  
Циљ: Циљ овог рада је указивање на потребу за увођењем хуманих лекова у ве-
теринарску медицину, кроз списак хуманих лекова који се могу користити у ве-
теринарској медицини у тачно дефинисаним дозама за одређене животињске вр-
сте, да би се омогућила рационална фармакотерапија тих животиња.  
Метод: Иако у овом тренутку 872 ветеринарска лека и имунолошка препарата1 
има дозволу за стављање у промет у Р. Србији, евидентан је недостатак одре-
ђених група лекова, попут лекова за терапију кардиоваскуларних и неуролошких 
обољења, раствора за замену крви и перфузионих раствора, лекова за терапију 
дијабетеса и појединих дерматолошких препарата. Недостају и антибиотици у 
облику таблета и капсула, зато што постоје само 4 таква антибиотика са важећом 
дозволом за стављање у промет.  
Резултат: Фармакотерапија која се спроводи применом хуманих лекова на живо-
тињама није рационална, зато што се дозни облици ових лекова, предвиђени за 
човека просечне масе 70кг, примењују на животињама чија маса варира од неко-
лико стотина грама до више стотина килограма. Тако мање животиње, попут паса 
и мачака, могу добити дозу лека неколико пута већу од терапијске због немогућ-
ности поделе одређеног облика лека, нпр. касуле, у мање дозе. Такође, великим 
животињама је потребно дати велику количину лека, што, осим питања рацио-
налне фармакотерапије, поставља питање економске исплативости такве терапије.  
Закључак: Стручњаци из различитих области ветеринарске медицине би у са-
радњи са надежним институцијама и стручњацима из других области, попут 
фармације, требали да предложе које хумане лекове и у којим дозама могу про-
писивати и ветеринари ради лечења својих пацијената. Такав списак лекова треба 
увести у Закон о лековима или посебне правилнике. Потреба за увођењем упо-
требе одређених хуманих лекова у ветеринарску медицину постоји. На тај начин 
би се омогућила рационална фармакотерапија животиња али и заштитило здрав-
ље људи као крајњих конзумената производа појединих животиња. 
 

Кључне речи: рационална фармакотерапија животиња, хумани лекови, ветери-
нарски лекови 
 

Референце:  
1. Национални регистар ветеринарских лекова за 2007 годину, Агенција за лекове и 

медицинска средства Србије, Национални центар за информације о лековима и 
медицинским средствима, Београд, 2007 
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ПП-03 РАЦИОНАЛНО ЛЕЧЕЊЕ АЛЕРГИЈЕ НА АМБРОЗИЈУ 

 

 Ивана Михајловић, Зорица Стајковић, Гордана Михајловић 

Агенција за лекове и медицинска средства Србије, Београд, Србија 
 

Од алергијског ринитиса, најчешће болести дисајних органа, у Србији по 
процени болује око 400.000 особа. Велика већина њих бори се са сезонским 
обликом те болести, поленском кијавицом. Интересантно је да је све већи 
број младих особа алергичан на полене цвећа, трава и дрвећа. Прва на листи 
озлоглашених је коровска биљка амброзија која је са семеном црвене детели-
не дошла код нас из Америке. Амброзија расте уз све усеве. Свака биљка даје 
25 до 150 хиљада семенки, које задржавају клијавост и до 39 година.  
Поленизација је најинтензивнија од јула до октобра за време цветања. Полен 
амброзије има мале кукице којима се закачи за слузокожу горњих дисајних 
органа и тако ствара велике алергијске проблеме: кијање (и више од десет 
пута узастопно), свраб у носу, цурење из носа, сузне и црвене очи, кашаљ, 
отежано дисање са осећајем недостатка ваздуха. 
Најбоља одбрана од алергије на амброзију је примена превентивних мера и 
лекова (антихистаминика). Превентивне мере укључују: боравак у кући, за-
творене прозоре и од стана и од аутомобила, туширање, прање косе, сушење 
веша у кући, редовно усисавање стана и прање подова. Од лекова препо-
ручује се употреба антихистаминика: цетиризин, деслоратадин, фексофена-
дин, фенирамин, хлорфенамин, хлоропирамин, кетотифен, лоратадин и тер-
фенадин, у зависности од старости пацијента у одговарајућем облику и дози. 
У последње време препоручује се и употреба хомеопатских лекова који имају 
дозволу за стављање у промет у Републици Србији. 
Уместо закључка следи препорука да се алергија најлакше спречава уклања-
њем алергена, односно чупањем биљке из земље. 
 

Кључне речи: амброзија, алергија, антихистаминици 
 

Референце:  
1. AliMS. Nacionalni registar lekova. AliMS & Helicon. Beograd, 2008. 
2. http://www.ib.ns.ac.yu/ambrozija. 
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ПП-04 АНТИПИРЕТИЦИ И ФЕБРИЛНОСТ – ПОГЛЕД ИЗ  

            ПЕРСПЕКТИВЕ РОДИТЕЉА ПЕДИЈАТРИЈСКИХ ПАЦИЈЕНАТА 
 
Биљана Костић, Мирјана Станковић, Миљана Гркинић Јовановић 

Дом Здравља Јагодина, Служба школског диспанзера  
 

Увод: Фебрилно дете је најчешћи проблем у педијатријској пракси амбулантног 
типа, а антипиретици су лекови који су широко у употреби у самомедикацији.  
Циљ рада: Сазнати шта родитељи наших пацијената знају о ризицима које носи 
фебрилност, која је телесна температура на којој детету дају лек, који лек одаби-
рају и најважније, колико су родитељи прецизни у прилагођавању дозе лека узра-
сту и телесној тежини свога детета.  
Метод рада: Анонимна анкета спроведена у школском диспанзеру Дома Здравља 
у Јагодини у периоду мај-јули 2008.год.  
Резултати: У ситуацији када је дете фебрилно, родитељи највише стрепе од фе-
брилних конвулзија (58,9 %), затим од упале плућа (22,7%), а евентуалне хоспи-
тализације прибојава се 18,4% испитаних. Да је антипиретик лек против повише-
не температуре зна 56,1% родитеља, а да је антибиотик лек за борбу против фе-
брилности сматра њих 33,1%, док чак 10,8 % испитаних не прави разлику између 
антибиотика и антипиретика. Укупно 68,1% анкетираних увек код куће држи лек 
против фебрилности и даје га самостално увек када мисли да је потребно, само 
9,7% лек набавља и даје само по савету лекара. Најчешће коришћени антипире-
тик је ибупрофен код 47,8% испитаних, 18,6% родитеља користи парацетамол, а 
32,2% равноправно користи оба антипиретика. Међу формулацијама лека чак 
58,3% родитеља још увек изабира сируп за своје школско дете, 27,3% деце је 
научило да гута таблете, а 13,6% родитеља не обраћа пажњу на облик у коме даје 
лек детету већ на одговарајућу дозу. Дозу лека 71,3% родитеља сазнаје код свога 
лекара, а 26,5% њих на основу упутства уз паковање лека. Одређивање дозе лека 
њих 19,3% врши уз помоћ кафене кашичице, 62,9% користи дозер кашику, а 
17,8% су прецизни у мл сирупа уз помоћ шприца. Лек свом детету 21,1% роди-
теља даје већ када температура прелази 37 степени, а 4,7 % тек преко 39 степени. 
Када се лек покаже неефикасним њих 39,9% ће користити физичке методе (фрик-
ције, туширање), а чак 59,4% ће одмах отићи лекару. 
Закључак: Дужност лекара је да демистификује проблем фебрилног детета и да 
прилагођеном едукацијом својих пацијената осигура правилну и рационалну 
употребу антипиретика. На основу анкетираних родитеља пацијената процењу-
јемо да исти поседују задовољавајуће знање и да, у значајној већини, ипак могу 
самостално, а исправно да помогну своме детету у таквој ситуацији. 
 

Кључне речи: родитељ, фебрилно дете, знање, лек 
 

Референце:  
1. Stepanović, Radomir, urednik: Udžbenik pedijatrije; Kažić, Tomislav: Klinička farmakologija; 

Mardešić, Duško: Pedijatrija;  
2. www.stetoskop.info, www.medici.com, www.emedicine.com. 
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ПП-05 (ЗЛО)УПОТРЕБА АНТИБИОТИКА КОД ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ 

 
Данијела Јевтић, Оливера Којић, Биљана Стевановић 

Дом Здравља Јагодина 
 
Увод: Антибиотици су супстанце које спречавају развој патогених бактерија 
у организму човека, а да при том не оштећују сам организам. Експанзија у 
производњи и примени антибиотика носи са собом ризик од њихове непо-
требне и некритичке употребе, како од стране лекара тако и од стране самих 
пацијената. 
Циљ: Да се утврди да ли пацијенти узимају антибиотик “на своју руку“ и у 
којим ситуацијама. 
Метод: Анкетиран је 181 пацијент у Школском диспанзеру Дома Здравља 
Јагодина. За пацијенте до 18 година анкетни лист су попуњавали родитељи а 
пацијенти преко 18 година анкету су попуњавали сами. 
Резултати:  

- 35 анкетираних (19,34%) сматра да се антибиотици користе као лекови код 
повишене телесне температуре а њих 50 (27,62%) за лечење вирусних ин-
фекција.  

- Чак 53 анкетирана (29,28%) узима антибиотик 4-6 пута годишње док 5 
анкетираних (2,76%) узима антибиотик сваког месеца. 

- 75 анкетираних (41,44%) узима антибиотик искључиво по препоруци лека-
ра, а 106 пацијената (58,56%) узима антибиотик и самоиницијативно. 

- Од 106 пацијената, који узимају антибиотик “на своју руку“: 
• 64 (60,38%) то раде кад постоје тегобе због којих су раније добијали овај 

лек од лекара а 34 (32,07%) га користе код повишене телесне температуре. 
• 90 (91,51%) увек призна лекару да су узели антибиотик, а њих 87 (82,07%) 

добије објашњење од лекара зашто то не треба чинити. 
• 53 (50%) се одлучује за одређени антибиотик по препоруци апотекара а 

50 (47,17%) антибиотик бира на основу ранијег искуства са одређеним 
леком. 

 

Закључак: Више од половине анкетираних узима антибиотик без претходног 
лекарског прегледа. Охрабрује што већина њих то призна лекару и што, 
углавном, од лекара добију објашњење зашто то не треба чинити. То даје мо-
гућност да се едукацијом смањи злоупотреба антибиотика од стране пације-
ната. 
  

Кључне речи: антибиотик, злоупотреба, едукација. 
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ПП-06 УЧЕСТАЛОСТ И СТАРОСНА ДИСТРИБУЦИЈА ИНВАЗИВНИХ  

            КАРЦИНОМА И ПРЕИНВАЗИВНИХ ПРОМЕНА ГРЛИЋА  

            МАТЕРИЦЕ У БИОПТИЧКОМ МАТЕРИЈАЛУ 

 

Д. Милошев, Д. Петровић, С. Матић 

Клинички центар Крагујевац 
 

Увод: Карциноми грлића материце (КГМ) се налазе на четвртом месту по 
учесталости малигнитета у западној Европи, а у земљама у развоју заузима 
друго место, одмах иза карцинома дојке, са порастом смртности, нарочито 
код младих жена. Према подацима Регистра за рак Института за заштиту 
здравља Србије, учесталост КГМ у централној Србији је на другом месту и 
износи 24,3 на 100.000 жена. 
Циљ: Циљ рада је одређивање учесталости и старосне дистрибуције преинва-
зивних и инвазивних промена грлића материце. 
Материјал и методе: Анализирали смо ретроспективно биоптички материјал 
Одељења за патологију КЦ Крагујевац у периоду од маја 2006. до јуна 
2008.године. Укупно је прегледано 1447 биопсија, а пацијенткиње су сврста-
не у 5 група: I група без диспластичних промена, II са лакостепеном диспла-
зијом (Low grade SIL), III са умереном и тешком дисплазијом (High grade 
SIL), IV са карциномом "in situ" и V група са инвазивним сквамоцелуларним 
карцином грлића материце. 
Резултати: Од 1447 анализираних биопсија, 642 (44,3%) припада I групи без 
диспластичних промена, а 102 (7,1%) V групи са инвазивним карциномом 
грлића материце. Преинвазивне групе чини 703 (48,5%) случајева и то II 473 
(32,6%), III 177 (12,2%) и IV 53 (3,6%). Просечна старост у II групи је 26 го-
дина, у III 37, у IV 35, а у V групи 47 (најмлађа пацијенткиња има 26 а најста-
рија 81 годину). 
Закључак: Учесталост инвазивног КГМ у биоптичком материјалу износи 
7,1%, са просечном старошћу од 47 година. Откривањем диспластичних и "in 
situ" промена могуће је у наредних пет година превентирати најмање 48,5% 
случајева, при чему ризик за настанак инвазивног малигног процеса расте са 
годинама. 
 

Кључне речи: грлић материце, сквамозна интраепителна лезија, инвазивни 
карцином 
 

Референце:  
1. K-U Petry, S Menton, M Menton, F van Loenen-Frosch, H de Carvalho Gomes, B Holz, B 

Schopp,S Garbrecht-Bуettner, P Davies, G Boehmer, E van den Akker.Inclуsion of HPV testing 
in roуtine cervical cancer screening for women above 29 years in Germany: resуlts for 8466 
patients British Joуrnal of Cancer (2003) 88, 1570 – 1577. 

2. Cervical cancer-screening.Rockville, Md.: Preventive Services Task Force, 2003;34-48. 
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ПП-07 УЧЕСТАЛОСТ КОРТИКОСТЕРОИДНЕ ТЕРАПИЈЕ У ЛЕЧЕЊУ  

             ГРEЈВС-ОВЕ ОФТАЛМОПАТИЈЕ У КЦ КРАГУЈЕВАЦ 
 

Д. Бубања, В. Младеновић, А. Ђукић, Д. Тољић,З. Метиљевић
  

Центар за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма,  
Интерна клиника, Клинички Центар Крагујевац 
 
Увод: Грејвс-ова офталмопатија (ГО), најчешћа је екстратироидна манифестација Грејвс-
ове болести (ГБ). Иако дуго у жижи интересовања, остаје патогенетска загонетка и тера-
пеутска дилема. Приступ лечењу је мултидисциплинаран и зависи од тежине и активно-
сти болести. Активност болести представља степен запаљења у датом тренутку, а тежина 
болести се односи на степен козметског дефицита укључујући проптозу, диплопије и 
оптичку неуропатију.  
Циљ: Циљ рада је одређивање учесталости појединих облика лечења ГО код еутироидних 
пацијената са ГБ у Центру за ендокринологију и болести метаболизма у Крагујевцу. 
Методологија: Испитивање је обухватило 16 еутироидних болесника са знацима ГО. 
Пацијенти су подељени у групе и то према тежини болести у три групе, а по активности 
болести у две групе. У нашем исптивању за процену активности и тежине ГО користили 
смо клинички скор активности (КСА), рефлексивност екстраокуларих мишића на А-моду 
ултрасонографије и мерење ТСХ рецепторских аутоантитела.  
Резултати: У нашем Центру регистровано је 16 болесника са ГО, од којих је 56,25% 
лечено само нефармаколошким мерама: коришћењем вештачких суза, престанак пушења, 
ношење тамних наочара. Осталих 43,75% који су имали умерено тежак и тежак облик ГО 
у активној фази болести лечени су метилпреднизолоном. Парентералном применом 
пулсних доза метилпреднизолона у комбинацији са оралним гликокортикидима лечено је 
37,5%, а осталих 6,25% оралном применом гликокотикоида.  
Закључак: Одлука о лечењу пацијената са Грејвсовом офталмопатијом заснива се на 
процени степена тежине и активности болести. У нашем Центру за умерено тешке и те-
шке облике активне ГО терапија избора у 85,7% била је антиинфламаторна терапија па-
рентералном применом пулсних доза гликоортикоида у комбинацији са оралном приме-
ном гликокортикоида. Није било лечења оперативним путем нити је било орбиталне ра-
диотерапије. 
 

Кључне речи: Гравес-ова офталмопатија, кортикостероидна терапија 
 

Референце: 
1. Wiersinga WM. Management of Graves' ophthalmopathy. Nat Clin Pract Endocrinol Metab. 

2007 May;3(5):396-404. 
2. Bahn R.The EUGOGO consensus statement on the management of Graves' orbitopathy: equally 

applicable to North American clinicians and patients. 
3. Salvi M, Vannucchi G, Campi I, Currò N, Beck-Peccoz P. Thyroid. 2008 Mar;18(3):333-46.  
4. New immunomodulators in the treatment of Graves' ophthalmopathy. Ann Endocrinol (Paris). 

2008 Apr;69(2):153-6. 
5. Yokoyama, N., Nagataki, S., Uetani, M., Ashizawa, K. i Eguchi, K. (2002). Role of magnetic 

resonance imaging in the assessment of disease activity in thyroid-associated ophthalmopathy, 
Thyroid, 12 (3): 223-7 

6. Lee HB, Rodgers IR, Woog JJ. Evaluation and management of Graves' orbitopathy Otolaryngol 
Clin North Am. 2006 Oct;39(5):923-42, vi. 

7. Prummel, M., Suttorp-Schulten, M., Wiersinga, W., Verbeek, A., Mourits, M. i Koornneef, L. 
(1993). A new ultrasonographic method to detect disease activity and predict response to 
immunosuppressive treatment in Graves ophthalmopathy, Ophthalmology, 100 (4): 556-61 

8. Kahaly GJ, PitzS,Hommel G,Dittmar M.R andomised, single blind trial of intervenous versus 
oral steroid monotherapy in Graves orbitopathy.J Clin Endocrinol Metab 2005;90(9):5234-5240 
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ПП-08 ЗНАЧАЈ ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ  

            АКУТНОГ КОРОНАРНОГ СИНДРОМА КОД ПАЦИЈЕНАТА СА  

            БЛОКОМ ЛЕВЕ ГРАНЕ ХИСОВОГ СНОПА У РАЦИОНАЛНОЈ  

            ПРИМЕНИ ТРОМБОЛИТИЧКЕ ТЕРАПИЈЕ 
 

Горан Давидовић, Ивана Ђокић, Владимир Здравковић, Рада Вучић 

Центар за кардиологију, Клиника за интерну медицину,  
Клинички Центар Крагујевац 

 

Комплетни блок леве гране Хисовог снопа се дефинише као трајање QRS комплекса 
дуже од 120 мсец, Q или rS у V1, одсуство Q у D1,aVL,V5,V6, пик R зупца на 60 мсец 
у D1,aVL,V5,V6, негативни T у D1, aVL, V5,V6, позитиван T у V1,V2. Појава блока 
леве гране Хисовог снопа значајно деформише процес деполаризације и реполариза-
ције миокарда што смањује сензитивност ЕКГ-а као дијагностичке методе код паци-
јената са акутном исхемијом. Акутни инфаркт миокарда (АИМ) је заступљен у 25% 
пацијената који имају стари или новонастали блок леве гране Хисовог снопа. Акутни 
блок леве гране Хисовог снопа у АИМ јавља се у око 0,5% - 9% болесника, има сен-
зитивност 42%, а специфичност 65% и три пута чешће упућује на акутну исхемију 
него стари блок леве гране Хисовог снопа. Код једне половине пацијената са блоком 
леве гране Хисовог снопа АИМ остане непрепознат. Безболни АИМ има 30% пације-
ната а сваки други пацијент који има придружен блок леве гране Хисовог снопа, та-
кође има безболни АИМ. Удруженост блока леве гране Хисовог снопа и АИМ је 
чешћа код старијих пацијената, женског пола и дијабетичара у односу на оне без 
блока леве гране Хисс-овог снопа. Појава блока леве гране Хисовог снопа у АИМ је 
повезана са повећаним морталитетом у току хоспитализације, месец и годину дана 
након хоспитализације. Морталитет код пацијената са блоком леве гране Хисовог 
снопа у акутном коронарном синдрому који су добили фибринолитичку терапију 
смањује се за 25%, при чему велики број пацијената који немају акутни коронарни 
синдром, а имају блок леве гране Хисовог снопа добије тромболитичку терапију. 
"Sgarbossa" критеријуми значајно повећавају специфичност ЕКГ-а у откривању АИМ 
при чему правовремено дијагностиковање упућује на значај рационалне примене фи-
бринолитичке терапије. 
 
Референце: 

1. Antić R. Elektrokardiografska dijagnostika-Brza analiza elektrokardiograma. Perović D (urednik), 
Dečje Novine, Gornji Milanovac, 1991, p.65-67. 

2. Kontos MC, McQуeen RH, Jesse RL, Tatуm JL, et al. Can Myocardial Infarction Be Rapidly 
Identified in Emergency Department Patients Who Have Left Bundle-Branch Block? Annals of 
Emergency medicine 2001; 37: 5  

3. Ostojić M, Vukčević V, Grujić M, Matić M, Orlić D, Potpara T, Ristć A, Seferović P, Stanojević-
Radmili M, Vujisić-Tešić B. Zamke у čitanju EKG-a Medicinski fakultet, Beograd, 2002, 1-32. 

4. Mijailović V, Mrdović I, Ilić M, Perуničić J, et al. Prognostički značaj akutnog bloka grane kod 
bolesnika sa infarktom miokarda. ABC-časopis urgentne medicine 2007; VII (2):104-108. 

5. Shlipak MG, Go AS, Frederick PD, Malmgren J, et al. Investigator Treatment and outcomes of 
left bundle-branch block patients with myocardial infarction who present without chest pain. J 

Am Coll Cardiol 2000; 36:706-712. 
6. Sgarbossa EB, Pinski PL, Barbagelata A, Underwood DA, et al. The GUSTO-1 (Global 

Utilization of Streptokinase and, for Tissue Plasminogen Activator for Occluded Coronary 
Arteries) Investigators. Electrocardiographic Diagnosis of Evolving Acute Myocardial Infarction 
in the Presence of Left Bundle-Branch Block. N Engl J Med 1996;334(14):931. 
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ПП-09 ПСИХОТЕРАПИЈА И ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЈА-  

             ТИХО ПОВЕЗИВАЊЕ 

 

Горан Васић
1
, Горан Михајловић

2 

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

 
Промене у развоју човечанства одвијале су се паралелно на два колосека. На 
једном колосеку у области, тзв. спољашњег света, евидентира се импресиван 
технолошки развој који мења животни оквир скоро свакодневно, али ипак 
лимитиран у могућностима да осветли све тајне. На другом колосеку, не тако 
бурно, развија се дубинска психологија која понекад малим, али стабилним 
корацима покушава да приближи унутрашњи свет и његове манифестације. 
Постоји видљива разлика у степену напредовања ове две области, јер је дале-
ко теже проникнути све тајне душе. Искуства су показала да свака искљу-
чивост није добра. Сложеност човека на био-психо-социјалном пољу не до-
звољава било ослањање на само један приступ, било отворено негирање и 
занемаривање других искустава. Едукативни изазови, као и увек, условиће 
многа научна питања на која ће се одговорити кроз више истраживања; Када 
треба психотерапија да уступи место леку? Када треба додати психотерапиј-
ске технике постојећем фармакотерапијском програму? Да ли су неки облици 
психотерапије кориснији? Да ли је могуће постићи бољи успех са неким об-
ликом психотерапије и адекватном групом лекова? Које су границе које дос-
тиже кратак интегративни поступак? Која је економска оправданост поједи-
них модела лечења? 

 
Кључне речи: психотерапија, психофармакотерапија, повезивање 
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ПП-10 РАЦИОНАЛНА ТЕРАПИЈА ХИПЕРТЕНЗИВНЕ КРИЗЕ 

 

Иван Стевановић 

Здравствени Центар "Свети Лука" Смедерево,  
Медицински факултет Крагујевац 
 
Увод: Хипертензивна криза је ургентно стање са високим порастом артеријског притиска (>220/120-
140 ммХг) и клиничком сликом васкуларне лезије виталних органа: ЦНС-а, срца и бубрега.  
Циљ: Циљ овог прегледног рада је да ревидира и реевалуира постојеће ставове о терапијском трет-
ману хипертензивних пацијената.  
Патофизиологија: Висока елевација артеријског крвног притиска доводи до лезије ендотела, те 
фибриноидне некрозе артериола, што активира коагулациону каскаду на местима оштећења и пре-
кида нормалну ауторегулаторну функцију. Резултујућа исхемија исходује даље ослобађање вазоак-
тивних субстанци формирајући на тај начин зачарани круг. Дијагноза: Дијагноза хипертензивне 
кризе кључно зависи од присуства клиничких манифестација дисфункције виталних органа, док 
апсолутни ниво артеријске тензије није одлучујући. Неопходна је свеобухватна и циљана анамнеза и 
физикални преглед уз одговарајућу лабораторијску евалуацију и ЕКГ, а према клиничкој слици оба-
вљају се још ЦТ ендокранијума, фундоскопски преглед очног дна, радиографија грудног коша, ЦТ 
или МР грудног коша и ехокардиограм.  
Терапија: Пацијенте са хипертензивном кризом би увек требало третирати у хоспиталним усло-
вима, идеално у јединицама интензивне неге. Примарни циљ терапијске интервенције у хипертен-
зивној кризи је безбедно обарање крвног притиска. Ефикасност доступних лекова се сматра при-
ближно сличном, али би избор требало да воде клинички налази, патофизиолошка основа пореме-
ћаја, механизам дејства и могућа нежељени ефекти лекова.7 Предност се даје парентерално 
примењеним лековима, јер је ефекат овако примењених лекова бржи, испољава се у предвидивом 
периоду времена, и њиме се боље може управљати.8 Укупно снижење крвног притиска треба да буде 
10-25% од почетне вредности, и то у првом сату 10%, а следећих 15% постепено у наредних 2-3 сата, 
јер би због измењене ауторегулације виталних органа нагло достигнута нормотензија могла довести 
до хипоперфузије у ових пацијената. Изузетак од оваквог приступа су потврђени аортна дисекција и 
пулмонални едем, када се тежи што бржем достизању нормалних вредности крвног притиска. Код 
цереброцаскуларног инсулта неопходан је деликатан и критичан приступ решавању хипертензивне 
кризе. Најбољи однос ефикасности и нежељених ефеката показују лабеталол, есмолол, никардипин 
и фенолдопам.  
Закључак: Код пацијената са артеријском хипертензијом неопходно је јасно дијагностички издифе-
ренцирати оне са хипертензивном кризом, јер се благовременом применом ефикасних антихипер-
тензива, овај поремећај може успешно лечити и тако спречити трајне компликације и фатални исход. 
 
Кључне речи: хипертензивна криза, аортна дисекција, цереброваскуларни инсулт, пулмонални 
едем, лабеталол, никардипин 
 
Референце: 
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ПП-11 ПРИНЦИПИ РАЦИОНАЛНЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ  

            НАКОН МОЖДАНОГ УДАРА 
 

Јелена Алексић 

Специјална болница за рехабилитацију "Агенс" Матарушка Бања 
 
Увод: Мождани удар је најчешћи узрок неспособности настале у одраслом добу, а 
трошкови са тим настале неге су међу најбрже растућим трошковима медицинске 
неге. Код више од 40% оних пацијената који су преживели мождани удар заостане 
већа или мања зависност о помоћи других особа у обављању дневних активности, око 
25% болесника је трајно хоспитализовано, 10% није у могућности да се самостално 
креће, а 66% више нису радно способни.1  
Циљ: Прегледом водича (“ заснованих на доказима” и мишљењу експерата) уочити 
предности комплијансе са водичима рехабилитације како би се добила високо-квали-
тетна, трошкови-исход оправдана нега пацијената који су преживели мождани удар. 
Комплијанса са водичем рехабилитације након можданог удара повезана је са 
значајним побољшањем физичког функционисања међу 3 од 4 здравствена исхода.2 

Рехабилитацију након можданог удара треба започети одмах након стабилизације 
неуролошког дефицита када је потребно спречити декубитусе и контрактуре, тромбо-
зу, инфекције мокраћног тракта и пнеумонију, што се постиже окретањем у кревету. 
Пасивним вежбама одржавања и повећања обима покрета у зглобовима захваћених 
екстремитета спречавају се контрактуре и развој спастичности. За људе који имају 
ризик од развитка контрактура, третман би могао укључивати пролонгирано пози-
ционирање мишића у издуженој позицији како би се задржао распон покрета, а за 
повећање обима покрета код контрактура- електричну стимулацију. За третман уме-
рене до тешке спастичности: Ботулинум токсин А ; Вибрација; Електростимулација 
потпомаже дејство ботулинум токсина А. Сублуксације рамена се могу превенирати 
електричном стимулацијом, а већ постојеће могу се привремено умањити чврстим 
потпорама од направа као што су нпр. троугли ременици. Агресивна рехабилитација 
након периода од првих неколико месеци након можданог удара, укључујући вежбе 
на покретној траци са или без потпоре телесном тежином, повећавају аеробни капа-
цитет и сензомоторну функцију.  
Закључак: Прилика да се постигне максималан напредак је за сада ограничена недо-
статком адекватних података које дефинишу оптимални интезитет (време извођења, 
брзину и трајање) стратегија вежби за специфичне неспособности, што је предмет 
текућих и будућих "неуроимеџинг" студија.3  

 

Кључне речи: рационална рехабилитација, мождани удар, водичи, комплијанса. 
 

Референце: 
1. Trkanjec Z., Šerić V., Demarin V. Moždani udar. Klinika za neurologiju KB “ Sestre 

Milosrdnice”. Zagreb, 2002. 
2. Pamela W. Duncan, PhD, FAPTA; Ronnie D. Horner, PhD; Dean M. Reker, PhD et al. 

Adherence to Postacute Rehabilitation Guidelines Is Associated With Functional Recovery in 
Stroke. Stroke. 2002;33:167. 

3. National Health and Medical Research Council. Clinical Guidelines for Stroke Rehabilitation 
and Recovery. Commonwealth of Australia 2005. 
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ПП-12 ПРОКАЛЦИТОНИН КАО ВОДИЧ У ТЕРАПИЈИ  

                БАКТЕРИЈСКИХ ИНФЕКЦИЈА 
 

Марија Радосављевић, Зоран Вучковић  

Служба за лабораторијску дијагностику, Клинички центар Крагујевац 
 
Бактеријске инфекције представљају дијагностички проблем, јер друга неинфективна стања 
која генеришу инфламаторни одговор могу имати сличну клиничку слику. Идеалан биомаркер 
омогућава рану и тачну дијагнозу инфекције, и пружа информације о току и прогнози болести. 
Прокалцитонин као биомаркер има високу дијагностичку поузданост код сепсе, инфекција 
респиратoрног тракта, менингитиса, акутног ендокардитиса, у диференцијацији акутног некро-
зирајућег панкреатитиса. Широко примењен је и у неонатологији, а у хирургији се користи за 
рану детекцију инфективних постоперативних компликација. Савремени начин лечења препо-
ручује да велику помоћ у започињању терапије и одређивању дужине њеног трајања пружају 
биомаркери. Прокалцитонин има потенцијал да се користи као водич у терапији, чиме би се 
смањила нерационална употреба антибиотика, учесталост нежељених ефеката лекова и ризик 
за токсичне и алергијске реакције. Резултати прве рандомизоване студије која испитује вођење 
терапије пнеумоније антибиотицима у складу са вредностима овог лабораторијског параметра 
указују на могућност скраћења трајања терапије и то за око 55 %. У студији која је обухватила 
пацијенте хоспитализоване због акутне егзацербрације хроничне опструктивне болести плућа 
прописивање антибиотика смањено је за 32 % у групи код које је терапија одређена на основу 
нивоа прокалцитонина у серуму. Описано је и скраћење терапије вирусних менингитиса и то за 
54%. Применом алгоритма лечења, базираног на дневном мерењу прокалцитонина, код паци-
јента са сепсом, смањена је укупна употреба антибиотика, као и дужина болничког лечења са 
21на 14 дана. Резултати претходно поменутих истраживања указују на то да терапија пропи-
сана на основу нивоа серумског прокалцитонина дозвољава смањење употребе антибиотика, и 
то без утицаја на исход лечења. Серијска мерења прокалцитонина омогућавају индивидуално 
прилагођену терапију у раном стадијуму болести; интензивирање терапије при одржавању 
високих нивоа биомаркера, односно избегавање пролонгиране примене антибиотика код брзог 
снижења нивоа прокалцитонина. Даља испитивања су неопходна да би се показао ефекат скра-
ћења терапије на дуготрајне важне исходе као што су стопа нозокомијалних инфекција и ин-
циденца колонизације мултирезистентним сојевима у јединицама интензивне неге. Неопходно 
је извршити и фармакоекономску анализу исплативости предложеног алгоритма лечења. 
 

Кључне речи: прокалцитонин, рационална терапија бактеријских инфекција 
 

Референце: 
1. Christ-Crain M, Stolz D, Bingisser R, Müller C, Miedinger D, Huber PR, Zimmerli W, Harbarth 
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treatment duration in septic patients: a randomized trial. Am J Respir Crit Care Med. 2008 Mar 
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ПП-13 РАЦИОНАЛНА ТЕРАПИЈА АНАФИЛАКТИЧКОГ ШОКА 
 

Марина Костић 

Медицински факултет у Крагујевцу 
 
Анафилактички шок је акутна, системска алергијска реакција првог типа преосетљивости 
са потенцијално леталним исходом. Права инциденца анафилактичког шока је непозната. 
Клинички синдром анафилактичког шока је мултисистемски са променама на кожи, ре-
спираторном, гастроинтестналном и кардиоваскуларном систему. Клиничке манифеста-
ције анафилаксе: уртикарија, ангиоедем, бронхоспазам, хипотензија настају као после-
дица присуства алергена у циркулацији која доводи до активације Б лимфоцита, повећане 
продукције IgE, сензибилизације мастоцита и базофилних леукоцита IgE са последичном 
дегранулацијом истих и ослобађањем специфичних медијатора: хистамина, серотонина, 
простагландина, леукотријена и цитокина. Обзиром да је клинички ток анафилактичког 
шока акутан и тешко предвидив, третман анафилаксе мора бити брз и ефикасан. Лек из-
бора у третману анафилактичког шока је адреналин. Адреналин, стимулацијом α-адре-
нергичких рецептора, доводи до повећаног периферног отпора, пораста крвног притиска и 
повећане прокрвљености срца али и до периферне вазодилатације са последичним сма-
њењем ангиоедема. Позитивни хронотропни ефекат адреналин остварује стимулацијом β1 
рецептора, док стимулацијом β2 рецептора адреналин доводи до бронходилатације и сма-
њене продукције медијатора у мастоцитима и базофилним леукоцитима. Па ипак, неаде-
кватна примена адреналина може угрозити здравствено стање пацијента. Посебан опрез 
захтевају пацијенти који због основне болести примају β блокаторе. Клиничка слика ана-
филактичког шока може бити непрепозната због сличности са септичким и другим врста-
ма шока, астмом, опструкцијом горњих дисајних путева, нападом панике што може одло-
жити примену адреналина и додатно угрозити стање пацијента. У таквим стањима кон-
центрација хистамина у серуму и плазми може бити корисна за потврду дијагнозе 
анафилактичког шока. Новије студије показују да адреналин треба да буде лек избора и у 
лакшим формама анафилаксе, због бифазичне природе самог анафилактичког шока. Са-
времени приступ у терапији анафилкатичког шока подразумева правовремену и неодлож-
ну интрамускуларну примену адреналина, обезбеђивање проходности дисајних путева, 
примену кисеоника као и надокнаду интравенског волумена уз каснију примену антихи-
стаминика, кортикостероида и β агониста. 
 

Кључне речи: рационална терапија анафилактичког шока, адреналин 
 

Референце: 
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1898-901 
8. Brown SG., Mullins RJ, Gold MS. Anaphylaxis: diagnosis and menagment. Emerg Med 
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ПП-14 УЛОГА ОДНОСА ТРОШКОВИ / ЕФЕКАТ У ПРОЦЕНИ  

            ЕКОНОМСКЕ РАЦИОНАЛНОСТИ ПРИМЕНЕ  

            ТЕРАПИЈСКИХ СТРАТЕГИЈА 

 

Mихајло Б. Јаковљевић  

Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу 
  
У ери растућег удела трошкова здравствене заштите у буџетској структури 
савремених друштава, постала је јасна неопходност процене економске оп-
равданости медицинских интервенција. Здравствени стручњак запослен у 
систему примарне здравствене заштите је инструиран у већини система 
данас, да пажљиво одмери баланс између добити од одређене интервенције ( 
у смислу постизања жељеног клиничког исхода ) и њене реалне цене на тржи-
шту здравствених услуга. 
Када кажемо клинички исход можемо мислити на читав спектар разноврсних 
параметара од интереса. Уколико посматрамо оправданост токолитичке фар-
макотерапије у трудноћи, исходи би били продужетак трајања трудноће и 
перинатално здравље мајке и плода. Ако би се бавили економским аспектом 
вакцинације против инфлуенце особа у сенијуму, исходи од интереса би били 
учесталост оболевања од поменуте инфекције и пратећих компликација боле-
сти карактеристичних за ту старосну доб. У случају разматрања потребних 
друштвених улагања у лечење депресивног поремећаја, посматрани исходи 
од интереса би најпре били дубина афективног поремећаја депресије на Ха-
милтоновој HDRS скали, квалитет живота болесника постигнут психо- и 
фармакотерапијом или понекад нежељена дејства лекова. 
Дакле јасно је да сe суштина концепта уравнотеженог односа „трошкови / 
ефекат“ (енгл. Cost/effectiveness ) неке медицинске интервенције, заснива на 
процени, на основу најбољих савремених расположивих доказа, о квантита-
тивном односу добијеног жељеног / нежељеног клиничког исхода и количине 
ресурса које је неопходно уложити за њено остваривање. Наравно процес од-
лучивања укључује поређење тог односа међу сродним терапијским процеду-
рама и одабир оне која пружа квалитетнију услугу за респективно мање средстава.  
У синтези која следи навешћемо неколико позитивних примера скорашњих 
истраживања обављених у земљи и ван ње, која ће указати на могућности 
правилније расподеле расположивих средстава више у складу са потребама 
наше популације при чему би се добило на квалитету неопходних здравстве-
них услуга са респективно мањим улагањима.  
 

Кључне речи: трошкови/ефекат, медицинска интервенција, економија здравства 
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ПП-15 РАЦИОНАЛНИ ПРИЛАЗИ ЛЕЧЕЊУ АНКСИОЗНИХ ПОРЕМЕЋАЈА 

 
Милица Боровчанин, Славица Ђукић Дејановић, Горан Михајловић 

Клиника за психијатрију Клинички центар Крагујевац,  
Медицински факултет Универзитет у Крагујевцу  
 
Анксиозни поремећаји су међу најчешћим психичким поремећајима у општој 
популацији. Представљају клинички хетерогену групу, која обухвата: панични 
поремећај са или без агорафобије, агорафобију са или без паничног поремећаја, 
специфичне фобије, социјалне фобије, опсесивно- компулсивни поремећај, пост-
трауматски стресни поремећај, акутну реакцију на стрес и генерализовани анк-
сиозни поремећај (уз постојање и мешаног анксиозно- депресивног поремећаја, 
као дијагностичке категорије у Међународној класификацији болести Светске 
здравствене организације, X ревизија).  
За третман паничног поремећаја препоручена је медикаментозна терапија или 
селективним блокаторима преузимања серотонина- ССРИ (флуоксетин, сертра-
лин, пароксетин, ециталопрам) или трицикличним антидепресивима (кломипра-
мин), уз когнитивно- бихејвиоралну терапију. У лечењу специфичних фобија оп-
тимални третман је когнитивно- бихејвиорална терапија. За социјални анксиозни 
поремећај (раније назван социјална фобија) препоручени лекови су ССРИ (флуо-
ксетин, сертралин, пароксетин, есциталопрам), док је групна когнитивно- бихеј-
виорална терапија најбоља психо- социјална интервенција. Фармакотерапијски 
избор у третману опсесивно- компулсивног поремећаја су ССРИ (флуоксетин, 
пароксетин, сертралин) и трициклични антидепресивни лекови (кломипрамин), 
поред когнитивно- бихејвиоралне терапије. За посттрауматски стресни поремећај 
прва терапијска линија су ССРИ (флуоксетин, сертралин и пароксетин), као и 
когнитивно- бихејвиорална терапија. У третману генерализованог анксиозног 
поремећаја показали су се ефикасни лекови из групе ССРИ (есциталопрам, па-
роксетин, сертралин), СНРИ (венлафаксин) и когнитивно- бихејвиорална тера-
пија. За све анксиозне поремећаје, анксиолитици као што су бензодиазепини, 
могу бити коришћени као привремена помоћ у минимизирању анксиозности, по-
себно на почетку медикаментозног третмана. Важно је избећи дуготрајну упо-
требу бензодиазепина у лечењу анксиозних поремећаја, пошто може доћи до то-
леранције на лек и изостанка оптималног дејства. Употреба антипсихотика и 
антиконвулзива је веома честа, али не и оправдана у лечењу анксиозних 
поремећаја. Новији, за сада малобројни налази истраживања, указују да атипични 
антипсихотици (зипрасидон, арипипразол), антагонисти 5ХТ1А рецептора, доводе 
до анксиолитичких ефеката, па можда могу наћи примену у аугментацији тера-
пије рефракторних анксиозних поремећаја.  
Анксиозност је условљена интеракцијама бројних неуропептида и неуротрансми-
тера и разноврсних рецепторских система, дистрибуираних у различитим можда-
ним регионима. Актуелни су покушаји да се дође до анксиоселективног лека, без 
нежељених ефеката до којих доводи примена за сада доступних лекова. 
 
Кључне речи: анксиозни поремећаји, анксиолитици, антидепресиви 
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ПП-16 РАЦИОНАЛНА ТЕРАПИЈА ХРОНИЧНОГ БОЛА 

 

Слађана Раковић 

З.Ц. “Студеница” Краљево 
 
Хроничан бол делује неповољно на здравље пацијента, умањује ниво функционисања 
и квалитет живота. Патофизиолошка основа, поред оштећења ткива укључује и афек-
тивну компоненту, па је овако комплексан феномен правилније дефинисати као син-
дром, а не као симптом.  
Код готово трећине људи у Америци регистровано је искуство хроничног бола у јед-
ном периоду живота, а код великог броја пацијената бол није третиран на прави 
начин. Хроничан бол представља велики биопсихосоцијални проблем. Рационална 
терапија подразумева мултимодални приступ, заснован на удруженом дејству фарма-
колошких и нефармаколошких видова терапије (психотерапија, рехабилитација, ин-
вазивне процедуре) са циљем редукције и контроле бола, као и опоравка функциони-
сања особе на ниво који је прихватљив. Основни принципи фармакотерапије обухва-
тају тростепени приступ Светске здравствене организације у избору и дозирању лека, 
контролу нежељених дејстава и мониторинг ефикасности лека. Прву линију терапије 
чине не-опијатни аналгетици. У случају перзистирања болова, друга линија је комби-
нована терапија (додавање слабог опијатног аналгетика и/или неконвенционалних 
медикамената). Све је више доказа да опијатни аналгетици, који су често предмет 
контраверзе због нежељених реакција и могућности стварања зависности, примењени 
на прави начин, код селектоване групе пацијената, имају незаменљиво место у тера-
пији јаких болова (трећа линија терапије). Комбиновањем два или више лека са ра-
зличитим механизмом дејства постиже се бољи ефекат и омогућава примена мањих 
појединачних доза. Ризик појаве нежељених реакција је мањи, што је од нарочитог 
значаја код старије популације пацијената.  
Обзиром на суштински значај рационалне терапије, објављени су многобројни во-
дичи, који садрже препоруке о евалуацији пацијената са хроничним болом и тера-
пијске алгоритме.  
 

Кључне речи: рационална терапија, хронични бол, аналгетици 
 

Рефренце: 
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2. Gallagher RM. Rational integration of pharmacologic, behavioral, and rehabilitation strategies in 
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5. J. Demeules, V. Rollason, V. Piguet, P. Dayer. Clinical pharmacology and rationale of analgesic 

combinations. European Journal of Anesthesiology 2003; 20 (Suppl 28):7-12. 
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ПП-17 ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ФАРМАКОЛОШКОГ  

                 ПРОФИЛА ПАЦИЈЕНТА 

 

Срђан М. Стефановић, Слободан М. Јанковић 

Служба за Клиничку фармакологију  
Клинички центар Крагујевац, Медицински факултет Крагујевац 
 
Увод: Фармаколошки профил пацијента (ФПП) састоји се од детаљне анализе његовог здравственог стања, 
објашњења о међусобном утицају постојећих патолошких стања и најважнијих група лекова и практичних 
препорука прописивачима за избор, начин примене и режим дозирања релевантних група и појединачних 
медикамената. У циљу побољшања ефикасности, безбедности и рентабилности фармакотерапије, израда 
ФПП постала је рутинска процедура у Служби клиничке фармакологије у Крагујевцу од краја 2006. године. 
Циљ рада: У раду је приказана анализа ефеката употребе ФПП у клиничкој пракси, у току годину дана на 
територији општине Крагујевац. 
Метод: Током првих шест месеци 2007. године ФПП је урађен за 24-оро болесника са вишеструким пато-
лошким стањима, који су у режиму амбулантног лечења (просечне старости 61±12.3, 15 жена и 9 мушка-
раца). Сваки пацијент добио је одштампан профил, који је носио лекарима на увид и коришћење. У наред-
них 12 месеци и пацијенти и лекари контактирани су једанпут месечно у циљу добијања повратних ин-
формација о употребљивости и ефектима ФПП у пракси. Посебно су праћени су следећи параметри: број 
употреба ФПП и измена терапије у складу са наведеним препорукама, укупан број лекова које пацијент 
истовремено користи, субјективна и објективна оцена здравственог стања болесника, број нежељених 
дејстава лекова и број обављених прегледа и допунско-дијагностичких процедура. Потенцијално неаде-
кватна употреба лекова мерена је „MAI” („Medication Appropriateness Index”) индексом (0-18). У евалуа-
цији резултата истраживања, испитивани параметри упоређивани су по методу једне групе, пре и после 
коришћења ФПП.  
Резултати: У периоду од годину дана, по пацијенту, ФПП у просеку је коришћен 5.2±3.61 пута у општој 
пракси, односно 1.4±1.06 пута у специјалистичкој служби, док су препоручене измене терапије просечно 
извршене 4.87±3.2 пута. Употреба ФПП довела је до значајног побољшања квалитета прописивања лекова 
мереног „MAI” индексом, односно значајног смањења следећих параметара: броја лекова које пацијент 
истовремено користи, броја прегледа и обављених допунско-дијагностичких процедура (p<0.05). Забеле-
жено је и смањење нежељених дејстава лекова за 0.8±0.68 годишње по пацијенту. Код 87.5 % испитаника 
(21/24) регистровано је субјективно и објективно побољшање здравственог стања, док у преосталих није 
било погоршања у односу на период пре коришћења ФПП. Просечна оцена лекара опште медицине о упо-
требљивости ФПП у клиничкој пракси, на скали од 1 до 10 износила је 8.93±0.96.  
Закључак: Фармаколошки профил пацијента значајно може унапредити прописивачку праксу и рацио-
налну употребу лекова, чиме се остварује побољшање здравственог стања болесника и потенцијално исто-
времено обезбеђује уштеда ресурса здравствене заштите. 
 

Кључне речи: фармаколошки профил пацијента, рационална фармакотерапија 
 

Референце: 

1. Jankovic SM, Kouvelas D, Stefanovic S, Jankovic SV. Pharmacological Profile of a Patient: new health 
service of clinical pharmacologists. Interational proceedings of the 8th Congress of the European Association 
for Clinical Pharmacology and Therapeutics; 2007 August 29 - September 1; Amsterdam (The Netherlands): 
Medimond S.r.l., 2007:175-8. 

2. Gallagher P, Barry P, O`Mahony D. Inappropriate prescribing in the elderly. J Clin Pharm Ther 
2007;32(2):113-21. 

3. Fjalová D, Topinková E, Gambassi G, Finne-Soveri H, Jónsson PV, Carpenter I et al. Potentially 

inappropriate medication use among elderly home care patients in Europe. JAMA 2005;293:1348-58.  
4. Kaufman DW, Kelly JP, Rosenborg L, Anderson TE, Mitchell AA. Recent patterns of medication use in the 

ambulatory adult population of the United States. The Slone survey. JAMA 2002;287:337-44. 
5. Samsa GP, Hanlon JT, Schmader KE, Weinberger M, Clipp EC, Uttech KM et al. A summated score for the 

medication appropriateness index: development and assessment of clinimetric properties including content 
validity. J Clin Epidemiol 1994;47(8):831-6. 

 
 
 



Медицинско друштво за рационалну терапију 
Републике Србије (МЕДРАТ) 

 

50 

 

ПП-18 ТЕРАПИЈА ДИЈАБЕТЕСА ТИПА 2 У ПАЦИЈЕНАТА  

             ОБОЛЕЛИХ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 
 
Виолета Младеновић, Александар Ђукић, Драгана Бубања

 

Центар за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма,  
Интерна клиника, Клинички Центар Крагујевац 
 
Увод: Диабетес меллитус(ДМ) је стање хроничне хипергликемије које настаје као последица апсолутног 
и/или релативног недостатка инсулина или недостатка дејства инсулина. Основне мере лечења су: пра-
вилна исхрана, примена сталне физичке активности, добра едукација болесника, примена оралних препа-
рата који снижавају гликемију или инсулина или обе групе лекова у зависности од типа болести. Типови 
терапије ДМ типа 2 су: хигијенско дијететски режим (ХДР), орални хипогликемијски агенси (ОА), комби-
нована терапија (орални хипогликемијски агенс уз инсулин) и инсулинска терапија (КИТ - конвенцио-
нална инсулинска терапија у 2 дневне дозе и кИИТ - конвенционална интензивирана инсулинска терапија 
у 4 дневне дозе).  
Циљ: Циљ истраживања је утврдити које се врсте антидијабетесне терапије најчешће користе код особа 
оболелих од ДМ типа 2 на територији града Крагујевца.  
Метод: Студија је обухватила све оболеле од ДМ типа 2 који су регистровани у неком од Саветовалишта 
за дијабетес на територији града Крагујевца током 2003. године. Одређено је процентуално учешће одре-
ђених типова терапије дијабетеса међу оболелим од ДМ типа 2. 
Резултати: Испитивањем је регистровано 3108 пацијената оболелих од ДМ типа 2 на територији града 
Крагујевца на следећој терапији: хигијенско-дијететским режимом 270 (8,7%) пацијената, ОА користи 
2200 (70,8%) пацијената, што је слично резултатима у студијама у свету, комбинованој терапији је 193 
(6,2%) пацијената и монотерапији инсулином је 445 пацијената (14,3%). Неки од инсулинских препарата 
прима 638 пацијената (20,5%): КИТ у 426 пацијената, кИИТ примењује 19 пацијената. Највећи број обо-
лелих од ДМ типа 2 је на терапији ОА, док је највећи број оболелих од ДМ типа 2 са секундарном инсу-
линском зависношћу на терапији инсулином у 2 дневне дозе. Са повећањем дужине трајања дијабетеса 
повећава се и учесталост инсулинске терапије. Постоји статистички значајна разлика у типу терапије у 
односу на дужину трајања ДМ типа 2.  
Закључак: Терапију дијабетеса типа 2 само хигијенско-дијететским режимом примењује 8,7%, само орал-
ним антидијабетицима 70,8%, комбиновану терапију 6,2%, монотерапију инсулином примењује 14,3% 
пацијената. Неки од инсулинских препарата прима 20,5% пацијената оболелих од дијабетеса типа 2 у 
Крагујевцу. 
 

Кључне речи: дијабетес мелитус тип 2, орални антидијабетици, инсулин 
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ПП-19 УПОТРЕБА ЕСЦИТАЛОПРАМА У ЛЕЧЕЊУ  

            ПАНИЧНОГ ПОРЕМЕЋАЈА 

 

Гордана Јовановић 

Клинички центар Крагујевац 
 
Увод: Есциталопрам као активни изомер селективног серотонина показао је значајан анксио-
литички ефекат у пацијената са генерализованим анксиозним поремећајем и анксиозним симп-
томима повезаним са депресијом и социјално анксиозним поремећајима. 
Циљ: Евалуација ефикасности и безбедности есциталопрама код пацијената са дијагнозом 
генерализованог анксиозног поремећаја. 
Метод: Испитивано је 336 пацијената са "DSM-IV" класификацијом паничног поремећаја са 
или без агорафобије, током 10 недеља у дупло слепој проби третмана есциталопрамом или 
плацебо студији током две године.  
За процену депресивности и анксиозности примењене су: Хамилтонове скале за анксиозност 
("HSA") и Хамилтонове скале за депресивност ("HSD"), заснованe на модификованој паничној 
и антиципаторној анксиозној скали – "PAAS", скала панике и агорафобије ("PSA"), клиничка 
глобална скала напретка ("CGI-I"), скала јачине болести ("CGI-S"), глобално истраживање па-
цијената ("PGE"), предвиђено време трајања на основу PAAS резултата и упитник о квалитету 
и задовољству живота (CGI – изостајање фобије). 
У статистичкој обради приказана је примена анализе варијансе ("ANOVA"). 
Резултати: Свих 336 субјеката (128 есциталопрам пацијената, 119 циталопрам пацијената и 
119 плацебо пацијената) примили су бар једну дозу дупло-слепог третмана. Фреквенција па-
ничних напада је значајно напредовала (р=0.04) и повећање у процентима пацијената без па-
ничних напада је достигла граничну линију од невероватних р=0.051 у есциталопрам третира-
ној групи у односу на плацебо третирану групу. Заједно есциталопрам и циталопрам стати-
стички су значајно смањили симптоме паничних напада насупрот плацебу (р=0.005). Третман 
есцталопрамом је безбедан и добро подношљив. Стопа дисконтинуитетности нежељених ефе-
ката је 6.3% за есциталопрам, 8.4% за циталопрам и 6.4% за плацебо. 
Закључак: Примена есциталопрама смањује учесталост и интензитет паничног поремећаја, 
агорафобију и утиче на смањење анксиозности, као и на квалитет живота. Терапија есцитало-
прамом је безбедна и добро подношљива. 
 

Кључне речи: есциталопрам, панични поремећај, агорафобија 
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ПП-20 ИСКУСТВО КЛИНИКЕ ЗА ДЕЧЈУ ХИРУРГИЈУ У  

            НОВОМ САДУ У МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНОЈ ХИРУРГИЈИ 
 
Игор Мељников, Радоица Јокић, Бранка Радојчић, Слободан Гребелдингер 

  
Циљ: Студија извештава о петогодишњем искуству у примени минимално 
инвазивне хирургије на Клиници за дечју хирургију, IZZDIO у Новом Саду. 
Испитане су могућности, безбедност, успешност и напредак у извођењу ла-
пароскопских процедура у дечјем узрасту.  
Материјал и методе: Анализирано је 182 пацијената (узраста од 1 до18 го-
дина) код којих су изведене следеће минимално инвазивне процедуре: лапа-
роскопска апендектомија (LA)-99, LA и сутура ингвиналног ринга-8, LA и 
ресекција Мекеловог дивертикулума-6, LA и лапароскопска спленекомија-1, 
LA и дезинвагинација-1, лапароскопска холецистектомија (LCH)-20, лапаро-
скопска спленектомија (LS)-6, LS и LCH-2, LS и LCH и ингвинална хернија-1, 
лапароскопска експлорација трбушне шупљине код неспуштеног непалпа-
билног тестиса (UT)-31, лапароскопска Ниссен фундопликација-1, лапароско-
спка овариектомија-1, лапароскопска салпингектомија-1, лапароскопски аси-
стиран пулл-тхроугх код атрезије ануса-1, лапароскопски третман дијафраг-
малне херније и малротације, као и дијагностичка лапароскопија код 
торквиране цисте јајника (DL)-1 и синдрома тестикуларне феминизације-1. 
Све процедуре су изведене коришћењем 5 (10) мм инструмената и 5 мм теле-
скопа. Пласирање првог троакара у трбушну дупљу је вршено под директном 
визуелном контролом, применом отворене Хассонове технике.  
Резултати: Код 90% изведених оперативних процедура поступак је у потпу-
ности успешно завршен ендоскопски. Конверзија у минилапаротомију је 
урађена код осам пацијента, ради салпингоовариектомије (1) односно видео 
асистиране спленектомије (7). Просечно оперативно време износило је од 45 
до 120 минута (X=65 мин) за LA, а од 85 до 240 минута (X=114 мин) за LCH. 
Трајање хоспитализације за VАА је износило у просеку 3,8 дана, за LCH 4 
дана, а за UT 1,33 дана. Није евидентирано постојање интра- и постоператив-
них компликација, као ни морталитета.  
Закључак: Све операције су изведене безбедно уз могућност симултаног из-
вођења више процедура на топографкси удаљеним органима. Постигнут је 
одличан козметски резултат. Примена отворене Хассонове технике за форми-
рање пнеумоперитонеума снижава број компликација везаних за такозвану 
“криву учења“.Ова студија потврђује да лапароскопске процедуре постају 
златни стандард у хируршком третману педијатријских пацијената  
 

Кључне речи: Лапароскопија, Дечја хирургија 
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ПП-21 РЕТРОСПЕКТИВНА СТУДИЈА ТЕРАПИЈЕ  

                ПНЕУМОТОРАКСА У КЦ КРАГУЈЕВАЦ 

 

Иван Радосављевић 

Клинички центар Крагујевац 
 

Пнеумоторакс представља присуство ваздуха у плеуралном простору. Лечење пнеумото-
ракса се заснива на уклањању ваздуха из плеуралног простора и реекспанзији плућа. 
Циљ ове ретроспективне студије је испитати хируршки приступ у терапији пнеумоторакса. 
У студију је укључен 291 пацијент са пнеумотораксом од укупно 528 пацијената лечених 
на одељењу Грудне хирургије Клинике за хирургију у КЦ Крагујевац у четворогодишњем 
периоду од 01.01.2001. године до 01.01.2005. године. Пацијенти обухваћени овом студи-
јом су старосне доби од 0 до 90 година, укључујући и мушку и женску популацију. Извр-
шена је анализа медицинске документације (историја болести, оперативни протокол) за 
посматрани период. Статистичка обрада података је извршена са прагом значајности α = 0,05. 
Резултати су показали да је постојала повећана инциденца јављања спонтаног пнеумото-
ракса у односу на трауматски. Спонтани пнеумоторакс се јавио код 165 (56.7 %) пације-
ната, а трауматски код 126 (43.3 %) пацијената. 
У лечењу пнеумоторакса доминирала је торакална дренажа. Торакална дренажа је при-
мењена код 241 (82.8%) пацијента, а торакотомија код 50 (17.2 %) пацијената. Ексуфла-
ција и видео асистирана торакоскопија као терапијске процедуре нису примењиване. 
Торакална дренажа је значајно чешће примењивана код спонтаног пнеумоторакса (144 
пацијената – 59.8 %) у односу на трауматски (97 пацијената – 40.2 %). Код примене тора-
котомије ова разлика није изражена. 
И код примарног, и код секундарног спонтаног пнеумоторакса доминантан начин лечења 
је био торакална дренажа. Код пацијената са примарним спонтаним пнеумотораксом дре-
нажа се користила код 93 (93%) пацијента, а торакотомија код 7 (7%) пацијената. У групи 
пацијената са секундарним спонтаним пнеумотораксом дренажа се користила код 51 (78.5 
%) пацијента, а торакотомија код 14 (11.5%) пацијената. 
Дакле, највећи број пацијената се, без обзира на етиологију пнеумоторакса, третира хи-
руршким методама лечења (торакална дренажа, торакотомија). 
 

Кључне речи: пнеумоторакс, торакална дренажа, торакотомија 
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7. Section 6. Pulmonary Disorders, Chapter 80. Pleural Disorders (Merck&Co. inc) 
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ПП-22 ТЕРАПИЈСКИ ПОСТУПЦИ КОД ГАСТРОШИЗА 

 

Мирослава Стојановић 

Клиника за дечју хирургију и ортопедију Клинички центар Ниш 
 

Увод: Гастрошиза је конгенитална аномалија евисцерације делова црева или 
целокупних црева кроз отвор на предњем трбушном зиду. Лечење је искљу-
чиво хируршко. Оперативна техника подразумева репозицију евисцерисаних 
црева уз затварање трбушног зида са формирањем вентралне херније (Гросо-
ва метода и " umbilical patch " техника) или без вентралне херније     (метода 
директне сутуре трбушног зида и минимална инвазивна метода репозиције 
црева кроз конгенитални дефект по  Bianchi-ју). 
Циљ рада: Циљ рада је да укаже на утицај протеклог времена од рoђења до 
операције, гестацијске зрелости и порођајне тежине, врсте примењених опе-
ративних техника и постоперативног третмана на исход гастрошиза.  
Болесници и методе: Рад представља четрнаестогодишњу ретроспективну 
студију (1994. – 2007. год.) којом су обухваћени болесници оперисани у Кли-
ници за дечју хирургију и ортопедију КЦ Ниш.  
Резултати: У периоду од 1994. до 2007. оперисано је 25 новорођене деце од 
гастрошизе и то 10 женског (40%) и 15 мушког пола (60%). Порођајна тежина 
кретала се од 1700 до 3400 гр., а гестацијска зрелост од 33 до 40 недеља. Опе-
рације су спроведене у временском интервалу од 2 до 6 сати по рођењу. По 
Gross-у оперисано је петоро новорођенчади, методом "umbilical patch" десе-
торо, код шест новорођенчaди коришћена је директна сутура трбушног зида 
по слојевима без тензије, а код четири коришћена је Bianchi-ева метода. Пре-
живело је 16 болесника. Код преживелих болесника тотална парентерална 
исхрана је трајала 10-14 дана. 
Заључак: Гастрошиза представља тешку конгениталну аномалију, која уко-
лико се хируршки не коригује у првим сатима по рођењу није компатибилна 
са животом. 
 
Кључне речи: гастрошиза, конгенитална аномалија, хируршка терапија. 
 
Референце:  

1. Krstić Z. Osnovi dečije hirurgije. BMG Beograd, 1993;186-8. 
2. Puri P, Höllwarth ME. Pediatric surgery. Springer, 2006; 162-170. 
3. Bianchi A, Dickson AP. Elective delayed reduction and no anesthesia: 'minimal intervention 

management' for gastrochisis. J Pediatr Surg. 1998 Sep;33(9):1338-40. 
4.  Abraham Cherian A,  Hallows RM,  Singh SJ,  McCallion WA,  Stewart RJ. Peroperative 

Gastrograffin bowel lavage in gastroschisis. J Pediatr Surg. 2006 Oct ;41 (10):1683-5. 
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ПП-23 РАЦИОНАЛНА ПРИМЕНА АНТИХИПЕРТЕНЗИВА У   

            РЕГРЕСИЈИ ХИПЕРТРОФИЈЕ МИОКАРДА ЛЕВЕ КОМОРЕ 

 

Сања Стојановић,   

Институт "Радон" Нишка Бања  
 
Увод: Хипертрофија леве коморе (ХЛК) у хипертрофичних пацијената је независан предиктор 
лоше прогнозе кардиоваскуларних догађаја. Рационалном и ефикасном применом комбино-
ване антихипертензивне терапије уз хигијенско - дијететски режим живота могуће је постићи 
регресију постојеће фиброзе у хипертрофичном миокарду леве коморе.  
Циљеви истраживања:  

1. Утврдити преваленцу, степен и геометријски тип хипертрофије миокарда у болесника са  
другим степеном хипертензије пре лечења.  

2. Извршити компаративну анализу степена регресије хипертрофије леве коморе под разли-
читом антихипертензивном терапијом после 4 месеца.  

3. Анализирати промену геометријског типа хипертрофије леве коморе под различитом 
aнтихипертензивном терапијом. 

Материјали и методе: Испитивање је обухватило 33 болесника, 18 мушкараца и 15 жена, про-
сечне старости 48,3±8,7 година, нелечених или неадекватно лечених болесника са 2. степеном 
хипертензије (средњи ТА 165/106 ммХг), који су методом случајног избора подељени у 3 групе 
од по 11 према врсти третмана са третирањем дозе лека до постизања нормотензије мање од 
140/90 ммХг; група А само лизиноприлом  у дози 20-40 мг, група       Б само лозартаном у дози 
50-100 мг и група Ц комбинацијом лизиноприла 10-20 мг са лозартаном 25-50 мг. Контролну 
групу је чинило 30 здравих нормотензивних особа. Уз стандардне методе праћења, клиничке, 
лабораторијске и ЕКГ, рађена је ехокардиографија и 24-часовни амбулаторни мониторинг ар-
теријског притиска (холтер притиска) пре третмана и после 4 месеца. 
Резултати: Преваленца ХЛК је 63% у хипертензивних болесника. Евалуацијом индекса масе 
миокарда леве коморе (ИМЛК) није било разлике у степену регресије ХЛК између групе А 
(лизиноприл) и Б (лосартан), док је анализом варијансе добијена значајно већа регресија 
ИМЛК у групи Ц (комбиновани третман AЦE инхибитор и блокатор АТ1 рецеpтора) за додат-
них 24%  редукције масе миокарда у односу на монотераpију. Преваленца концентричне 
хиpертрофије миокарда смањена је у групи А од 73% на 45%, групи Б од 64% на 36% и у групи 
Ц од 82% на 27%, што је сигнификантно бољи ефекат комбиноване терапије. Сличан резултат 
је добијен за концентричну ремоделацију леве коморе, а није било статистички значајне разли-
ке екцентричне ХЛК међу групама. 
Закључак: Антихипертензивни комбиновани третман АТ1 блокатором са AЦE инхибитором 
успешније редукује масу миокарда леве коморе и смањује преваленцу концентричне ХЛК и 
концентричне ремоделације леве коморе, него монотераpија, док нема разлике у погледу про-
мене екцентричног геометријског тиpа ХЛК. 
 

Кључне речи: хипертензија, регресија хипертрофије леве коморе, блокатори рецептора ангио-
тензина, инхибитори ангиотензин конвертазе 
 

Референце: 
1. David J. Hyman, Valory N. Pavlik. Characteristics of Patients with Uncontrolled Hypertension. 

N Emgl J. Med. 2002; 346(7): 544. 
2. Gottdiener JS, Livengood SV, Meyer PS. Should echocardiography be performed to assess 

effects of antihypertensive therapy. J Am Coll Cardiol 1995; 25:424-30. 
3. Devereaux RB, Dahlof B, Gerdts E, Boman K, Nieminen MS, Papadimitrio. Regression of 

hypertensive left ventricular hypertrophy by losartan compared with atenolol. Circulation 

2004;110:1456-1462. 
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ПП-24 АСПИРИН И ПОЛНЕ РАЗЛИЧИТОСТИ  У ПРИМАРНОЈ 

                ПРЕВЕНЦИЈИ КАРДИОВАСКУЛАРНИХ БОЛЕСТИ 
 
Весна Митковић 

Медицински факултет Крагујевац, КБЦ „Бежанијска коса“ Београд 
 
Увод: Кардиоваскуларне болести су примарни узрочник смрти у Европи и Америци. 
Међутим, више жена умире од последица кардиоваскуларних болести него мушкараца, 
око 55 % : 43 %, и односе више живота од свих врста канцера заједно, нарочито коро-
нарна артеријска болест и шлог. 
Аспирин, као антиагрегациони лек, препоручује се код свих пацијената са високим ризи-
ком за настанак оклузивног артеријског обољења. 
Основни антиагрегациони ефекат аспирина остварује се механизмом блокаде ензима ци-
клооксигеназе– 1 (COX-1), малим дозама, 75 – 150 мг код особа са високим ризиком за 
настанак кардиовскуларних болести, посебно код оних болесника код којих је 10-годи-
шњи ризик за настанак кардиоваскуларних болести већи од 10%. 
Циљ: Основни циљеви овог рада су указати на полну различитост у примарној превенцији 
кардиоваскуларних болести, односно у третману високо ризичних пацијената Аспирином. 
Резултати: Евалуација ефекта аспирина у примарној превенцији инфаркта миокарда и 
шлога обављена је мета-анализом пет примарно-превентивних студија које су показале да 
Аспирин редукује појаву инфаркта миокарда у око 30% код мушкараца, али нема сигни-
фикантне ефекте за ризик од шлога. Истовремено, у „Women’s Health Study“, која је оба-
вљена на готово 40 000 жена старијих од 45 година, показала је да аспирин редукује ризик 
од шлога код жена (17%), али је без ефекта на ризик од инфаркта миокарда код жена. 
У погледу пола нема битне разлике у деловању аспирина на агрегацију тромбоцита, али је 
примећено да је појава резистетнције на аспирин чешћа код жена. 
Закључак: Можемо закључити да је у здравственој нези, лечењу и превенирању кардио-
васкуларних догађаја код пацијената непходан индивидуалан приступ и третман. 
Потребно је стандардизовати тестове за доказивање Аспирин резистенције. 
С обзиром на велики број кардиоваскуларних болесника који користе Аспирин у терапи-
ји, чак и мала или умерена побољшања у ефикасности деловања лека могу имати велики 
утицај на морбидитет и морталитет, спречавајући хиљаде нежељених кардиоваскуларних 
догађаја. 
 
Кључне речи: аспирин, полне разлике, примарна превенција, кардиоваскуларне болести. 
 

Референце: 
1. Ridker P, Cook NR, Lee IM. A randomized trial of low-dose aspirin in the primary prevention of 

cardiovascular disease in women. N Engl J Med 2005;352:1293-1304. 
2. Antithrombotic Trialists’ Collaboration. Collaborative meta-analysis of randomized trials of 

antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk 
patients. BMJ 2002;324:71-86. 

3. Steering Committee of the Physicians’ Health Study Research Group. Final report on the aspirin 
component of the ongoing Physicians’ Health Study. N Engl J Med1989;321:129-35. 

4. Peto R, Gray R, Collins R, et al. Randomised trial of prophylactic daily aspirin in British male 
doctors. Br Med J (Clin Res Ed) 1988;296:313-6. 

5. The Medical Research Council’s General Practice Research Framework. Thrombosis prevention 
trial: randomized trial of low-intesity oral anticoagulation with warfarin and low-dose aspirin in 
the primary prevention of ischaemic heart disease in men at increased risk. Lancet 
1998;351:233-41. 
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ПП-25 УТИЦАЈ МОДУЛАТОРА РЕЛАКСАНТНОГ ЕФЕКТА   

             ПЕНТОКСИФИЛИНА НА ИЗОЛОВАНОМ УТЕРУСУ ПАЦОВА  
 

Јелена Кордић Бојиновић
1
,  Слободан Р. Миловановић

2
  

1Висока медицинска школа  струковних студија  
“Милутин Миланковић”,  Београд 
2 Медицински факултет,  Фоча, Универзитет “Источно Сарајево”,  
Република Српска, БиХ. 
 
Пентоксифилин, лек који се користи за лечење периферних васкуларних оболе-
ња, је дериват метилксантина. Нове, потенцијалне индикације за примену овог 
лека, као и механизам његовог деловања се интензивно испитују (1, 2). У прет-
ходним нашим истраживањима показали смо да у механизму релаксације изоло-
ване мезентеричне артерије пацова са пентоксифилином значајну улогу игра ен-
дотел (3). У садашњим експериментима проучавали смо ефект растућих концен-
трација пентоксифилина на  контрактилност изолованог утеруса пацова. У циљу 
разјашњења механизма деловања пентоксифилина, испитали смо и његов ефект у 
присуству Л-аргинина (прекурсора синтезе азот моноксида-NO), глибенкламида 
(антагонисте калијумских канала) и метиленског плавила (блокатора гванилатне 
циклазе). Експерименти су изведени на изолованом утерусу пацова узетом од 
женки Wistar соја (тежине 180-220 г). По изоловању утерус је држан у De Jalon-
овом раствору, у купатилу за изоловане органе, кроз који је пропуштан кисеоник. 
Контракције су регистроване коришћењем изометријског трансдуцера Ugo Basi-
le. Пентоксифилин је проузроковао концентрацијски-зависну инхибицију спон-
тане ритмичке активности, као и фазне активности проузроковане калцијумом. 
Инхибиторни ефект пентоксифилина зависио је од типа активације глатког ми-
шића утеруса. Он је испољио значајно јачи релаксантни ефект на контракције 
проузроковане  калцијумом. Присуство Л-аргинина у медијуму не мења релак-
сатни потенцијал пентоксифилина. Међутим, глибенкламид је значајно потен-
цирао релаксантни ефек, док је метиленско плавило антагонизовало ефект пен-
токсифилина. Ови резултати сугеришу да сигнални путеви  којима пентоксифи-
лин проузрокује релаксацију глатких мишичних ћелија утеруса, за разлику од 
изолованих крвних судова, вероватно не укључују у већој мери присуство NO 
(јер присуство Л-аргинина није мењало ефект овог лека), али зависи од cGMP 
сигналних путева независних од NO (присуство метиленског плавила не антаго-
низује значајније његов ефект). Значај ових резултата указује на могућу улогу 
пентоксифилина као токолитика.   
 

Референце: 
1. Kaputlu I, Sadan G. (1994): Pentoxfpyilline induced vasodilatation is not endothlium-dependent 

in rabbit aorta  J Basic Clin Physiol Pharmacol., 5(3-4):295-304. 
2. Matson, P.L., Yovich, J.M., Edirisinghe, W.R. et al. (1995): An argument for the past and 

continued use of pentoxifylline in assisted reproductive technology. Hum. Reprod., 10 (Suppl.), 
67–71. 

3. Oreščanin Z., Milovanović, S. Spasić, S., Miletić S., Prostran M., Spasić M. (2004.): Effect of 
MnSOD (E. coli) on the relaxation caused by sodium nitroprusside on isolated rat renal artery, J. 

Serb. Chem. Soc. 69 (11) 973-980. 
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