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  УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ: 
  

ИЗВЈЕШТАЈ 
о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе 

 

 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

На основу члана 149. Закона о високом образовању ("Службени Гласник 

Републике Српске", бр 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута 

Универзитета у Бањој Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета 

Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно веће Медицинског факултета 

Универзитета у Бањој Луци, на VI редовној седници одржаној дана 21.06.2016. 

године, донело је Одлуку број: 18/3-458/2016 о именовању Комисије за оцену 

подобности теме и кандидата мр сц. мед. Драгице Јојић за израду докторске тезе 

под насловом:  

"Вредност инсулину сличног фактора раста - 1 као предиктора 

ретинопатије превремено рођене деце" у саставу: 

1. Проф. др Јелица Предојевић-Самарџић, редовни професор, ужа научна област 

Педијатрија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, председник 

комисије; 

2. Проф. др Војислав Парезановић, ванредни професор, ужа научна област 

Педијатрија, Медицински факултет Универзитета у Београду, члан; 

3. Проф. др Милка Мавија, ванредни професор, ужа научна област Офталмологија, 

Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан; 

 
Састав Комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звање, назив уже научне области за коју је изабран у звање, 
назив универзитета и факултета у којем је члан комисије стално запослен. 
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1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ, НАУЧНА И СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ 
КАНДИДАТА 

БИОГРАФИЈА 

Драгица Јојић је рођена 1969. године у Руми, Србија. Основну и средњу школу 

завршила је у Шапцу. Медицински факултет Универзитета у Београду је завршила 

1994. године у редовном року са просечном оценом 9,06. Лекарски стаж је завршила 

у Клиничком центру Србије у Београду, 1995. године. Специјализацију из 

педијатрије завршила је у Институту за здравствену заштиту мајке и детета „Вукан 

Чупић“ у Београду 1999. године. Током 1999. године радила је у Градском заводу за 

хитну медицинску помоћ у Београду. Као специјалиста педијатрије запослена је у 

Клиници за дјечије болести, Универзитетског клиничког центра Републике Српске 

од јануара 2000.године до данас. 

Магистарски рад на тему „Атрезија екстрахепатичних жучних путева: морфологија и 

клинички параметри пре и после операције“ је одбранила 2002. године на 

Медицинском факултету Универзитета у Београду. Завршила је теоријско-практичну 

едукацију „Рано откривање, дијагностика и третман поремећаја психомоторног 

развоја“ у Београду 2008. године. Едукацију за ултразвучну дијагностику централног 

нервног система је завршила у Институту за неонатологију, Београд, 2009. године. 

Завршила је ужу специјализацију из неонатологије по програму Медицинског 

факултета Универзитета у Београду и одбранила рад на тему „Процена ризико 

фактора код ретинопатије прематуритета“ 2012. године.  

Тренутно ради у Клиници за дјечије болести, УКЦРС на месту лекара специјалисте 

педијатре – неонатолога. Од 2011. године ради као виши асистент на Катедри за 

педијатрију Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци. Објавила је више 

стручних и научних радова у часописима националног и међународног значаја. 

Активна је учесница научних и стручних скупова националног и међународног 

значаја. Има активно познавање енглеског језика, те познаје основе руског језика. 

 

БИБЛИОГРАФИЈА  

 Магистарски рад: „Атрезија екстрахепатичних жучних путева: морфологија и 

клинички параметри пре и после операције“, Медицински факултет 

Универзитета у Београду, Република Србија, 2002. године. 
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Научни радови у часописима националног и међународног заначаја:     

1. Jojić D, Predojević- Samardžić J, Mavija M, Nikolić D, Marinković V. The effect of 

oxygen therapy on the development of retinopathy of prematurity. Paediatrics Today 

2015;11(2):144-52. 

2. Djuričić S,  Zlatković M, Babić DD, Gligorijević D, Plamenac P. Sputum 

cytopathological findings in pig farmers. Pathology, research and practice 

2001;197(3):145-55.   

3. Jojić D, Draganović D, Solomun Lj, Konjević S, Preradović M. The assessment of risk  

factors for retinopathy of prematurity. Medicinska istraživanja. 2015;49(1):19-25. 

4. Guzijan G, Bojanić J, Jojić D, Jukić B, Mitrović S, Ćejić V. Distribution of Clinically 

Relevant Erythrocyte Antigens among Blood Donors of the Republic of Srpska. Scripta 

Medica. 2015;46(1):18-23. 

5. Jojić D, Petrović Tepić S, Čančarević Đajić B, Solomun Lj, Preradović M, Jović D. 

Faktori rizika i značaj skrininga kod retinopatije prematuriteta. Savremeni materijali. 

2015; 24:663-676. 

 

Стручни радови у часописима националног и међународног заначаја:     

1.  Jojić D, Predojević-Samardžić J, Guzijan G, Petrović-Tepić S. Immune hydrops fetalis. 

Scripta Medica. 2015;46(1):80-83. 

2.  Letić NV, Jojić D, Lakić S. Porodična afektivna vezanost, socijalna podrška i modaliteti 

suočavanja sa perinatalnom patologijom. Godišnjak za psihologiju, Niš. 2014. U štampi.

3.  Domuz S, Solomun Lj, Jojić D, Domuz A. Kliničke karakteristike neonatalne 

pneumonije uzrokovane influence A virusom na Odeljenju patološke neonatologije sa 

prematuritetom Kliničkog centra Banja Luka. Časopis udruženja pulmologa Republike 

Srpske. 2013;3(1-2):179-184. 

4.  Solomun Lj, Jojić D, Mirošljević V, Konjević S, Novaković V, Đukić D. Profilaksa 

infekcije Respiratornog sincicijskog virusa (RSV) kod najugroženije populacije. 

Časopis udruženja pulmologa Republike Srpske. 2013;3(1-2):226-270. 

 

Радови у зборницима радова са националних и регионалних стручних скупова: 

1.  Predojević-Samardžić J, Novaković V, Solomun Lj, Jojić D, Konjević S, Banjac B, 

Malčić D. Vrijednosti trombocitnih parametara u neonatalnoj sepsi. Prvi kongres 

doktora medicine RS, Banja Vrućica - Teslić, Scr Med 2007; 1 (1 suppl) 
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2. Jojić D, Solomun Lj, Celić M, Suzić B, Konjević S. Kongenitalna ihtioza kod 

novorodjene dece na Klinici za Dječije bolesti Banja Luka u šestogodišnjem periodu. 

Prvi kongres doktora medicine RS, Banja Vrućica – Teslić, Scr Med 2007; 1 (1 suppl).   

3.  Solomun Lj, Predojević-Samardžić J, Serdar A, Jojić D, Djurdjević  N. Učestalost 

interkranijalne hemoragije novorodjenčadi hospitalizovane  na Odjelu patološke 

neonatologije. Prvi kongres  doktora medicine RS, Banja Vrućica - Teslić, Scr Med 

2007; 1 (1 suppl) 

4.  Djurdjević N, Predojević-Samardžić J,  Solomun Lj, Jojić D, Novaković V, Bajić S, 

Višekruna Lj, Djurdjević D,  Smoljanović R. Incidenca i inicijalno zbrinjavanje djece sa 

rascjepom usne i nepca rodjene u porodilištu  KC Banja Luka  od  2002. do 2006. 

godine.  Prvi kongres doktora medicine RS, Banja Vrućica - Teslić, Scr Med 2007; 1 (1 

suppl) 

5. Suzić B, Kuzmanović V, Mirošljević V, Jojić D, Djurdjević- Banjac B, Ljuboja O.  

Ispoljavanje cistične fibroze u neonatalnom periodu opstruktivnim poremećajima creva. 

Prvi kongres doktora medicine RS, Banja Vrućica - Teslić, Scr Med 2007; 1 (1 suppl) 

6.  Letić N, Jojić D, Kerkez M, Božić A. Značaj kontakta i ranih iskustava majka-dete 

tokom hospitalizacije. Prvi kongres doktora medicine RS, Banja Vrućica - Teslić, Scr 

Med 2007; 1 (1 suppl) 

7.  Solomun Lj, Jojić D, Đurđević N, Spirić S, Ratković G. Indidenca oštećenja sluha 

utvrdjena nenatalnim skriningom u Banjaluckoj regiji. Četvrti kongres pedijatara Srbije 

i Crne Gore, Beograd, 2006.                                                                                                 

8.  Solomun Lj, Predojević-Samardžić J, Serdar A, Jojić D, Djurdjević N. Učestalost 

intrakranialnih hemoragija novorodjenčadi hospitalizovane  na Odjelu patološke 

neonatologije. Prikaz slučaja. VI  kongres perinatalne medicine sa medjunarodnim  

učešćem,  Beograd,  Srbija.  2007. 

9.  Solomun Lj, Obradović S, Predojević-Samardžić J, Jojić D, Đuđrević N.  Merenje 

moždanih struktura ultrasonografijom u ročne novorođenčadi. South East European 

Congress in Perinatal Medicine, Beograd, 2009. 

10.  Solomun Lj, Šatara M, Predojević-Samardžić J, Milanović S, Jojić D, Đuđrević N. 

Konatalni imperforirani hymen s hidrokolposom. Prvi kongres pedijatara Srbije, 

Beograd, 2010. 

11.  Solomun Lj, Predojević-Samardžić J, Bukara-Radujković G, Jojić D, Marić  N, Čavić 

Z. Beckwith-Wiedemannov sindrom – prikaz slučaja. Treći kongres  doktora medicine 
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RS, Banja Vrućica - Teslić, 2013. 

12.  Solomun Lj, Predojević Samardžić J, Jojić D, Marić N, Adžić-Leovac Ž. Deficit alfa 1 

antitripsina kao uzrok hiperbilirubinemije konjugovanog tipa, prikaz slučaja. Treći 

kongres perinatalne medicine. Imaging i biomarkeri. Perspektive i očekivanja. Beograd, 

2012. 

13. Predojević Samardžić J, Solomun Lj, Novaković V, Gligorijević D, Simić E, 

Kovačević T. The values of the thromocytes  parameters in neonatal sepsis. In:Abstract 

book of 13 th Annual Congress of the European  Society of Paediatric and Neonatal 

Intensive Care, Ljubljana, Slovenia 2002.  

14.  Jojić D, Predojević-Samardžić J, Petrović Tepić S, Solomun Lj, Čančarević Đajić B. 

Dijagnoza i ultrasonografsko praćenje neonatalne hemoragije nadbubrežne žlezde na 

Klinici za dječije bolesti u Banja Luci. Drugi kongres doktora medicine RS, Banja 

Vrućica - Teslić, 2011. 

15.  Solomun Lj, Predojević-Samardžić  J, Jojić  D, Djurdjević N. Incidenca  oštećenja 

sluha  utvrdjena neonatalnim skriningom.  VIII  kurs škole perinatalne medicine, Tara, 

Srbija,  2006.                                      

16.  Solomun Lj, Predojević-Samardžić J, Rakonjac Z, Jojić D, Došenović D. Osteomielitis 

novorođenčeta- prikaz slučaja.  Drugi kongres pedijatara Srbije, Beograd, 2014. 

17.  Solomun Lj, Jojić D, Novaković V, Konjević S, Mirošljević V, Bajić S, Đukić D. 

Profilaksa infekcije respiratornog sincicijskog virusa kod najugroženije populacije na 

Klinici za dječije bolesti Banja Luka.  Drugi kongres pedijatara Srbije, Beograd, 2014. 

18.  Solomun Lj, Domuz S, Predojević-Samardžić J , Jojić D, Domuz A. Clinical 

characteristics of neonatal pneumonia cused by Influenza A virus in department of 

pathological neonatology with prematurity Clinical Center Banja Luka. 4th International 

Congress of UENPS, Athens, 2014. 

 

а) Навести неопходне биографске податке: школовање, успјех у току школовања, кретање у служби, резултати научно-
истраживачког или стручног рада, јавна признања, друштвене активности и познавање страних језика; 
У прилогу биографије доставити списак објављених научних радова. 

 

2. ЗНАЧАЈ И НАУЧНИ ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЊА 

ЗНАЧАЈ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Предложена тема докторске дисертације имаће велики значај у сагледавању 
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проблема код превремено рођене деце везаних за развој крвих судова ретине. 

Последњих година је све већи пораст превремено рођене деце изразито ниских 

гестација и малих порођајних тежина уз бројне коморбидитете који прате њихов 

постнатални ток. Веома је битно одредити, што је могуће прецизније све факторе 

ризика који могу да утичу на развој ретинопатије превремено рођене деце. Најбоља 

превентивна мера за спречавање појаве ретинопатије прематуритета је елиминација 

фактора ризика и офталмолошки скрининг. Познато је да ниска гестација, мала 

телесна маса на рођењу, дуготрајно давање додатног кисеоника су најважнији 

независни прогностички фактора, али ови фактори нису довољни. Критеријуми за 

скрининг превремено рођене деце у нашој земљи, а сходно предлогу Америчке 

Академије за педијатрију, су порођајна тежина 1500 г и мање или гестацијска 

старост 32 недеље и мање. Такође, скрининг се ради и код новорођенчади са 

порођајном тежином између 1500-2000 г или са гестацијском старости више од 30 

недеља, ако имају нестабилан клинички ток, те су према процени неонатолога 

високо ризична. На нашим просторима нема радова који прате инциденцу РОП-а, 

факторе ризика који утичу на развој РОП-а, нити постоје јасне препоруке за 

офталмолошки скрининг. 

Претпоставља се да ће резултати планираних истраживања у значајној мери 

допринети дефинисању додатних прогностичких фактора  на основу којих ће се 

издвојити  превремено рођена деца која су у високом ризику за развој РОП-а. Као 

фактор ризика за развој РОП-а разматраће се пролонгирано ниска вредност 

(инсулину сличан фактор раста, ИГФ-1) и удруженост малог прираштаја у телесној 

маси у 3. недељи живота у односу на порођајну тежину. Ове мере ће омогућити да се 

коригују садашњи офталмолошки скрининг критеријуми ревизијом водича  за 

скрининг РОП-а увођењем додатних ризико фактора. Офталмолошки прегледи ће се 

фокусирати на високо ризичну новорођенчад и на тај начин ће се смањити број 

новорођенчади која пролазе учестале и стресне офталмолошке прегледе. Боље ће се 

усмерити стручни, високо образовани кадар, оптимизираће се употреба средстава и 

повећаће се исплативост дијагностичких офталмолошких прегледа.  

Очекује се да ће резултати овог истраживања дати значајан научни допринос у 

даљим истраживањима која су базирана на изучавању патогенезе развоја 

ретинопатије прематуритета што би водило развоју нових дијагностичких и 

терапијских стратегија.  
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Обзиром на значајне здравствене проблеме који су последица РОП-а потребна је 

боља превенција превременог порођаја, а већ рођеној претерминској новорођенчади 

осигурати оптималне услови који ће смањити деловање ризико фактора за настанак 

болести прематуритета. 

 

ПРЕГЛЕД ИСТРАЖИВАЊА 

 

Ретинопатија прематуритета (Retinopathy of Prematurity - РОП) је болест незреле 

ретине која узрокује тешко оштећење вида код деце ниске гестације и мале 

порођајне тежине. Настаје због поремећаја васкулогених фактора и представља 

водећи узрок слепила код деце.  

Инциденца ретинопатије прематуритета данас је у порасту и код нас и у свету зато 

што је достигнут довољно висок ниво неонаталне неге, тако да преживљавају деца 

веома ниске гестације и мале телесне масе. Инциденца РОП-а у укупној популацији 

претерминске новорођенчади, на глобалном нивоу износи 4,1%, а има је свако друго 

новорођенче екстремно мале порођајне телесне масе [1].  

Патогенеза РОП-а још увек није у потпуности разјашњена [2]. Иницијално оштећење 

је узроковано хипероксијом са стварањем формација слободних радикала који 

оштећују  развој нових крвних судова, прекида се нормални процес ангиогенезе [3]. 

Постоје два значајна ретинална фактора раста,  један је кисеоником регулисан 

(Vascular Endothelial Growth Factor, ВЕГФ), а други је кисеоником нерегулисан 

фактор раста, инсулину сличан фактор раста -1 и оба утичу на нормалан развој и 

појаву неоваскуларизација. Код превремено рођене деце опадају вредности ИГФ-1 

након рођења због прекида са изворима који их стварају у плаценти и амнионској 

течности, онемогућен је раст крвних судова, што је основно обележје прве фазе 

РОП-а (аваскуларна фаза) [4]. Да би се ангиогенеза остварила потребно је да ниво 

ИГФ-1 достигне критичан праг, јер се ВЕГФ и ИГФ-1 допуњују у дејству на ћелије 

васкуларног ендотела.  У другој фази РОП-а са матурацијом организма, постепено 

расте вредност ИГФ-1, када вредност ИГФ-1 достигне праг, не зна се тачно која је то 

вредност, покреће се стварање нових крвних судова од стране ВЕГФ. У случају 

развоја РОП-а повећана је концентрација ВЕГФ, па нагло долази до патолошке 

неоваскуларизације ретине око 32-34. гестацијске недеље [5] . 

Најзначајнији фактори ризика у патогенези РОП-а су ниска гестацијска старост и 
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мала порођајна маса (посебно испод 1000 г) [6-8].  Утицај високих концентрација 

кисеоника у артеријској крви и дуготрајна терапија кисеоником је највише 

испитиван и праћен фактор ризика [9-11]. Други могући фактори ризика су: болести 

респираторног тракта, респираторни дистрес синдром (РДС), апнее, 

бронхопулмонална дисплазија, примена механичке вентилације дуже од једне 

недеље [8], рана и касна сепса, интракранијална хеморагија, отворен дуктус 

артериозус, учестале примене трансфузија крви [12], начин порођаја, мултипле 

трудноће, године мајке и дужина боравка бебе у болници [7]. Обзиром да су 

различити фактори у перинаталном периоду уско повезани са тежим формама овог 

обољења, побољшавање и оптимизирање неонаталне неге може значајно утицати на 

смањење развоја и озбиљности РОП-а. Међутим, нити једна одређена интервенција 

до данас није доказано ефикасна у превенцији ретинопатије. 

Због свега наведеног постоји потреба да се истраживањем утврде патогенетски 

механизми који утичу на настанак и прогресију ретинопатије превремено рођене 

деце. Истражује се утицај ниских нивоа ИГФ-1 [13], покушава се да се утврди који је 

ниво ИГФ - 1 и у ком узрасту превремено рођене деце значајан за развој РОП-а 

[14,15].   Такође, истраживања указују на повезаност успореног постнаталног раста и 

развоја [16,17] и утицаја других болести прематуритета [18] на појаву РОП-а.  

Клиничко испољавање ретинопатије код превремено рођене деце је у уском 

временском раздобљу, између 32 и 42 гестацијске недеље када се болест развија, 

сазрева и завршава развитак. Међународна класификација ретинопатије 

прематуритета (The International Classification of Retinopathy of Prematurity - ИЦРОП) 

је урађена са циљем уједначавања критеријума  за постављање дијагнозе и 

правовремено лечење.  Праћење и евалуација резултата лечења, обухвата четри 

параметра [19]: локализација процеса на ретини (зона, 1,2,3); проширеност 

неоваскуларизација ретине кружно мерено бројем сати (1-12); стадијум (1-5) 

патолошки измењене васкуларизације; присуство или одсуство плус болести што је 

појава екстремне дилатације венских судова ретине и извијуганих артериола са 

активним шантовима кроз васкуларизовану ретину.  

Офталмолошким скринингом идентификују се превремено рођена деца код којих 

постоји озбиљан ризик трајног губитка вида због ретинопатије прематуритета. 

Тренутни водичи за скрининг ААП/ААО/ААПОС (Америчке академије за 

педијатрију / Америчке академије за офталмологију / Америчке асоцијације 
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педијатријске офталмологије и страбизма) препоручују да скрининг почиње у 31. 

постменструалној недељи, од 1 - 4 недеље после рођења [20-23]. Преглед обављају 

едуковани офталмолози бинокуларним индиректним офталмоскопом. Контролним 

прегледима прати се развој крвних судова до саме периферије, посебно обраћајући 

пажњу на локализацију завршетака крвних судова ретине - зона, њихов изглед и 

стадијум.  

Према препоруци студије (Early Treatment-Retinopathy of Prematurity, ET-РOП) 

индикације за третман су промењене и постоји тренд ранијег лечења блажих форми 

РОП пре достизања праговне болести, посебно у зони 1 [24,25]. Најчешћа терапијска 

опција је апликација интавитреално, бевацизумаба, анти ВЕГФ лека [26], раније је 

примењивана крио терапија и ласер фото коагулације аваскуларне ретине [27].  

Тренутно се упорно трага за изналажењем оптималних мера код незреле превремено 

рођене деце праћењем клиничког тока и испитивањем патофизиолошких механизма 

за правовремену процену ризичне деце код којих ће се развити РОП и примену 

адекватног лечења што ће омогућити добру функцију вида [28,29].  

 

РАДНА ХИПОТЕЗА СА ЦИЉЕВИМА ИСТРАЖИВАЊА 

 

Радна хипотеза истраживања  

 

Код превремено рођене деце код којих ће се развити РОП-а нижи је серумски ниво 

инсулину сличног фактора раста - 1  у трећој недељи живота. 

Превремено рођена деца која неће постићи задовољавајући напредак у телесној маси 

у узрасту 3 недеље и имају низак ниво ИГФ - 1 развиће РОП. 

РОП ће се значајно чешће развити код  превремено рођене деце која имају  

респираторни дистрес синдром, бронхопулмоналну дисплазију, учестале апнее и 

касну сепсу. 

 

Циљеви ситраживања 

 

1. Испитаће се значај нивоа инсулину сличног фактора раста - 1 у трећој недељи 

живота као преклиничког параметра за појаву ретинопатије код превремено рођене 

деце. 
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2. Утврдиће се утицај слабог напредовања у телесној маси од рођења до 3 недеље 

живота као независног фактора ризика на развој ретинопатије превремено рођене 

деце.  

3. Процениће се утицај пренаталних и постнаталних фактора ризика на развој 

ретинопатије прематуритета 

 

ИСПИТАНИЦИ И МЕТОДЕ РАДА 

 

Испитаници 

У студију ће бити укључено око 65 превремено рођене деце оба пола, гестацијске 

старости ≤ 32 недеље и порођајне тежине ≤ 1500 г  на Клиници за дјечије болести, 

Универзитетског клиничког центра Републике Српске.  

Код све превремено рођене деце обухваћене испитивањем биће урађен инсулину 

сличан фактор раста – 1 и офталмолошки скрининг преглед.  

Критеријуми за укључивање у студију биће: 

‐ превремено рођена деца гестацијске старости ≤ 32 недеље и/или порођајне 

тежине ≤ 1500 г . 

‐ превремено рођена деца која ће имати писмену сагласност родитеља. 

Испитаници ће бити подељени у две групе: 

Испитивана група биће: 

‐ n ≥ 30 превремено рођене деце оба пола која ће имати РОП било ког 

стадијума. 

Контролна група: 

‐ n ≥ 35 превремено рођене деце оба пола без РОП-а. 

Критеријуми за искључивање из студије биће: 

‐ превремено рођена деца гестацијске старости > 32 недеље и порођајне тежине 

> 1500 г, 

‐ превремено рођена деца гестацијске старости < 25 недеља, 

‐ превремено рођена деца која ће имати велике конгениталне малформације и 

хромозомске аномалије, 

‐ новорођенчад која ће умрети пре краја офталмолошког скрининг испитивања, 

‐ новорођенчад која неће имати писмену сагласност родитеља. 
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Фактори ризика  

Пренатални фактори ризика који ће утицати на појаву РОП-а биће: преекламсија, 

фетални дистрес, инфекција код мајке и/или превремена руптура плодових овојака 

(ПРОМ), тип порођаја и старост мајке. Бележиће се антенатална примена 

кортикостероида, дексаметазона, као примењена или не. 

 

Од демографских података анализираће се:  порођајна тежина у грамима, гестацијска 

старост у недељама и пол.  

Сва превремено рођена деца ће се мерити ван инкубатора на ваги Маxима Л, Цеље, 

опсега тачности ± 5 г. Код све превремено рођене деце ће се проводити рутинско 

мерење телесне масе од рођења свакодневно. Бележићемо промене у телесној маси 

новорођенчади у односу на порођајну тежину на 7 дана до 3 недеље живота и то на 

исти дан када је узет узорак крви за ИГФ-1.  

Гестацијска старост ће се одређивати на основу спољашњих карактеристика 

новорођенчета (критеријуми по Dubowitz-у), на основу термина последње 

менструације мајке и ултразвучном прегледу током првог триместра трудноће.  

Сва новорођенчад ће бити груписана на основу телесне масе и гестацијске старости, 

као велики раст за гестацију (ВРГ) ако је телесна маса изнад 90-тог перцентила или 

су деца одговарајућег раста за гестацију (ОРГ), или мали раст за гестацију (МРГ) ако 

је телесна маса испод 10-тог перцентила. 

 

Оксигено терапија 

Додатни кисеоник ће се ординирати да одржи артеријску сатурацију хемоглобина 

кисеоником СаО2 88-92%. Новорођенчад која ће бити на терапији кисеоником имаће 

континуирани мониторинг пулсном оксиметријом. Кисеоник ће се примењивати у 

терапији дифузно преко атмосфере инкубатора, преко „хаубе”, неинвазивном 

вентилацијом позитивним притиском користећи назални ЦПАП апаратом Infant Flow 

SiPAP, Viasys Healthcare и/или конвенционалном механичком вентилацијом која ће 

се спроводити апаратима Dräger Babylog 8000. Код респираторне терапија бележиће 

се: дужина оксигено терапије у данима, тип респираторне потпоре и дужина 

механичке вентилације у данима. Значајна ће бити механичка вентилација која се 
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спроводи дуже од 7 дана. 

 

 Болести код превремено рођене деце 

Болести које ће бити значајне за појаву РОП код превремено рођене деце биће 

респираторни дистрес синдром (РДС) као последица недостатка сурфактанта, апнее, 

бронхопулмонална дисплазија, перинатална асфиксија, присуство отвореног дуктуса 

артериозуса, рана и касна сепса, интракранијална хеморагија, хипербилирубинемија 

која ће захтевати фототерапију. 

Респираторни дистрес синдром, примена сурфактанта, апнее и бронхопулмонална 

дисплазија ће се посматрати као присутне или одсутне.  

Бронхопулмонална дисплазија ће се дијагностиковати код превремено рођене деце 

која ће имати потребу за оксигено терапијом након 28 дана постнаталне старости уз 

присуство абнормалних радиографских промена, или након 36 недеље 

постконцепцијске старости.  Перинатална асфиксија ће се процењивати на основу 

клиничке слике, Апгар скора и ацидобазног статуса. Перинатална асфиксија ће се 

посматрати као присутна или одсутна.    

Сепса ће се одређивати на основу позитивне хемокултуре,  клиничке слике, 

повишених медијатора акутне фазе запаљења. Развој сепсе у првих 5 дана живота је 

рана сепса, а сепса у каснијем узрасту је касна сепса. Сепса ће се посматрати као 

присутна или одсутна. 

Тежина анемије ће бити одређена на основу потребе за трансфузијом крви, 

превремену рођену децу ћемо груписати као политрансфузовану, трансфузија крви 

примењена једанпут или није дата трансфузија.   

Значајна ће бити хипербилирубинемија која захтева фототерапију, бележићемо је као 

примењену или не.  

Интракранијално крварење, интравентрикуларно и/или перивентрикуларно 

класификоваћемо по Папилеу, бележићемо као присутно или одсутно. Дијагноза ће 

се постављати трансфонтанеалном ултрасонографијом на ултразвучном апарату, 

ALOKA Pro Sound SSD-4000. 

 

Методе рада 

 

Непосредно по пријему у Клинику узмаће се детаљни анамнестички подаци о току 

трудноће и порођаја. Узимаће се подаци и из постојеће медицинске документације, 
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историје болести превремено рођене деце. Све медицинске анализе ће се радити у 

УКЦ Републике Српске. 

Код сваког пацијента који ће бити укључен у ову студију одредиће се серумски ниво 

инсулин сличног фактора раста - 1 у трећој недељи живота. Узимаће се 1,5 мл крви 

периферном венепункцијом, серум добијен центрифугирањем ће се анализирати 

користећи радиоимуно анализу (IGF-1-RIACT Cisbio Bioassays, radioimmunoassay of 

Somatomedin C) na Perking Elmer/Wallac Wizard® 1470 Automatic Gamma Counter. 

Серумски ниво ИГФ-1 одређиваће се у радиоимунолошкој лабораторији Завода за 

нуклеарну медицине и болести штитне жљезде, УКЦ РС. 

 

Начин испитивања у току офталмолошког скрининга 

Офталмолошки преглед радиће едуковани лекар специјалиста за очне болести. 

Скрининг за РОП урадиће се код све испитиване превремено рођене деце поштујући 

критеријуме офталмолошког  скрининга за ретинопатију прематуритета који су 

прихваћени према предлогу Америчке Академије за Педијатрију [28]. Први 

офталмолошки преглед спроводиће се 2 до 4 недеље после рођења.  Преглед очног 

дна радиће се на широку зеницу. Максимална мидријаза ће се постићи укапавањем 

циклопентолата 0,5%, капи за очи, а непосредно пре прегледа анестетик 

оксибупрокаин 0,4%. Преглед ће се урадити Welch Allyn индиректним 

бинокуларним офталмоскопом и лупом 20 D. Сваки преглед ће се уносити у 

документацију о локализацији, зона 1-3, изгледу завршетака крвних судова ретине и 

стадијуму 1-5. За свако новорођенче које ће имати РОП, одређиваће се узраст у коме 

је РОП детектован, максимални стадијум РОП-а и терапија РОП-а. Офталмолошки 

прегледи ће се наставити после отпуста новорођенчета из болнице. 

 

Статистичке методе 

Добијени подаци ће бити обраћени користићи статистички програмски пакет 

(Statistical Package for Social Sciences - SPSS 20.0). Нумеричка обележја ће се 

приказати путем средњих вредности (аритметичка средина) и мера варијабилитета 

(опсег вредности, стандардна девијација), а атрибутивна обележја коришћењем 

фреквенција и процената. Униваријабилна компарација ризико фактора између група 

превремено рођене деце без РОП-а и са РОП-ом вршиће се применом Студентовог т- 

теста, а тестирање разлике фреквенција атрибутивних обележја применом χ2 теста и 



14 
 

Mann-Whitney У теста. За испитивање повезаности два обележја употребиће се 

Пеарсонов коефицијент корелације. Статистички значајним ће се сматрати ниво 

значајности p < 0.05. Мултиваријабилном логистичком регресијом ће се 

процењивати фактори предиктивни за развој РОП-а. Израчунаће се Оддс однос и 

95% интервал поверења за сваки фактор ризика. 

 

НАУЧНИ ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЊУ 

 

Из постављених хипотеза и дефинисаних циљева, као и прегледа истраживања јасно 

се може уочити да сазнања о улози ИГФ -1 у настанку ретинопатије прематуритета  

нису још увек довољно разјашњена. Ово истраживање је научни допринос у 

расветљавању улоге инсулину сличног фактора раста - 1 у патогенези РОП-а. 

Разумевање улоге ИГФ -1 уз праћење постнатално промена у телесној маси, могло 

би утицати на издвајање високо ризичне превремено рођене деце код којих ће се 

развити РОП, а ова сазнања би могла водити развоју нових дијагностичких и 

терапијских стратегија. Ове мере ће омогућити да се коригују садашњи 

офталмолошки скрининг критеријуми који се заснивају на прођајној телесној маси и 

гестацијској старости, тако што би се фокусирали стресни офталмолошки прегледи 

само на високо ризичну превремено рођену децу. Очекивани резултати ће 

послужити за формирање националног водича за офталмолошки скрининг. 

Закључци изведени на основу резултата ове студије, требало би да допринесу 

побољшању третмана вулнерабилне популације претерминске новорођенчади, као и 

у редукцији перинаталног морбидитета. 
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а) Значај истраживања; 
б) Преглед истраживања; 

в) Радна хипотеза са циљем истраживања; 
г) Материјал и метод рада; 
Научни допринос истраживања. 
 
 

3. ОЦЈЕНА И ПРИЈЕДЛОГ 

На основу увида у рад кандидата, приложену документацију, биографију и 

библиографију, закључује се да кандидат мр сц. мед Драгица Јојић испуњава све 

прописане услове за одобрење теме за израду докторске дисертације у складу са 

важећим прописима Закона о Универзитету и како је предвиђено Статутом 

Универзитета у Бањој Луци. Чланови Комисије сматрају да постоје одговарајући 

научни и стручни услови да кандидат може успешно реализовати све постављене 

захтеве везане за израду докторске дисертације и добити поуздане и значајне 

резултате, зато сматрамо да је квалификован за израду докторске дисертације. 

 

МИШЉЕЊЕ О ПРЕДЛОЖЕНОЈ МЕТОДИ ИСТРАЖИВАЊА 

Предложена тема је актуелна и занимљива са научног аспекта и стручно 

оправдана, могућа је клиничка примена у неонатологији и офталмологији. 

Истраживања у оквиру предложене теме представљају наставак рада кандидата у 

подручју неонатологије. Кандидат мр сц. мед Драгица Јојић је након детаљног 

прегледа литературе, показала способност да јасно дефинише проблеме и циљеве 

научног истраживања. Показала је своју научну компетицију адекватним избором 

дизајна студије, као и методологије научног истраживања. Предложене 

статистичке методе и тестови су адекватни за истраживања овог типа. 
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