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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 
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Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, 

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на IV 

редовној сједници одржаној дана 22.03.2016. године, донијело је Одлуку број: 

18/3-827/2016 о именовању Комисије за оцјену подобности теме и кандидата мр сц. 

мед. Живорада Гајанина за израду докторске тезе под насловом:  
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1. Проф. др Весна Ећим Злојутро, редовни професор, ужа научна област 

Гинекологија, опстетриција и репродуктивна медицина, Медицински факултет у 

Бањој Луци, предсједник комисије; 

2. Проф. др Ненад Лучић, ванредни професор, ужа научна област ужа научна област 

Гинекологија опстетриција и репродуктивна медицина, Медицински факултет у 

Бањој Луци, ментор; 

3. Проф. др Небојша Митић, редовни професор, ужа научна област Патологија, 

Универзитет у Косовској Митровици, Медицински факултет, члан; 
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1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ, НАУЧНА И СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ 
КАНДИДАТА 

 

БИОГРАФИЈА 

Живорад Гајанин је рођен 1959. године у Котор Варошу. Основну школу завршио је 

Грабовици, Котор Варош 1975. године. Средњу медицинску школу завршио у Бањој 

Луци 1979. године. Медицински факултет је завршио у Бањој Луци 1984. године. 

Запослен је у Дому здравља Котор Варош од 1984. године до данас. Уписао 

постдипломски студије „Биомедицинска истраживања“ на Медицинском факултету 

Бања Лука 1997. године. Специјализацију из гинекологије и акушерства завршио је 

1997. године на Медицинском факултету у Београду. Звање примариуса је стекао 

2009. године а додијељено је од стране Министарства здравља и социјалне заштите 

Републике Српске. Магистарски рад на тему "Експресија п16ИНК4а у 

инфламацијским, пренеопластичним и неопластичним промјенама цервикса утеруса 

- клинички значај" је одбранио 2013. године на Медицинском факултету у Бањој 

Луци. Као специјалиста гинекологије и акушерства запослен је у Дому здравља од 

1997. године до сад. Функцију директора Дома здравља Котор Варош је обављао у у 

једном мандату од 2009. године од 2013. Тренутно запослен у Дому здравља Котор 

варош на мјесту љекара специјалисте гинекологије и акушерства у диспанзеру за 

жене. Објавио је више стручних и научних радова у часописима националног и 

међународног значаја. Активни је учесник научних и стручних скупова националног 

и међународног значаја. Говори енглески језик те познаје основе руског језика. 
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Banja Luka 2005: 243 – 4. 
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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; 

б) У прилогу биографије доставити списак објављених научних радова. 

 

2. ЗНАЧАЈ И НАУЧНИ ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЊА 

 

ЗНАЧАЈ ИСТРАЖИВАЊА 

Претпоставља се да ће резултати планираних истраживања у значајној мјери 

допринијети разјашњењу прогностичког значаја демографских, морфолошких 

карактристика карцинома грлића материце. Резултати би требали указати на значај 

молекуларних карактеристика карцинома цервикаса и утицај молекуларног типа 

карцинома цервикса на исход лијечења. Истараживања ће допринијети новим, 

савременим сазнањима о молекуларној и генетској основи малигних болести која 



намећу проналажење нових кључних фактора одговорних за настанак, раст и 

метастазирање тумора који би могли бити основа за савремену циљану („таргет“) 

терапију специфичним моноклоналним антитијелима. 

Резултати овог истраживања ће утврдити прогностички значај експресије рецептора 

фактора раста (ФЛОТ-2, РОР-2 и Wнт5А протеина), повезаност степена експресије 

са другим морфолошким параметрима у карциному грлића материце, током и 

исходом болести.  

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

даљим истраживањима у подручју савремене медицине која су базирана на 

изучавању патогенетских молекуларних карактеристика тумора и проналажењу 

нових “циљаних” лијекова који би везивањем за специфичне антигене на површини 

(рецептори фактора раста) ћелије довели до заустављања процеса прогресије 

болести, посебно употребом комбинације више антитијела. Овако модулисана 

терапија би омогућила инактивацију већег броја сигналних путева са већом 

вјероватноћом заустављања прогресије тумора. 

 

ПРЕГЛЕД ИСТРАЖИВАЊА 

Карцином грлића материце (ЦЦ- cervical cancer) је један од најчешћих малигнитета у 

свијету. На годишњем нивоу оболи 277 000 нових случајева, а умре 266 000 у свијету 

[1]. По учесталости је трећи по реду од гинеколошких малигнитета послије 

карцинома оваријума и ендометријума, те чини око 13% свих малигнитета код жена 

[2]. Инциденција је значајно смањења увођењем обавезних метода скрининга у 

већини западних земаља. Прогноза болести за операбилне карциноме цервикса је у 

посљдењем десетљећу побољшана, а петогодишње преживљавање пацијентица у 

раним фазама болести је више од 80% [3,4]. Прогноза карцинома цервикаса у 

узнапредовалом стадијуму је лоша и петогодишње преживљавање износи око 40% 

[4]. Сквамоцелуларни карцином је најчешћи хистолошки тип малигног тумора 

грлића материце и чини око 80% до 90% свих тумора овог органа [5]. Хируршка 

ресекција и радиотерапија су потенцијално куративне методе раних стадијума 

тумора. Око 30% - 35% тумора се дијагностикује у одмаклом стадијуму, а њихов 

третман је неуспјешан [6,7]. Рецидив карцинома цервикса обично има лош одговор 

на различите модалитете хемотерапије и радиотерапије [8]. Већина ЦЦ настаје од 

цервикалне интраепителне неоплазије (ЦИН), а главни фактор ризика је хронична 



инфекција хуманим папилома вирусима  [9]. 

Због свега наведненог постоји потреба да се истраживањем утврде биолошки 

механизми који утичу на настанак, прогресију и исход лијечења карцинома грлића 

материце.  

Молекуларна патогенеза ЦЦ углавном укључује аберантну експресију онкогена и 

тумор супресорских гена и промјене у сигналним путевима као што су Wнт/β-

катенин, мТОР, Нотч путеви [10]. Тачни ћелијски механизми карциногенезе у ЦЦ су 

још увијек слабо разјашњени.  

Wнт сигнални пут укључује бројне протеине који су потребни за почетак процеса 

ћелијске пролиферације и диференцијације у различитим органима [11]. Активација 

овог пута започиње везивањем протеина за ванћелијску домену рецептора коју чине 

шест трансмембранских протеина припадника Г-протеин везаних рецептора. Након 

њихове активације креће каскадна реакција унутар ћелије, а која завршава 

пролиферацијом ћелије. Постоје докази да Wнт сигнални пут игра важну улогу у 

карциногенези и напредовању тумора. Активација Wнт сигнализације може увести 

туморску ћелију у пролиферацију и миграцију, док супресија овог пута може 

довести до инхибиције раста тумора. Такође активација Wнт сигналног пута може 

указивати на хемосензитивност и радиорезистентност тумора [7,12,13,14]. Трајна 

активација Wнт-β-катенина указује на лошу прогнозу неколико карцинома [15]. 

ФЛОТ2 је протеин који припада СПФХ фамилији протеина, и представља рецептор 

за факторе (раста) који су повезани са преносом сигнала  у ћелији. Присутан је у 

различитим ткивима (мозак, срце, плућа и плацента) и повезан је са различитим 

типовима хуманих карцинома [16,17]. Нека од истраживања указују да експресија 

ФЛОТ2 указује на лошу прогнозу и појаву метастаза ЦЦ [18]. Такође, истраживања 

указују и на повезаност експресије ФЛОТ2 и појаве метастаза у меланому [19], 

лошија прогноза у карциному желуца [20], лоша прогноза и брза прогресија у 

карциному бубрега [21]. Међутим улога ФЛОТ2 у прогресији и предвиђању исхода 

ЦЦ још увијек није позната. 

Рецептор сличан тирозин киназном рецептору, orphan 2 рецептор (РОР2), познат као 

неутрофна тирозин киназа, припада РОР фамилији рецептора који се налазе на 

површини ћелије. РОР2 су укључени у формирање хрскавице и његова нормална 

активност је потребна за развој и раст хрскавице [22,23,24]. Недавна истраживања 

указују да мутације у РОР2 гену могу бити узорок настанка тумора. Wright и 



сарадници су доказали да је експресија РОР2 у корелацији са експресијом гена 

укључених у продукцију екстрацелуларног матрикса, те да стимулише раст тумора 

поријекла бубрежних ћелија [25,26]. Аутори су утврдили улогу експресије РОР2 

рецептора и у карциному дебелог цријева [27]. Edris и сарадници су утврдили да је 

експресија РОР2 рецептора значајан прогностички фактор у малигним туморима 

меких ткива (саркомима) [28]. Клинички значај експресије РОР2 рецептора у 

карциномима цервикса и повезаност експресије са другим прогностичким 

параметрима још увијек није у потпуности јасан.  

 
 
 
РАДНА ХИПОТЕЗА СА ЦИЉЕВИМА ИСТРАЖИВАЊА 

 

Радна хипотеза истраживања  

Карциноми цервикса са неповољним патохистолошким прогностичким параметрима 

имају висок степен експресије Wнт5А, ФЛОТ2 и РОР 2. 

Пацијентице са карциномом грлића материце који има високу експресију Wнт5А, 

ФЛОТ2 и РОР 2 имају краће вријеме до појаве рецидива болести и краће 

преживљавање. 

 

Циљеви ситраживања 

1. Утврдити стандардне прогностичке параметре, број туморских пупољака на 

инвазивном фронту тумора и примарни патолошки стадијум болести. 

2. Утврдити степен експресије рецептора фактора раста (ФЛОТ-2, РОР-2 и 

Wнт5А протеина) у карциному грлића материце.  

3. Утврдити корелацију између стандардних патохистолошких прогностичких 

параметара за карцином грлића материце и броја туморских пупољака на 

инвазивном фронту тумора, степена експресије рецептора фактора раста. 

4.        Утврдити који од стандардних патолошких прогностичких параметра и 

експресија фактора раста утичу на појаву рецидива болести и дужину преживљавања 

пацијената са карциномом грлића материце. 

 

 

 



ПАЦИЈЕНТИЦЕ И МЕТОДЕ РАДА 

 

ПАЦИЈЕНТИЦЕ 

У студију ће бити укључено око 80 пацијентица са карциномом цервикса код којих 

је урађена радикална хируршка операција у Универзитетском Клиничком центру 

Републике Српксе (УКЦ РС). Пацијентице ће бити укључене у студију методом 

случајног избора без обзира на старосну дистрибуцију и хистолошки тип тумора. 

Критеријум за укључивање пацијената у студију ће бити да болују од карцинома 

грлића материце, да је у лијечењу коришћена хируршка терапија, да  постоје подаци 

о току и исходу болести код ових пацијентица у периоду од најмање 5 година. 

Дизајн истраживања је дијелом ретроспективна, а дијелом проспективна аналитичка 

студија. 

Критеријуми за искључење из студије су: пацијентице за које немамо 

репрезентативне узорке за хистолошку и имунохистохемијску анализу, пацијентице 

које у лијечењу карцинома цервикса нису хируршки третиране, недоступност 

података везаних за ток и исход болести минимално 5 година од хируршког 

третмана.  

 

МЕТОДЕ РАДА: 

Праћење болесника: ток  и исход лијечења, дужина преживљавања или  узрок смрти 

биће утврђен на основу медицинске документације или података добијених 

интервјуом са пацијентицом или њеном породицом. Пацијенти ће бити на основу 

тока  и исхода болести подијељени у двије групе: група I- пацијенти са повољним 

исходом болести (у току периода праћења живи, без рецидива болести); група II- 

пацијенти са неповољним исходом болести: 1. живи, са релапсом болести у току 

праћења, 2.  пацијенти умрли у току праћења. 

Репрезентативни узорци туморског ткива, добијени хируршком ресекцијом, биће 

фиксирани у 4% формалину и укалупљени у парафинске блокове. Из парафинских 

блокова ће се сјећи семисеријски резови дебљине 4 µм. Након депарафинизације 

исјечци ткива биће обојени рутинском хематоксилин-еозин (ХЕ) методом. На овако 

припремљеним патохистолошким препаратима биће одређивани, квалитативном 

методом,  стандардни патохистолошки параметри неповољне прогнозе: хируршка 

процедура која је коришћена у лијечењу, величина тумора, хистолошки тип тумора 



(према класификацији Свјетске здравствене организације – СЗО), хистолошки градус 

тумора, дубина инвазије строме, начин раста, број туморских пупољака на 

инвазивном фронту тумора, маргине (ендоцеврвикална код парцијалних ресекција 

цервикса), егзоцервикална –вагинална, дубока (циркумференцијална маргина), 

инвазија лимфних судова, инвазија крвних судова, перинеурална и интранеурална 

инвазија, статус лимфних чворова, патолошки садијум болести (пТНМ), друге 

промјене. 

Подаци о старости и полу пацијената, као и подаци о макроскопским 

карактеристикама тумора (локализација тумора, макроскопски тип раста тумора и 

др.) биће  преузети из патохистолошких налаза уложених у регистре пацијената. 

Процјена броја туморских пупољака ће бити вршена на патохистолошким 

препаратима бојеним хематоксилин-еозин методом семиквантитативном методом. 

Узорци тумора са мање од 5 туморских пупољака на инвазивном фронту ће се 

дефинисати као низак степен. Високи степен туморских пупољака на инвазивном 

фронту тумора ће се дефинисати као присуство више од 5 туморских пупољака. 

На основу прегледаних ХЕ бојених хистолошких препарата биће одабран по један 

репрезентативан узорак ткива од сваког пацијента за даље имунохистохемијско 

бојење. 

Из одабраних репрезентативних узорака ткива са инвазивног руба туморског ткива 

биће сјечени хистолошки резови дебљине 4 µм, а након тога депарафинисани. Након 

блокаде ендогене пероксидазе са 3% водоник пероксидом исјечци ће се третирани у 

цитратном пуферу, у микроталасној пећници, два пута по 5 минута (или два пута по 

10 минута), ради демаскирања антигена, након чега ће бити испирани дејонизованом 

водом. Имунохистохемијска идентификација испитиваног антигена биће вршена 

примјеном стрептавидин-биотин-пероксидаза технике, према стандардној ЛСАБ+ 

процедури (АБЦАМ). Примјениће се сљедећа примарна моноклонална антитијела у 

оптималним или комерцијалним концетрацијама (АБЦАМ): Анти-Wнт5а, Анти-

ФЛОТ-2, Анти-РОР2.  

Исјечци ће се инкубирати 30 минута на собној температури са биотинилизованим 

антимишијим антитијелима, а затим ће се инкубирати стрептавидин-пероксидаза 

комплексом у трајању од 30 минута. Као хромогени супстрат биће коришћен 3-

amino-9-ethylcarbasole (AEC). Након сваког инкубирања узорци ће се испирати у Tris 

buffered saline (TBS), ПХ 7,4. Препарати ће се контрастирати хематоксилином. 



Имунохистохемијска анализа ће се вршити свјетлосним микроскопом, 

квалитативном или семиквантитативном анализом. 

Процјену експресије ће вршити један патолог, без познавања клиничких података. 

Процјена ће се вршити на следећи начин: Проценат позитивних туморских ћелија: 0 

(без позитивне имунолошке реакције у туморским ћелијама); 1 (<10% позитивних 

туморских ћелија); 2 (10-50% позитивних туморских ћелија); 3 (од 51 до 80% 

туморских ћелија) и 4 (>80% туморских ћелија позитивно). Интензитет имунолошке 

колорације ће се процјењивати на следећи начин: 0 (без имунолошке реакције на 

туморским ћелијама); 1 (слаба имунолошка реакција – свијетло жута); 2 (умјереног 

интензитета – жуто смеђе боје); 3 (јаког интензитета – смеђе боје). Интензитет 

имунолошке реакције (TS – total score) представља збир процента позитивних 

туморских ћелија и интензитета бојења. Негативна имунолошка реакција се сматра 

за узорке чији је score 0 - 2; Имунолошка реакција ниског интензитета за узорке чији 

је score 3 - 5, Имунолошка реакција високог степена за узорке чији је score 6 –7) [7].   

 

СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТКА 

Добијени подаци ће бити обрађени према основним дескриптивним статистичким 

методама: средња вриједност, стандардна девијација и медијана, за нумеричка 

обиљежја. За обиљежја дисконтинуиране природе биће коришћена учесталост и 

градација позитивности по аналогној скали. Разлике између група по анализираним 

варијаблама биће тестиране параметарском аналитичком статистичком методом- 

Студентовим т тестом за независне узорке. За непараметријска обиљежја и процјену 

утицаја варијабли на прогресију болести, биће примјењиване аналитичке методе за 

процјену значајности разлике: Перасонов χ2 тест и Фишеров тест тачне 

вјероватноће. Испитивање вјероватноће преживљавања и утицаја појединих 

варијабли на преживљавање болесника биће израчунавато према Каплан-Маиеровом 

алгоритму. За униваријантно поређење кривих преживљавања између поједних 

група и категорија анализираних варијабли  користиће се χ2 тест и Long-rank тест. 

Мултиваријантна анализа у неколико изабраних модела биће урађена примјеном 

Coxovog модела пропорционалних хазарда. 

Сви подаци ће се унијети у табеле и приказати графички. 

У случају кад је вјероватноћа да је нулта хипотеза тачна једнака или мања од 5% 

(п≤0,05) разлика између анализираних група биће прихваћена као статистички 



значајна, а када је вјероватноћа једнака или мања од 1% (п≤0,01) разлика између 

анализираних група биће прихваћена као високо статистички значајна. 

У статистичкој обради података биће коришћен компјутерски програм SPSS v.16 

(SPSS, Chicago, IL, USA). 

 

НАУЧНИ ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЊА 

Разумијевање молекуларне основе повезане са настанком ЦЦ може утицати на рану 

дијагнозу, развој нових терапијских модалитета и утицати на прогнозу болести. 

Идентификацијом нових биомаркера ће се омогућити предвиђање прогресије, 

прогнозе тумора и развој нових циљаних терапијских метода у лијечењу ЦЦ.  

У нашем истраживању желимо да утврдимо експресију Wнт5А, ФЛОТ2 и РОР 2 у 

карциному грлића материце. Такође, желимо да на нашем материјалу утврдимо 

клинички значај експресије напријед наведених рецептора фактора раста и 

повезаност њихове експресије у туморским ћелијама са другим прогностичким 

факторима, појавом рецидива болести и укупним преживљавањем пацијентица 

обољелих од ЦЦ. 
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а) Значај истраживања; 
б) Преглед истраживања; 
в) Радна хипотеза са циљем истраживања; 
г) Материјал и метод рада; 
д) 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 Живорад Гајанин 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. Кандидат је временом и након опсежног и детаљног 

прегледа литературе показао способност да јасно дефинише актуелни проблем и 

циљеве научног истраживања, да влада дизајном истраживања и избором 

методологије научно–истраживачког рада. Чланови Комисије сматрају да постоје 

одговарајући научни и стручни услови да кандидат може успјешно реализовати све 

постављене захтјеве везане за израду докторске дисертације и добити поуздане и 

значајне резултате, те га због тога сматра квалификованим за израду докторске 

дисертације. 

МИШЉЕЊЕ О ПРЕДЛОЖЕНОЈ МЕТОДИ ИСТРАЖИВАЊА 

Предложена тема је научно и стручно оправдана, недовољно је истражена и веома 

занимљива са научне тачке гледишта, као и са аспекта могућности клиничке 

примјене у онколошкој гинекологији.  

Методе истраживања су усклађене са пројектом ове докторске дисертације. Садрже 

детаљно описан дизајн студије и методе истраживања, као и методе статистичке 

обраде података. Опис метода истраживања у потпуности омогућава понављање 

истраживања на другом узорку. Предложене статистичке методе и тестови су 

адекватни за истраживања овог типа. 

 
 



 


