
 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ       Образац - 2 
ФАКУЛТЕТ: МЕДИЦИНСКИ 
 

 

ИЗВЈЕШТАЈ 
о оцјени подобности теме, кандидата и ментора за израду докторске 

дисертације 

 
I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ  

Орган који је именовао комисију: Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Бањалука 

Датум именовања комисије:   03.12.2016 

Број одлуке:  18/3922/2016 

Састав комисије:  

1. Станић Јелена Ванредни 
професор 

Ужа научна област Интерна медицина 

 Презиме и име Звање Научно поље и ужа научна област 

 Медицински факултет Фоча, Универзитета у 
Источном Сарајеву 

предсједник 

 Установа у којој је запослен-а Функција у комисији 

 
2. Станетић Мирко Редовни професор Ужа научна област Интерна медицина 
 Презиме и име Звање Научно поље и ужа научна област 

 Медицински факултет Универзитета у  
Бањој Луци 

Члан 

 Установа у којој је запослен-а Функција у комисији 

 
3. Тадић Латиновић Љиљана Ванредни 

професор 
Ужа научна област Патологија 

 Презиме и име Звање Научно поље и ужа научна област 

 Медицински факултет Универзитета у  
Бањој Луци 

Члан 

 Установа у којој је запослен-а Функција у комисији 
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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
1. Име, име једног родитеља, презиме:  Лора (Душан) Новаковић Лацковић 

2. Датум рођења:  22.06.1968           Мјесто и држава рођења: Љубљана, СФРЈ 

 
 II.1  Основне студије 

 
Година уписа:       Година завршетка:     Просјечна оцјена током студија: 
 
Универзитет: Универзитет у Сарајеву ; Универзитет у Бањој Луци 

Факултет/и:Медицински факултет 

Студијски програм:  Општа медицина 

Звање: доктор медицине 

 

 II.2  Мастер или магистарске студије 

 
Година уписа:       Година завршетка:     Просјечна оцјена током студија: 
 
Универзитет: Универзитет у Бањој Луци 

Факултет/и: Медицински факултет 

Студијски програм: Општа медицина 

Звање:   Магистар медицинских наука 

Научна област: Интерна медиицна 

Наслов завршног рада: Процјена клиничког одговора у односу на експресију рецептора 

епидермалног фактора раста (ЕГФР) код пацијената са монотерпијским третманом 

ерлотинибом 

 

 II.3  Докторске  студије  

 
Година уписа:      

Факултет/и: 

Студијски програм: 

Број ЕЦТС до сада остварених:   Просјечна оцјена током студија: 

 

1986 1996 7,20

2005 2014 9.64
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     II.4  Приказ научних и стручних радова кандидата  

 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија1

1. 

Љ.Taдић Латиновић, Ж.Eри, A.Салапура, Л.Новаковић Лацковић, 

M.Станетић, J.Станић. EGFR мутацијски статус у немикроцелуларним 

карциномима (NSCLC): подаци из свакодневне праксе. Respiratio 

2016;6(1-2):27-32. (бр. стр. 6) (Оригинални научни рад у часопису 

националног значаја ISSN 2233-0216) 

 
 
 
        5 

Kратак опис садржине:  
 
У овој студији аутори су презентовали резултате ЕГФР тестирања које је рађено ПСР (енг. 

PCR) методом у реалном времену. Студијом је обухваћено 198 болесника са 

немикроцелуларним карциномом плућа из Босне и Херцеговине. Активирајуће ЕГФР 

мутације су биле чешће присутне код жена (4,55%) него код мушкараца (2,02%). Делеција 

на егзону 19 је била присутна у 76,92% случајева, а мутација на егзону 21 (L858R) је 

потрвђена код 15,38% случајева. Студија је показала да у узорцима добијеним у 

рутиснком тестирању пацијената са немикроцелуларним карциномом плућа учесталост 

ЕГФР мутација је нижа у односу на податке из литературе који се односе на популацију 

кавкаске етничке припадности и популацију из подручја Европе.  

Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО 

 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија2

2. 

L.Novaković Lacković, M.Spremo, M.Stanetić, N.Vaselić, S.Miščević 

Anksioznost i depresija u oboljelih sa nemikrocelularnim karcinomom 

pluća. Respiratio 2016; 6 (1-2): 33-39. (бр.стр. 6) Оригинални научни рад 

у часопису националног значаја ISSN 2233-0216) 

 
 
 
        5 

Kратак опис садржине:  
 

                                                 
1 Категорија се односи на оне часописе и научне скупове који су категорисани у складу са Правилником о 
публиковању научних публикација („Службени гласник РС“, бр. 77/10) и Правилником о мјерилима за 
остваривање и финансирање Програма одржавања научних скупова („Службени гласник РС“, бр. 102/14).   

 
 
2 Категорија се односи на оне часописе и научне скупове који су категорисани у складу са Правилником о 
публиковању научних публикација („Службени гласник РС“, бр. 77/10) и Правилником о мјерилима за 
остваривање и финансирање Програма одржавања научних скупова („Службени гласник РС“, бр. 102/14).   
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Аутори су у раду, примјеном Упитника о демографским подацима дизајнираним за 

потребе студије и самоизвјештавајућег Упитника о негативним емоционалним стањима 

(Depression Anxiety and Stress Scale–DASS (Lovibond PF & Lovibond SH, 1995), утврђивали 

степен анксиозности, депресивности и стерса код обољелих са немикроцелуларним 

карциномом плућа у односу на здраву популацију, брачни статус, пол, старост и навике 

пушења дувана. Резултати истраживања су показали да испитаници обољели од 

немикроцелузларног карцинома плућа имају статистички значајно израженију депресију, 

анксиозност и стрес у односу на  здраве испитанике. Обољеле жене су показале 

тенденцију ка мањим нивоима анксиозности и депресије у односу на мушкарце, а ниво 

стреса је уједначен. Најизраженија анксиозност и депресија присутни код разведених, док 

је депресија нејизраженија код обољелих који се нису никад женили/удавали. 

Анксиозност, депресија и стрес су нешто израженији код запослених обољелих иако нема 

статистичке значајнојности. Најниже вриједности анксиозности и депресивности 

примјећени су код незапослених обољелих, док је стрес најнижи код обољелих 

пензионера. Обољели испитаници имају тенденцију да са старошћу процјењују властиту 

анксиозност, депресивност и стрес све нижима, иако пронађене разлике нису статистички 

значајне. Обољели  који су прије болести конзумирали цигарете показују незнатно нижи 

ниво анксиозности, депресивности и стреса.  

Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО 

 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија

3. 

Л.Новаковић Лацковић et al. Процјена клиничког одговора у односу на 

експресију рецептора епидермалног фактора раста (EGFR) koд 

пацијената са монотерапијским третманом ерлотинибом. Respiratio 

2015;5(1-2):36-42. (бр. стр. 6) Оригинални научни рад у часопису 

националног значаја ISSN 2233-0216) 

 
 
 
 
       5 

Kратак опис садржине:  
 
Аутори су у раду истраживали експресију ЕГФР (eng. EGFR) као позитивног предиктора 

сензитивности за терапију ерлотиноб-ом процјењујући повезаност експресије ЕГФР у 

односу на хистолошки тип карцинома, пол, пушење и стадијум болести. Процјењен је 

прогностички значај експресије ЕГФР у туморском ткиву у односу на клинички ток 

болести тј. вријеме без прогресије болести код пацијената третираних ерлотинибом.  
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Радом је доказано да је висока експресија ЕГФР повезана са прогресијом болести, 

лошијим преживљавањем, лошијим терапијским одговором и развојем резистенције на 

стандардну хемиотерапију. 

Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО 

 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија

4. 

С.Maрић, Л.Новаковић Лацковић, M.Станетић, Д.Mилеуснић. 

Палијативна радиотерапија карцинома плућа – побједа или унапријед 

изгубљена битка? Respiratio 2014;4(1-2):266-269. (бр. стр. 4) Приказ 

случаја у часопису националног значаја ISSN 2233-0216) 

 
 
 
       3 

Kратак опис садржине:  
 
Аутори у раду обрађују тему палијативне зрачне терапије у локорегионалној контроли 

немикроцелуларног карцинома плућа кроз приказ случаја у којем је палијативна зрачна 

терапија примјењена као иницијални третман. У наставку третмана пацијента са локално 

узнапредовалим немикроцелуларним карциномом плућа, проведено је лијечење 

полихемиотерапијом те третман ерлотиниб-ом (Таrceva®). Није стандардна процедура 

примјенити палијативни зрачни тертман иницијално али то не значи да пацијент који се на 

тај начин третира нема добро прогнозу. У клиничкој пракси палијативна радиотерапија 

примјењена иницијално, може постати почетак дуготрајне контроле болести. Потенцира 

се на мултидисциплинарном третману који ће се прилагодити сваком пацијенту посебно. 

Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО 

 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија

5. 

Л.Новаковић Лацковић, M.Станетић. ERLOTINIB vs DOCETAXEL. 

Часопис удружења пулмолога Републике Српске 2012;2(1-2):70-73. (бр. 

стр. 4) Оригинални научни рад у часопису националног значаја ISSN 

2233-0216) 

 
 
       5 

Kратак опис садржине:  
 
Аутори су у раду представили и упоредили резултате примјене ерлотиниба и доцетаксела 

у II и III линији хемиотерапије 84 пацијента лијечена у Клиници за плућне болести УКЦ 

Бања Лука, те. Главни критеријум за монотерапијски третман доцетакселом или 

ерлотинибом је неуспјех I линије полихемиотерапије са платином у основи.  
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Даљња ограничења у смислу индикација су: узнапредовала или метастатска болест, 

одлука пулмолошко-онколошког конзилијума, ECOG статус 0 – 2, терапија до прогресије 

болести уз контроле сваке 3 односно 4 недеље или до појаве озбиљних нежељених 

ефеката лијека (наставак лијечења само у случају стабилне болести или објективног 

одговора на лијечење). Резултати су показали значајно дуже вријеме без прогресије 

болести код пацијената лијечених ерлотинибом у поређењу са терапијом доцетакселом. 

Ефикасност третмана ерлотинибом се показала већом (у смислу продужења времена без 

прогресије болести) уколико се лијек примјени у II линији хемиотерапије. Токсичност оба 

лијека се показала добро толерисаном, али терапија ерлотинибом представља бољу опцију 

третмана пацијента у другој линији хемиотерапије.  

Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО 

 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија

6. 

M.Станетић, Л.Новаковић, M.Tурић, T.Meнићанин. Eвалуација 

резултата  једногодишње примјене Таrceva®-е у лијечењу 

узнапредовалог немикроцелуларног карцинома плућа. Scripta Medica, 

Supplement to Scripta medica 2008;39(1);179-181; (бр. стр. 3) Стручни 

рад у часопису националног значаја ISSN 0350-8218) 

 
 
 
       3 

Kратак опис садржине:  
 
Аутори су у овом раду представили властита искуства у лијеченју узнапредовалог 

немикроцелуларног карцинома плућа. Радом је обухваћено 19. пацијента третираних 

ерлотинобом (Тarceva*), који су претходно лијечени неким од протокола са платином у 

основи. Резултати рада поређени су са резултатима студије BR21.  

Монотерапијски третман ерлотиноб-ом показао је ефикасност једнаку стандардној 

хемиотерапији са платином у основи, бољу подношљивост са мање нежељених ефеката, те 

комфорност за пацијента у форми једнодневног оралног дозирања. Резултати су 

потврдили ефикасност примјењеног лијека у пацијената неподобних за лијеченје 

стандардном хемиотерапијом. У поређењу са добром потпорном његом, примјена 

ерлотинибa је показаla значајну корисност у погледу контроле симптома и QoL.  

Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО 

 
 
Да ли кандидат испуњава услове?     ДА   НЕ 
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III     ПОДАЦИ О МЕНТОРУ/КОМЕНТОРА  
 
 
Биографија ментора/коментора (до 1000 карактера): 
 
Проф. др Мирко Станетић је рођен 1961. године. У сталном је радном односу у Клиници за 

плућне болести Универитетског клиничког центра Републике Српске. Од 1998. године 

учествује у настави на Медицинском факултету Бања Лука, а од 2012. године је у звању 

редовног професора на предмету Интерна медицина. Предавач је на више стручних и 

научних скупова. Ментор у више радова за степен другог и трећег циклуса. Гостујући је 

професор на домаћим и страним универзитетима. Предсједник је удружења пулмолога 

Републике Српске те члан Удружења пулмолога Републике Србије, Друштва доктора 

медицине Републике Српске, Европске асоцијације пулмолога (ERS). 

 
 

Радови из области којој припада приједлог докторске дисертације: 

Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница 

1. 

Mehić B, Stanetić M, Tinjić L, Smoljanović V. Our experiences with erlotinib in second 

and third line treatment patients with advancced stage IIIB/IV non-small sell lung cancer. 

Bosn J Basic Med Sci. 2008 Nov;8(4):386-90. 

2. 

Станетић М, Новаковић Л, Tурић М, Meнићанин Т. Eвалуација резултата  

једногодишње примјене Таrceva®-е у лијечењу узнапредовалог 

немикроцелуларног карцинома плућа. Scripta Medica, Supplement to Scripta medica 

2008;39(1);179-181. 

3. 

Станетић М, Јандрић К, Вучић М, Арнаутовић Р, Ђекић-Чађо М, Турић М, 

Кузмић Б, Корица Р, Новаковић Л, Гајић С. Клиничка искуства цитолошке 

дијагностике карцинома бронха. Зборник радова. Интернационални конгрес 

„Здравље за све“- Неопластичне болести проблем 21. вијека, 2003:62-71. 

4. 

Станетић М, Ери Ж, Јандрић К, Турић М, Вучић М, Кузмић Б, Арнаутовић Р. 

Цитолошка потврда периферно локализованог малигног обољења у материјалу 

добијеном трансбронхалном аспирационом биопсијом. Зборник радова Мајски 

пулмолошки дани 2002. 

5. 
M.Stanetić, Ž. Eri. Evaluation of the transbronchial flexible-needle aspiration biopsy in 

lung cancer diagnostics. European Respiratory Journal Vol. 18, Supp.33, 2001.  

 
Да ли ментор испуњава услове?      ДА   НЕ 
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IV ОЦЈЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 
 

IV.1 Формулација назива тезе (наслова) 

Утицај инфилтрације  4+ и 8+ Т-лимфоцитима у епителној и стромалној компоненти 

тумора на терапијски одговор у пацијената са немикроцелуларним карциномом плућа.  

 
Наслов тезе је подобан?    ДА   НЕ 
 
 

IV.2 Предмет истраживања 

Прогностичка вриједност густине инфилтрације цитотоксичним Т-лимфоцитима (CD4+ и 

CD8+) у клиничком току болести пацијената са немикроцелуларним карциномом плућа. 

 
Предмет истраживања је подобан?  ДА   НЕ 
 

 

IV.3 Најновија истраживања познавања предмета дисертације на основу 
изабране литературе са списком литературе 

 

На основу изабране литературе, изабраћемо сљедеће радове из области истраживања ове 

докторске тезе: Fridman WH, Pages F, Sautes-Fridman C, et al. The immune contexture in 

human tumours: impact on clinical outcome. Nat Rev Cancer [5], Donnem T, Hald SM, Paulsen 

EE, et al. Stromal CD8þ Tcell Density-A Promising Supplement to TNM Staging in Non-Small 

Cell Lung Cancer. Clin Cancer Res [24], Schalper KA, Brown J, Carvajal-Hausdorf D, et al. 

Objective measurement and clinical significance of TILs in non-small cell lung cancer. J Natl 

Cancer Inst [27], Geng Y, Shao Y, He W, et al. Prognostic role of tumorinfiltrating lymphocytes 

in lung cancer: a metaanalysis. Cell Physiol Biochem [29]. 

Фридман (Fridman) и сарадници  су прегледом 124 студије о карциному, укључујући и 

студије са немикроцелуларним карциномом плућа, закључили да је јака инфилтрација Т-

лимфоцитима повезана са бољом прогнозом. Аутори подржавају концепт имунолошког 

препознавања и елиминисања малигних ћелија. Најконзистентнији позитиван 

прогностички фактор је повезан са цитотоксичним Т-лимфоцитима (CD8+), меморијским 

Т-лимфоцитима (CD4+) и помоћничким Т-лимфоцитима 1. Према овим подацима Т-

лимфоцити су важан фактор за in situ туморски имунитет. 
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Донем (Donnem) и сарадници су истраживали прогностички утицај TIL (eng. tumor-

infiltrating lymphocytes - TIL) у немикроцелуларном карциному плућа али су се бавили и 

значајем „имуноскора“ као битног прогностичког и предиктивног додатка ТNМ 

класификацији означен као ТNM-имуни (TNM-I).  

У циљу успостављања имуноскора постоји неколико изазова као што су стандардизација 

процедура имунохистохемијског бојења, систем и локализација бодовања. Управо су 

Донем и сарадници сугерисали да је процјена имуноскора значајнија у инвазивној 

маргини.  

Шалпер (Schalper) и сарадници су објавили студију са фокусом на процјени густине 

инфилтрације (ниска, средња или висока густоћа стромалних CD8+ T-лимфоцита) те 

показали да је густина инфилтрације позитиван прогностички фактор у односу на вријеме 

без прогресије и укупно вријеме преживљавања. 

Генг (Geng) и сарадници су у мултиваријантној анализи показали да густина инфилтрације 

CD8+ T-лимфоцита има прогностички значај као и патолошка TNM класификација у 

немикроцелуларном карциному плућа. Студија је показала добар прогностички утицај 

имуноскора у било ком стадијуму болести (IА, IB, IIА, IIB, IIIА).  

 

1. Dela Cruz CS, Tanoue LT, Matthay RA. Lung Cancer: Epidemiology, Etiology, and 

Prevention. Clin Chest Med. 2011;32(4):10.1016.    

2. Jemal A, Bray F, Center MM, et al. Global cancer statistics. CA Cancer J 

Clin. 2011;61(2):69–90. 

3. Schreiber RD, Old LJ, Smyth MJ. Cancer immunoediting: integrating immunity’s roles 

in cancer suppression and promotion. Science. 2011;331:1565–1570. 

4. Dunn GP, Old LJ, Schreiber RD. The three Es of cancer immunoediting. Annu Rev 

Immunol. 2004;22:329–360. 

5. Fridman WH, Pages F, Sautes-Fridman C, et al. The immune contexture in human 

tumours: impact on clinical outcome. Nat Rev Cancer. 2012;12:298–306. 

6. Dunn GP, Old LJ, Schreiber RD. The immunobiology of cancer immunosurveillance and 

immunoediting. Immunity.2004;21:137–148. 
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7. Bremnes RM, Al-Shibli K, Donnem T, et al. The role of tumor-infiltrating immune cells 

and chronic inflammation at the tumor site on cancer development, progression, and prognosis: 

emphasis on non-small cell lung cancer. J Thorac Oncol. 2011;6:824–833.  

8. Galon J, Fridman WH, Pages F. The adaptive immunologic microenvironment in 

colorectal cancer: a novel perspective. Cancer Res. 2007;67:1883–1886. 

9. Dunn GP, Bruce AT, Ikeda H, et al. Cancer immunoediting: from immunosurveillance to 

tumor escape. Nat Immunol. 2002;3:991-998. 

10. Bindea G, Mlecnik B, Tosolini M, et al. Spatiotemporal dynamics of intratumoral 

immune cells reveal the immune landscape in human cancer. Immunity. 2013;39:782–795. 

11. Hanahan D, Weinberg RA. The hallmarks of cancer. Cell.2000;100:57–70. Mittal D, 

Gubin MM, Schreiber RD, et al. New insights into cancer immunoediting and its three 

component phases—elimination, equilibrium and escape. Curr Opin Immunol. 2014;27:16–25. 

12. Ishibashi Y, Tanaka S, Tajima K, et al. Expression of Foxp3 in non-small cell lung 

cancer patients is significantly higher in tumor tissues than in normal tissues,especially in 

tumors smaller than 30 mm. Oncol Rep. 2006;15:1315–1319. 

13. Dieu-Nosjean MC, Antoine M, Danel C, et al. Long-term survival for patients with non-

small-cell lung cancer with intratumoral lymphoid structures. J Clin Oncol. 2008;26:4410–

4417. 

14. Yoshida N, Abe H, Ohkuri T, et al. Expression of the MAGE-A4 and NY-ESO-1 cancer-

testis antigens and T cell infiltration in non-small cell lung carcinoma and their prognostic 

significance. Int J Oncol. 2006;28:1089–1098. 

15. Gooden MJ, de Bock GH, Leffers N, et al. The prognostic influence of tumour-

infiltrating lymphocytes in cancer: a systematic review with meta-analysis. Br J 

Cancer.2011;105:93–103. 

16. Prado-Garcia H, Romero-Garcia S, Aguilar-Cazares D, et al. Tumor-induced CD8þ T-

cell dysfunction in lung cancer patients. Clin Dev Immunol. 2012;2012:741741. 
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17. So T, Takenoyama M, Mizukami M, et al. Haplotype loss of HLA class I antigen as an 

escape mechanism from immune attack in lung cancer. Cancer Res. 2005;65:5945–552. 

18. Salih HR, Rammensee HG, Steinle A. Cutting edge: down-regulation of MICA on human 

tumors by proteolytic shedding. J Immunol. 2002;169:4098–4102. 

19. Kirshberg S, Izhar U, Amir G, et al. Involvement of CCR6/CCL20/IL-17 axis in NSCLC 

disease progression. PLoS One. 2011;6:e24856. 

20. Wald O, Shapira OM, Izhar U. CXCR4/CXCL12 axis in non small cell lung cancer 

(NSCLC) pathologic roles and therapeutic potential. Theranostics. 2013;3:26–33. 

21. Kawai О, Ishii G, Kubota K, Murata Y, еt al. Predominant Infiltration of Macrophages 

and CD8+T Cells in Cancer Nests Is a Significant Predictor of Survival in Stage IV Nonsmall 

Cell Lung Cancer. Cancer. 2008;113:1387-1395. 

22. Hui Liu, Tiantuo Zhang, et al. Tumor-infiltrating lymphocytes predict response to 

chemotherapy in patients with advance non-small cell lung cancer. Cancer Immunol 

Immunother 2012;61:1849–1856. 

23. Johnson SK, Kerr KM, Chapman AD, et al. Immune cell infiltrates and prognosis in 

primary carcinoma of the lung. Lung Cancer. 2000;27:27–35. 

24. Donnem T, Hald SM, Paulsen EE, et al. Stromal CD8þ Tcell Density-A Promising 

Supplement to TNM Staging in Non-Small Cell Lung Cancer. Clin Cancer Res.2015;21:2635–

2643. 

25. Horne ZD, Jack R, Gray ZT, et al. Increased levels of tumor-infiltrating lymphocytes are 

associated with improved recurrence-free survival in stage 1A nonsmall-cell lung cancer. J Surg 

Res. 2011;171:1–5. 

26. Kilic A, Landreneau RJ, Luketich JD, et al. Density of tumor-infiltrating lymphocytes 

correlates with disease recurrence and survival in patients with large nonsmall- cell lung cancer 

tumors. J Surg Res. 2011;167:207–210. 

27. Schalper KA, Brown J, Carvajal-Hausdorf D, et al. Objective measurement and clinical 

significance of TILs in non-small cell lung cancer. J Natl Cancer Inst.2015;107. 
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28. Galon J, Pages F, Marincola FM, et al. Cancer classification using the Immunoscore: a 

worldwide task force. J Transl Med. 2012;10:205. 

29. Geng Y, Shao Y, He W, et al. Prognostic role of tumorinfiltrating lymphocytes in lung 

cancer: a metaanalysis. Cell Physiol Biochem. 2015;37:1560–1571. 

30. Donnem T, Kilvaer TK, Andersen S, et al. Strategies to implement immunoscore in 

resected non-small cell lung cancer into the clinic [e-pub ahead of print]. Ann Oncol. 2015 Nov 

16, accessed November 17, 2015. 

31. Topalian SL, Hodi FS, Brahmer JR, et al. Safety, activity, and immune correlates of anti-

PD-1 antibody in cancer. N Engl J Med. 2012;366:2443–2454. 

32. Aerts JG, Hegmans JP. Tumor-specific cytotoxic T cells are crucial for efficacy of 

immunomodulatory antibodies in patients with lung cancer. Cancer Res. 2013;73:2381–2388. 

33. Angell H, Galon J. From the immune contexture to the Immunoscore: the role of 

prognostic and predictive immune markers in cancer. Curr Opin Immunol. 2013;25:261–267. 

 
Избор литературе је одговарајући?  ДА   НЕ       
 
 

IV.4   Циљеви истраживања 

 
Основни циљеви истраживања су: 

- Извршити процјену густине инфилтрације CD8+ и CD4+ T-лимфоцита у епителној и 

стромалној компоненти тумора пацијената са немикроцелуларним карциномом плућа. 

- Извршити процјену повезаности густине инфилтрације CD8+ и CD4+ T-лимфоцита са 

терапијским одговором у пацијената са немикроцелуларним карциномом плућа. 

Остали циљеви истраживања су: 

- Извршити процјену повезаности инфилтрације CD8+ и CD4+ T-лимфоцита у односу на 

хистолошки тип немикроцелуларног карцинома плућа. 

- Извршити процјену повезаности инфилтрације CD8+ и CD4+ T-лимфоцита у односу на 

пушачки статус као фактор хроничне инфламације у пацијената са немикроцелуларним 

карциномом плућа. 
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- Извршити процјену повезаности густине инфилтрације CD8+ и CD4+ T-лимфоцита са 

временом до прогресије болести и временом преживљавања. 

 
Циљеви истраживања су одговарајући? ДА   НЕ       
 
 
 

IV.5    Хипотезе истраживања: главна и помоћне хипотезе 

 

- Пацијенти са високим нивоом тумор инфилтрујућих CD8+ и CD4+ T-лимфоцита у 

епителној и стромалној компоненти тумора (немикроцелуларни карцином плућа) имају 

бољи иницијални терапијски одговор на стандардну онколошку терапију након четри 

циклуса лијечења. 

- Пацијенти са високим нивоом тумор инфилтрујућих CD8+ и CD4+ T-лимфоцита у 

епителној и стромалној компоненти тумора (немикроцелуларни карцином плућа) имају 

дуже вријеме без знакова прогресије болести и дуже укупно преживљавање. 

 
Хипотезе истраживања су јасно дефинисане?  ДА  НЕ       
 
 

IV.6    Oчекивани резултати хипотезе 

 
Овим истраживањем ће се утврдити утицај густине инфилтрујућих CD8+ и CD4+ T-

лимфоцита у епителној и стромалној компоненти тумора (немикроцелуларни карцином 

плућа) на клинички ток болести, вријеме без прогресије и дужину преживљавања. 

Резултати овог истраживања ће имати клиничку вриједност и примјенљивост у пракси, јер 

познавање позитивних прогностичких утицаја има велики значај приликом планирања 

терапије. Према подацима доступним из литературе, очекујемо да ће густина 

инфилтрујућих CD8+ и CD4+ T-лимфоцита у епителној и стромалној компоненти тумора 

имати повољан прогностички утицај на терапијски одговор те клинички ток болести.  

 
Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?    ДА НЕ 
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IV.7    План рада и временска динамика 

 
План рада подјељен је у четри фазе: 

ФАЗА 1 - У првој фази истраживања, истраживач обавља разговор са пацијентом о 

дијагностици, лијечењу, циљевима и разлозима истраживања, уз обавезно прибављање 

сагласности учешћа у клиничком истраживању. 

 

ФАЗА 2 - У другој фази истраживања спроводи се дијагностички поступак који 

подразумјева КТ грудног коша и горњег трбуха, по потреби КТ ендокранијума, 

сцинтиграфију скелета и/или МРИ (МRI – енгл. magnetic resonance imaging), 

бронхоскопски преглед и узимање биоптичког материјала према стандардној клиничкој 

процедури. Хистолошка дијагноза инвазивног немикроцелуларног карцинома плућа ће 

бити постављена у Заводу за патологију УКЦ РС.  

Стадијум болести свих пацијената ће бити одређен према ревидираној TNM 

класификацији из 2010. године, објављеној од стране Свјетске здраваствене организације. 

Одабир пацијената проводи се на основу критеријума укључења и искључења. 

 

ФАЗА 3 - У трећој фази истраживања, а по постављању хистолошке дијагнозе, проводи се 

специфично онколошко лијечење које подразумјева лијечење полихемиотерапијом на бази 

платине кроз четри циклуса. По завршетку иницијалног лијечења ради се контролни КТ 

грудног коша и горњег трбуха, по потреби КТ ендокранијума, сцинтиграфија скелета 

и/или МРИ, а ради процјене терапијског ефекта спроведеног лијечења. Болесници ће на 

основу терапијског одговора бити подјељени у групе са повољним одговором (комплетна 

и парцијална регресија), стабилном болест и прогресијом. 

На постојећем биоптичком узорку радиће се процјена густоће CD4+ и CD8+ лимфоцита у 

стромалној и епителној компоненти тумора.  

Анамнестички подаци (старост, пол, стадијум болести, пушачки статус, дужину 

преживљавања, вријеме прогресије болести) прикупиће се из историја болести.  

 

ФАЗА 4 - У четвртој фази истраживања извршиће се статистичка обрада података који ће 

се прикупити у поступку истраживања. Подаци ће се обрадити у статистички једном од 

најзаступљенијих софтверских пакета IBM SPSS Statistics. За приказ квантитативних 

података биће кориштени показатељи дескриптивне статистике. 

 
План рада и временска динамика су одговарајући?  ДА  НЕ 
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IV.8    Метод и узорак истраживања 

 
Болесници ће на основу иницијалног терапијског одговора бити подјељени у групе:  

са повољним одговором (комплетна и парцијална регресија); са стабилном болест и са  

прогресијом болести. Терапијски одговор ће се процјењивати код свих пацијената након 

иницијална четри циклуса полихемиотерапије са платином у основи према RECIST (eng. 

Response Evaluation Critera In Solid Tumors) систему процјене терапијског одговор.  

На основу густоће лимфоцита у епителној и стромалној компоненти тумора узорци ће се 

класификовати у четри групе: без присуства инфламаторног инфилтрата; са ријетким 

инфламаторним инфилтратом; умјерено густим инфламаторним инфилтратом; и са густим 

инфламаторнимом инфилтрат.  

Укупно преживљавање ће се рачунати од датума дијагнозе до датума смрти или задње 

контроле. 

Групе ће се међусобно поредити у односу на: густоћу инфилтрације CD8+ и CD4+ T-

лимфоцита у епителној и стромалној компоненти тумора у свим групама; хистолошки тип 

тумора; стадијум болести (TNM класификација); пушачки статус (непушачи и пушачи); 

период до прогресије болести; вријеме преживљавања. 

 
Метод и узорак су одговарајући?   ДА   НЕ       
 
 

IV.9    Мјесто, лабораторија и опрема за експериментални рад 

 
Истраживање ће се спровести у Клиници за плућне болести и Заводу за патологију 

Универзитетског клиничког центра Републике Српске, уз сагласност Етичког одбора УКЦ 

РС. 

 
Услови за експериментали рад  су одговарајући? ДА  НЕ 
 
 

IV.10    Методе обраде података 

 
Meтоде које ће се користити приликом статистичке обраде података, су и из домена 

дескриптивне статистике (укључујући и графичко приказивање података) и статистичког 

закључивања. 
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Oд дескриптивних мјера издвајају се: 

- Категоријске варијабле ће бити приказане као бројеви и проценти, те поређене χ2 тестом; 

- Колмогоров-Смирнов (Kolmogorov-Smirnov) тест као и визуелна процјена ће бити 

кориштене у процјени правилности дистрибуције континуираних варијабли;  

- Континуиране варијабле ће бити приказане као аритметичка средина (MEAN) ± 

стандардна девијација (ST.DEV.) или медијана (MEDIAN) са првим и трећим квартилом и 

поредиће се Студентовим (Student’s) t-тестом односно ANOVA (анализа варијансе) те Ман 

Витни (Mann Whitney) U тестом односно Крускал-Валис (Kruskal-Wallis) тестом у складу 

са дистрибуцијом података; 

- Дистрибуција података ће бити приказана методом кумулативне дистрибуције 

процената. 

Варијабле које ће се користити у истраживању су: 

1. Резултујуће (исходне, тj. зависне) варијабле: појава прогресије болести и смртног 

исхода у односу на инфилтацију CD4+ и CD8+ T-лимфоцита. 

2A. Независне варијабле: хистолошки тип тумора, стадијум болести, терапијски 

одговор. 

2Б. Независне демографске варијабле: пол, старост и пушење. 

Oд метода мултиваријантне статистике из домена статистичког моделовања користиће се 

анализа преживљавања, било да се ради о анализи времена до прогресије болести или 

анализи времена до смрти.  

Oд њених метода користиће се Каплан-Мајерова (Kaplan-Meier) метода за оцјену функције 

преживљавања, log rank тест за утврђивање значајности разлике функција преживљавaња 

у зависности од изабраног прогностичког фактора или фактора ризика те Кокс (Cox) 

регресиона мултиваријантна анализа.  

Статистички значајна разлика је дефинисана на нивоу 0,05, a разлика од врло високог 

статистичког значаја на нивоу од 0,01. 

 
Предложене методе  су одговарајући?   ДА  НЕ 
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