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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ: МЕДИЦИНСКИ 
  

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 
о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у 

звање 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 
Одлука Сенатa Универзитета у Бања Луци о расписивању Конкурса за избор 
наставника број: 01/04-2. 3742/16 од 07.12.2016.год. 
 
Ужа научна/умјетничка област 
Хумана генетика 
 
Назив факултета 
Медицински факултет   
 
Број кандидата који се бирају: 
1 (један) 
 
Број пријављених кандидата 
1 (један)  
 
Датум и мјесто објављивања конкурса 
 07. децембар 2016. у дневном листу „Глас Српске“ Бања Лука 
 
Састав комисије: 

а) Др Стојко Видовић, редовни професор, ужа научна област: Хумана 
генетика, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, 
предсједник, 

б) Др Радослав Гајанин, редовни професор, ужа научна област: Патологија, 
Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан, 

в) Др Касим Бајровић, редовни професор, ужа научна област: Молекуларна 



генетика, Природно-математички факултет Универзитета у Сарајеву, 
члан.  

 
Пријављени кандидати 
1. Доц. др Љиљана Амиџић 

  II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Љиљана (Илија и Радојка) Амиџић 
Датум и мјесто рођења: 22. октобар 1958., Дрвар 
Установе у којима је био запослен: - УКЦРС од 1983 до данас, 
Радна мјеста: - Биолог - Завод за патологију УКЦРС 
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Друштво генетичара БиХ 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Природно–математички факултет 

Универзитета у Сарајеву, Биологија - 
смјер експериментална биологија 

Звање: Дипломирани биолог 
Мјесто и година завршетка: Сарајево, 22. март 1982. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,7 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Природно-математички факултет 

Свеучилишта у Загребу 
Звање: Магистар природних знаности -  

Биологија ћелије 
Мјесто и година завршетка: Загреб, 09. март 1990. 
Наслов завршног рада: Интрацитоплазматске промјене у 

ћелијама карцинома дојке – корелација 
са стероидним рецепторима. 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Биологија ћелије 

Просјечна оцјена: 4,9 
Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Природно-математички факултет 

Универзитета у Бањa Луци 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Бања Лука, 20. марта 2009. 

Назив докторске дисертације: Ултраструктурне промјене 
митохондрија у апоптози ћелија 



инвазивних карцинома дојке – 
корелација са стероидним рецепторима. 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Биологија ћелије 

Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, година 
избора) 

- Медицински факултет Универзитета у 
Бања Луци –асистент, 1992. 
- Медицински факултет Универзитета у 
Бања Луци – виши асистент, 1994.  
- Природно–математички факултет 
Универзитета у Бања Луци – виши 
асистент, 1994.  
- Медицински факултет Универзитета у 
Бања Луци, Студијски програм 
Здравствена њега  (Лабораторијска 
дијагностика)  - стручни сарадник, 
2010/2011. 
- Медицински факултет Универзитета у 
Бања Луци - доцент, 2011.  

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

 Оригинални научи рад у часопису националног значаја 
  
1. Савјак Д, Амиџић Љ, Томановић Д, Павличић М, Марић Д, Тапушковић-Савјак 
В. Клиничко-патолошке карактеристике интрахепатичне литијазе: duplicitas casuum. 
Scr Med 1998; 2(1): 33-8. 
 
2. Ћато С, Шушчевић Д, Гајанин Р, Савјак Д, Татић В, Амиџић Љ, Бјелогрлић З. 
Екстраскелетни мезенхимални хондросарком.  Scr Med 2002; 33(2): 101-4.  
 
3. Стоисављевић-Шатара С, Шкрбић Р, Николић Ј, Амиџић Љ, Стојаковић Н, 
Нежић Л. Протективно дјеловање апафанта на нефротоксичност изазвану 
цисплатином код пацова. Scr Med 2002; 33(2): 65-72.  
 
4. Гајанин Р, Амиџић Љ, Салапура А, Гојковић З, Гајанин Ж, Додик Р. Малигни 
хемангоперицитом. Scr Med 2007; 1(1 Suppll): 21-2. 
 
5. Гајанин Р, Станетић М, Амиџић Љ, Гајанин В, Гојковић З, Бабић М, Балабан Н, 
Јаничић Д. Диференцијација малигних епителних неоплазми плеуре. Scr Med 2009; 
40(1): 85-6. 
 
6. Нежић Л, Амиџић  Љ, Јаћевић В, Добрић  С, Шкрбић  Р, Стојиљковић МП, 
Комић  Ј, Стоисављевић-Шатара С. Симвастатин побољшава преживљавање и 
редукује регрутовање леукоцита и апоптозу хепатоцита код оштећења јетре 
изазваног ендотоксином. Scr Med 2011; 42:7-13.               



 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини 
 
1. Гајанин Р, Павловић С, Амиџић Љ, Чампара Г, Божана Б. Анапластични 
карцином штитне жлијезде - приказ случаја. Зборник радова. III симпозијум о 
болестима штитне жлијезде - тумори штитне жлијезде. Бања Лука, 2005: 31. 
 
Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 

1. Gajanin R, Amidžić LJ, Latinović LJ, Ličina T, Janjetović Z, Salapura A, Savjak D. 
Mesenchymal chondrosarcoma - A case report. Archive of oncology 2002; 10(Suppl 
1):136.     

2. Tadić Latinović Lj, Despot B, Eri Ž, Gajanin R, Pusac B, Amidžić Lj. Clear cell 
sarcoma of tendons and aponeuroses: case presentation with reference  to 
immunohistohemical and ultrastructural findings. Book of articles. XII congress of the 
associacion of serbia and montenegro pathologists with international participation. Palić 
2006:86.  
 
3. Gajanin R, Kecma G, Gojković Z, Babić M, Amidžić LJ. Successful treatment of 
poorly-differentiates endocrine rectal carcinoma. A case report. Virchows Arch 2009; 
455(suppl 1): 215.     
 
4. Gajanin R, Žigić M, Amidžić Lj, Salapura A, Latinović Lj, Gojković Z. Benign 
angiomyoadenomatous tumor of the kidney - case study. Acta Med Sal 2008; 37 
(Suppl):96.    
 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова  
 
1. Гајанин Р, Амиџић Љ, Павловић С, Чампара Г, Гајанин Ж. Hashimoto thyroiditis и 
папиларни микрокарцином штитне жлијезде. Зборник сажетака. 4. Симпозијум о 
болестима штитне жлијезде. Бањалука, 2007:12. 

 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
 
Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја.....10 бодова 

1. Bejdić P, Avdić R, Amidžić LJ, Ćutahija V, Tandir F, Hadžiomerović N. 
Developmental changes of lymphoid tissue in the Harderian gland of laying hens. Mac Vet 
Rev 2014; 37(1):83-88.  

(10x0,3=3 бодa)

Хардерова жлијезда је хистолошки је анализирана на 110 кокоши носилица од 
времена излијегања до навршених 10 мјесеци старости. Узорци ткива су бојени 



методом хематоксилин-еозин, перјодна киселина-Шифо (ПАС) и метил зелено -
пиронин. Истраживање је показало да лимфно ткиво садржи три врсте ћелија: 
хетерофиле, лимфоците и плазма ћелије.Број тих ћелија је у директној пропорцији 
са старосном доби птица. Током старења кокоши долази до постепеног помака у 
доминацији ове три врсте ћелија. Лимфни чворови су откривени само код 40 дана 
старих пилића, а касније код одраслих птица Хардерова  желијезда доминантно 
садржи  зреле плазма ћелије. Неке плазма ћелије садрже Расел-ова тијела различите 
величине и облика.  
 
2. Ljubojević V, Gajanin R, Amidžić Lj, Vujković Z. The expresion p53 protein in 
pterygium. Vojnosanitet Pregl 2016;73(1):16-20.  

(10x0,75=7,5 бодова)
 
Птеригијум се сматра дегенеративним обољењем коњунктиве, међутим, налаз 
туморских маркера у птеригијуму појачава хипотезу да је то лезија слична тумору. 
Инактивација п53 функције уклања препреку повећању пролиферације. Фактори 
који утичу на преваленцију п53 експресије у птеригијуму заслужују испитивање. 
Циљ рада био је да се истражи експресија п53 и Ки-67 протеина у птеригијуму и 
нормалној коњунктиви, утицај животног доба и пола на експресију п53 протеина, 
као и однос између експресије п53 и Ки- 67 протеина. Методе. Анализирани су 34 
узорка птеригијума и 34 узорка нормалне коњунктиве. Узорци су анализирани 
имунохистохемијским методама уз коришћење антитела за п53 и Ки-67. Резултати. 
Укупно 15 (44%) узорака било је п53 позитивно. Повезаност између експресије п53 
протеина и пола, као и старости није утврђена. Број Ки-67 позитивних ћелија у 
птеригијуму (9,74%) био је значајно већи од броја Ки-67 позитивних ћелија у 
нормалној коњунктиви (1,74%), (p=0,001). Између експресије протеина п53 и 
протеина Ки-67 у епителу птеригијума нађена је значајна позитивна корелација (p = 
0,000). Закључак. Преваленција п53 позитивних узорака птеригијума била је 44%. 
Није утврђен утицај пола и животног доба на експресију протеина п53 у 
птеригијуму. У епителу птеригијума присутна је повећана пролиферативна 
активност. Експресије протеина п53 и протеина Ки-67 у епителу птеригијума 
позитивно су повезане. Налази наше студије подржавају тезу о птеригијуму као 
поремећају раста ткива. 
 
Oригинални научни рад у научном часопису нациоалног значаја...........6 бодова 
 
1. Tadić Latinović Lj, Salapura A, Eri Ž, Knežević Ušaj S, Panjković M, Amidžić Lj, 
Baroš I, Jakovljević B. The prognostic value of MMP-9 expression in lung 
adenocarcinoma. Archive of Oncology 2013; 21(3-4):109-114. 

(6x0,3=1,8 бодова)
 
Повећана експресија ММП-с у туморским ћелијама се сматра важном за инвазивни 
туморски раст и метастатски потенцијал. Циљ ове студије је био анализирати ниво 
експресије матрикс металопротеиназе 9 (ММП- 9) у туморским ћелијама, одредити 
прогностичку вриједност експресије ММП-9 и упоредити експресију ММП-9 са 
патолошким карактеристикама тумора и стадијума болести. Методе У овој студији 



је анализирано 107 пацијената са операбилним карциномом плућа, а услов за 
укључивање у студију су били подаци о праћењу петогодишњег преживљавања. 
Одређиванје експреије ММП-9 је рађено имунохистохемијском методом на 
узорцима ткива из парафинских блокова. Резултати Истраживање је рађено на 
узорку пацијената који су подвргнути оперативном захвату. Пацијенти су 
подијељени у три групе на основу стадијума болести: Стадијум I je дијагностикован 
koд 54 (50,46%), стадијум II код 30 (28,04%) и стадијум III A код 23 (21,50%) 
пацијената. У анализираном узорку ММП- 9 позитивност је потврђена код 61 
(57,01%) пацијената, док код 46 (42,99%) је испољило слабу или негативну 
експресију. У стадију I једнак број пацијената је испољио позитивну и негативну 
експресију ММП-9, по 27 (50,00%) пацијената. У групи пацијената са стадијумом II 
болести 17 (56,67%) пацијената је било ММП-9 позитивно, а 13 (43,33%) пацијената 
је имало ММП-9 негативну експресију у туморским ћелијама. Koд 17 (73,91%) 
пацијената са стадијумом болести IIIA je потврђена MMП-9 позитивност док 6 
(26,09%) пацијената је показало негативну или ниску експресију ММП-9 у 
туморским ћелијама. Log rank анализа је показала корелацију између лошијег 
преживљавања и вишег стадијума болести (p= 0,022) и високе експресије ММП-9 у 
туморским ћелијама (p=0.002). Закључак Студија је показала да позитивна 
експресија ММП-9 је чешће присутна код пацијената са узнапредовалим стадијем 
болести. Пацијенти са са повећаном експресијом ММП-9 су имали краће 
преживљавање у односу на пацијенте са ниском експресијом ММП- 9. 
 
2. Amidžić Lj, Gajanin R, Ljubojević V. Morphological characheristic of mitochondria in 
normal and malignant human breast epithelial cells correlate with estrogen and 
progesterone receptors: a stereological analysis. Biologia Serbica 2014; 36 (1-2):33-38. 

(6 бодова)

Познато је да су молекуларни механизми биолошког и канцерогеног дјеловања 
естрогена и прогестерона на хормонски осјетљиво ткиво дојке базирани на 
ефекатима које естроген и прогестерон преко својих рецептора врше на ћелијску 
мембрану, једра и митохондрије њених епителних ћелија. С обзиром на улогу  
митохондрија у канцерогенези циљ нашег рада је био да се направи квантитативна 
компарација митохондрија у ћелијама нормалног и малигног епитела хумане дојке. 
Методе. Стереолошком анализом су одређени волуменска (Вгм), површинска (Пгм), 
специфична површинска (Пгм/Вгм) и нумеричка густина (Нгм) митохондрија на 
микрографијама 150 ћелија ЕР+ПР+ карцинома дојке (група1Ц), 150 ћелија ЕР-ПР- 
карцинома дојке (група 2Ц) и њима компатибилне двије групе по 150 ћелија  
нормалног епитела дојке (групе 1К и 2К). Резултати. Поређењем стереолошких  
параметара митохондрија комплементарних група 1К и 1Ц показаоло се да су 
површинска, специфична површинска и нумеричка густина митохондрија 
сигнификантно смањене (p<0.000) код карциномских ћелија (1Ц). Поређењем 
комплементарних група 2К и 2Ц се показало да су нумеричка (p<0.015) и 
специфична површинска густина (p<0.000) сигнификантно смањене а површинска 
(p<0.009) и волуменска густина (p<0.000) повећане у карциномским ћелијама (2Ц) у 
односу на нормалне ћелије (2К). Поређење карциномских ћелија (1Ц и 2Ц) је 
показало да између ових група нема разлике у волуменској густини митохондрија 



али да су нумеричка, површинска и специфична површинска густина митохондрија 
сигнификантно повећани (p<0.000) у групи 1Ц. Закључак. На основу резултата 
стереолошке анализе могуће је закључити да се митохондрије у ћелијама карцинома 
значајно разликују од митохондрија у нормалним ћелијама и да је уочена разлика у 
ћелијама карцинома дојке у корелацији са статусом естрогенских и прогестеронских  
рецептора. 
 
Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода 
радова.........3 бода 
 
1. Amidžić Lj, Nežić L, Škrbić R, Gajanin R, Stoisavljević Šatara S. Protective efect of 
simvastatin on endotoxin induced apoptosis in liver and spleen. Basic Clin Pharmacol 
Toxicol 2014;115 (Suppl.1):296. XVII World Congress of Basic and Clinical 
Pharmacology. Cape Town, South Africa, 17-20 July 2014.  

(3x0,5=1,5 бод)
 
Упркос интензивној терапији, сепса је често удружена са системском упалном 
реакцијом, вишеструким оштећењем органа као што је дисфункција миокарда, и 
високом смртности. Циљ: испитати упална оштећења и апоптозу кардиомиоцита у 
експерименталној сепси и утицај симвастатина у смањењу интензитета ових 
процеса.Методологија: Мушки Wistar пацови су интраперитонеално примили 
средњу леталну дозу (ЛД50) ендотоксина (Е.coli липополисахарид). Симвастатин је 
примјењен per os (40 мг / кг), током 5 дана као предтретман, прије једне ЛД50 
ендотоксина. Оштећење миокарда је испитивано хистопатолошки хематоксилин & 
еозин методом, а изражено је као степен ткивног оштећења (Тissue Damage Score -
ТДС). Апоптоза је анализирана ТУНЕЛ методом (фрагментација ДНК) и изражена 
као апоптотски индекс (АИ-број Тунел позитивних ћелија). Експресија 
проапоптотског (ефекторна каспаза 3) и анти-апоптотских маркера (Бцл-XЛ и 
сурвивин) је анализирана имунохистокемијски. Резултати: Ендотоксином је 
изазивано значајано оштећење миокарда (ТДС 3,47 ± 0,51, p<0,001 у односу на 
контролу). ТДС је значајно смањен у симвастатин + ендотоксин групи (1,44 ± 0,51, 
p<0,01 у односу на сам ендотоксин). Осим тога, ендотоксин је изазвао значајну 
апоптозу (АИ 81.1 ± 12,4% ) и значајан пораст ефекторне каспазе-3, те смањење 
Бцл-XЛ и сурвивин експресије. Претретман са симвастатином је значајно смањио 
апоптозу (АИ 9,5 ± 2%, p <0,01 vs ендотоксин групe), и каспазу-3 (26,6 ± 3, p<0,05 у 
односу на ендотоксином третирану групу). Истовремено, знатно повећана 
експресија антиапоптотски фактора Бцл-XЛ и сурвивина (95,9 ± 12% и 79,6 ± 21%, 
p<0,01 у односу на ендотоксин групу) утврђена је у симвастатин + ендотоксин 
групи. На крају, експресија Бцл-XЛ је показала негативну корелацију са каспазом-3 
у симвастатином третираној скупини (r = -0,52, p<0,05). Закључци: Резултати су 
показали да је симвастатин редуковао ендотоксином изазвано упално оштећење 
миокарда. Симвастатин је показао могућу цитопротективну улогу у апоптози 
кардиомиоцита у сепси. 
 
 
 



2. Nežić L, Amidžić Lj, Škrbić R, Gajanin R, Stoisavljević Šatara S. Simvastatin 
attenuates endotoxin  induced myocardial injury and apoptosis of cardiomyocites in rat 
model of sepsis. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2014; 115 (Suppl.1):298. XVII World 
Congress of Basic and Clinical Pharmacology. Cape Town, South Africa, 17-20 July 
2014.      

(3x0,5=1,5 бод)
 
Ендотоксемија игра важну улогу у патогенези сепсе и удружена је са нерегулисаном 
апоптозом имуних и не-имуних ћелија. Досадашња испитивања су показала да 
статини смањују мортатлитет код глодара у сепси. Циљ: Испитати степен апоптозе 
имуних и не-имуних ћелија у експерименталној сепси и улогу симвастатина у 
модулирању тог процеса. Методе:Мушки Wistar пацови су добили 
интраперитонеално средњу леталну дозу (ЛД50) ендотоксина (Е.coli 
липополисахарид). Симвастатин је примјењиван перорално (40 мг / кг) током 5 дана 
предтретмана прије једне ЛД50 ендотоксина. Упално оштећење јетре и слезене је 
процијењенo патохистолошки испитивањем хематоксилин & еозин методом, а 
изражено је као степен ткивног оштећења (Тissue Damage Score - ТДС). Апоптоза је 
анализирана ТУНЕЛ методом (тест фрагментације ДНК) и израженa као индекс 
апоптозе (АИ- ТУНЕЛ позитивне ћелије). Експресија проапоптотских (ефекторне 
каспазе-3) и анти-апоптотских маркера (Бцл-XЛ и сурвивин) су анализирани 
имунохистохемијски. Резултати: Ендотоксин је изазвао оштећење јетре и слезене 
(ТДС 3,67 ± 0,55 и 3,75 ± 0,44, p <0,001 у односу на контролу). Претретман са 
симвастатином је смањио ТДС јетре и слезене након ендотоксина (1,5 ± 0,31 и 1,33 ± 
0,48, p<0,01 у односу на ендотоксин групу). Ендотоксин je изазвао значајну  
апоптозу (АИ 91,1 ± 21,4% у јетри и 67,2 ± 12,1% у слезени; интензивну експресију 
каспазе-3 у хепатоцитима и лимфоцитима). У симвастатин групи је доказана 
значајно смањена експресија каспазе-3 у хепатоцитима и Купфер-овим ћелијама (5,6 
± 1,1%, p = 0,05 и 9,9 ± 0,8%, p = 0,01 vs. ендотоксин групе). У слезени је 
симвастатин значајно смањио апоптозу Б и Т лимфоцита и експресију каспазе-3 
(12,5 ± 3%, p = 0,01 у односу на ендотоксин групу). Закључак: Резултати су показали 
да симвастатин значајно спречава апоптозу имуних и не-имуних ћелија изазвану 
ендотоксином, а тиме и дисфункцију органа у сепси. 
 
3. Avdić R, Bejdić P, Amidžić Lj, Ćutahija V, Tandir F, Hadžiomerović N. Innervation of 
the Harderian gland in laying hens. The 2nd International Scientific Meeting of Anatomy 
and Physiology: Fundamentals of Medicine, Zagreb,16-17 June 2014. 

(3x0,3=0,9 бодова)
 
Код домаћих птица Хардерова жлиједа је највећи интраорбитални екскреторни и 
секундарни имуни орган. Пажљивом дисекцијом и хистомофолошком анализом 
утврдили смо да су за инервацију ове жлиједе одговорни: најмања, терминална 
грана III (n. oculomotorius), V (n.trigeminus ) и VII (n. facilis) можданог нерва. Прије 
него што уђу у жлијезду, офталмична грана V и палатина грана VII можданог живца 
улазе у  ggl.ethmoideum. Касније из овог ганглиона излази неколико танких 
постганглијских нервних влакана (ramus glanduale membrane nictitanits) која 
пенетрирају капсулу жлијезде на њеном антериорном окрајку. Интракапсуларно ове 



гране комуницирају са ggl. sphenopalatinumom, и једним пуно мањим ганглионом 
који је смјештен близу централног сужења жлијезде. Нервна влакна пролазе кроз 
капсулу жлијезде и њене септе, а поједине од њих допиру и до строме, гдје 
завршавају у близини лимфоидних ћелија. 
 
4. Amidžić Lj, Vulić I. Detection of amplifications of gene HER2 in aggressive breast 
cancer using the chromogenic in situ hybridization method. Folia Medica Facultatis 
Medicinae Universitatis Saraeviensis, 49(suppl 1); p. 72. (poster presentation). Scientific 
Meeting “(Cyto)Genetics&Biomedicine” with international participation. 23-24 May 
2014, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. 

(3 бодa)

Хумани ген HER2 је прото-онкоген смјештен на дугом краку  хромозома 17 (17 
q11.2-21) који кодира рецептор епидермалног  фактора раста 2 ( протеин HER2). 
Примјећено је да се повећана експресија овог протеина јавља у 18-30%  случајева 
инвазивних карцинома дојке, због чега је његово одређивање постало важно за 
селекцију пацијената подобних за циљну терапију Herceptin®-ом. Материјал и 
методе: На Заводу за патологију Клиничког центра Бањалука у периоду од априла 
2007 до априла 2012 године методом хромогене ин ситу хибридизације (CISH 
методом) ретестирано је 185 узорака инвазивних карцинома дојке код којих је 
имуохистохемијском  методом експресија мембранског рецептора HER2  оцјењена 
као гранична (HER2 2+). У овим случајевима подобност за терапију је провјеравана 
одређивањем амплификацијског статуса HER2 гена примјеном Invitrogen Spot-
Light® HER2 CISH Кит-а. Резултати: Квантификација HER2 гена је рађена 
семиквантитативно као просјечан број сигнала нађен у 30 и/или 60 једара 
анализираних туморских ћелија. Од 185 анализираих карцинома највећи проценат 
узорака (69%) је показао да у њиховим ћелијама није примјећена амплификација 
HER2 гена (61,5% узорака је имало хомогену популацију ћелија диплоидног статуса  
а 7,5% је исказивало полисомију хромозома 17). За разлику од тога, генска 
амплификација је регистрована у 31 % анализираних узорака ( 9,5% је исказало 
ниску а 21,5% високу амплификацију). Анализирајући добијене резултате у свјетлу 
општих запажања и резултата добијених на великим серијама узорака забиљеженим 
у анализама других патохистолошких лабораторија, могуће је извести закључак да 
су резултати добијени овом CISH анализом у складу са резултатима које су описали 
и други аутори. 
 
5. Amidžić Lj, Latinović Lj. Detection of HER2 receptor status in breast cancer. II 
Symposium of Geneticists in B&H with international participation. 2-3 October 2016, 
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina. 

(3 бода)

Детекција повећане експресије рецептора за хумани епидермални фактор раста 2 
(HER2) и амплификације његовог кодирајућег гена у ћелијама карцинома дојке је 
важно за селекцију пацијената подобних за циљну терапију Херцептином, 
хуманизованим моноклоналним антитјелом усмјереним против HER2 антигена. 
Основне методе тестирања су имунохистохемијска метода за идентификацију  



повећане експресије HER2 на ћелијској мембрани и ин ситу хибридизација, 
флуоресцентна (FISH), хромогена (CISH) или са сребром  (SISH) за  детерминацију 
увећаног број генских копија у случају амплификације HER2 гена. Материјал и 
методе: У Заводу за патологију УБКЦ Бањалука  2014.год. HER2 експресија је 
анализирана за 445 пацијента обољела од карцинома дојке, а ин ситу хибридизација 
за 48 граничних случајева код којих је експресија HER2 протеина оцјењена са 2+. 
Имунохистохемија и хромогена ин ситу хибридизација су рађене на парафинским 
исјечцима ткива инвазивних карцинома дојке. За имунохистохемију су кориштени 
Dako HercepТеsт и зечије моноклонално антитјело ц-ербБ-2 /HER-2 / new 
(LabVision), а за CISH методу Dako  HER2 CISH pharmDx™ Кит. Резултати: Од 445 
анализираних случајева 69,41 % је било негативно; 18,65% позитивно и 10,79% 
гранично за имунохистохемијску експресију HER2 протеина. Од 48 граничних 
случајева  28 (58,33% ) је показало амплификацију HER2 гена. Добијени резултати 
су показали да је CISH метода проценат кандидата за циљну терапију Херцептином 
увећала за 4,27% што је у складу са резултатима добијеним на великим серијама 
узорака у другим патохистолошким лабораторијама.   

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 28,2 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 
1. Амиџић Љ. Скрипта из патохистолошке праксе за студенте Здравствене његе 
(ауторизована скрипта), 2011. 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
Гостујући професор на Универзитетима у Републици Српској, Федерацији 
Босне и Херцеговине или Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.............2 бода 
 
Поред ангажмана на Катедри за хуману генетику Медицинског факултета у Бањa 
Луци, ангажована сам на Универзитету у Источном Сарајеву, Технолошки 
факултет, Студијски програм Биологија на предметима: Цитологија, Основи 
молекуларне биологије и Хистологија са ембриологијом.  

(2 бода) 
 
Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса..................................1бод 
 
1. Маријана Маџарић: Идентификација амплификације HER2 гена у ћелијама 
инвазивних карцинома дојке примјеном CISH методе. Дипломски рад, Медицински 
факултет Бања Лука, 2016.године.  

(1 бод)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 3 



 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.)

 
Стручни рад у часопису националног значај  
 
1. Амиџић Љ, Мехмедагић-Аличелебић С, Пикула Б. Ултраструктурне, 
морфолошке и морфометријске карактеристике ћелија ацинуса преовулаторне и 
постовулаторне женске дојке. Scr Med 1996,27 (1):15.  
 
Пројекти 
 
1. Гајанин Р, Гојковић З, Латиновић Љ, Јунгић С, Амиџић Љ, Гајанин В. Биолошки 
фенотип колоректалог карцинома. Министарство науке и технологије Републике 
Српске, 2004.  
 
2. Гајанин Р, Николина Б, Гојковић З, Кецман Г, Амиџић Љ, Гајанин В, Радојковић 
С. Имуноморфолошки фенотип мезенхималних тумора гастроинтестиналног тракта, 
Министарство науке и технологије Републике Српске, 2008.  
 
3. Гајанин Р, Кривокућа З, Љубојевић В, Амиџић Љ, Гајанин В. Морфолошке и 
имунохистохемијске карактеристике коњунктиве птеригијума. Министарство науке 
и технологије Републике Српске, 2009.  
  
4. Гајанин Р, Амиџић Љ, Матавуљ М, Љубојевић В, Гојковић З. Ултраструктурне 
промјене митохондрија у апоптози ћелија инвазивног карцинома дојке у корелацији 
са стероидним рецепторима. Министарство науке и технологије Републике Српске 
2010. 
 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
 (Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
Стручни рад у часопису националног значаја (с рецензијом).......................2 бода  
 
1. Љубојевић В, Гајанин Р, Мавија М, Амиџић Љ. Коњунктивална дисплазија у 
птеригијуму – приказ случаја и преглед литературе. Биомедицинска истраживања 
2013;Vol 4(2):44-47.   

(2x0,75=1,5 бод)

Приказан је случај болеснице старе 65 година са птеригијумом десног ока и 
хистолошки верификованом коњунктивалном интраепителном неоплазијом. Лезија 
је дијагностикована као птеригијум и оперативно одстрањена. Хистолошким 
прегледом ексцидираног материјала је нађена коњунктивална интраепителна 
неоплазија. Значај приказа је у указивању на присуство морфолошких промјена у 
птеригијуму које могу претходити настанку сквамоцелуларног карцинома 
коњунктиве и неопходност хистолошког прегледа свих ексцидираних птеригијума. 



 
Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на 
пројекту............1 бод 
 
1. Гајанин Р, Живковић С, Декић Р, Манојловић М, Ђери Ј, Амиџић Љ, Ђери А. 
Eфекти минерал тироксид агрегата и калцијум хидроксида на пулпу зуба пацова  
са експериментално изазваним diabetes mellitus-ом типа 1. Министарство науке и 
технологије Републике Српске. 2014. 

( 1 бод)

Дијабетес мелитус (ДМ) је метаболички синдром чија је основна карактеристика 
хипергликемија а има потврђену корелацију са инциденцом каријеса зуба и 
промјенама у оралној дупљи. Процјењује се да у Босни и Херцеговини више од 
220.000 људи болује од неког облика дијабетеса. Дуги низ година су љекари били 
фокусирани на друге компликације ДМ-а, запостављали компликације које су се 
јављале у оралној дупљи. Утицај ДМ-а на обољења пародонта је потврђена бројним 
клиничким студијама тако да је пародонтитис сврстан као шеста компликација ДМ-
а. Губитак зуба и проблеми везани са ношењем протеза често воде до штетних 
посљедица, укључујући проблеме у исхрани, психосоцијалне проблеме, и коначно 
погоршања општег здравственог стања и квалитета живота.Дакле,орални статус код 
пацијената са дијабетесом има посебан значај, тако да су стоматолошке процедуре 
лијечења каријеса, индиректног и директног прекривања пулпе још увијек актуелна 
питања у савременој пракси. За повећање броја оралних обољења, код ДМ-а, 
одговорни су бројни фактори али прије свега хипергликемија и микроваскуларни 
поремећаји. Док су механизми оболијевања пародонта код ДМ-а потпуно 
разјашњени, промјене у пулпи су и даље проблем који се истражује.С обзиром на 
актуелност проблематике и много неразјашњених механизама у зубној пулпи, 
предмет ових истраживања је ефекат директног прекривања пулпе зуба пацова са 
експериментално изазваним диабетес меллитус-ом типа 1 примјеном два најчешће 
кориштена материјала за стимулацију дентиногенезе  минерал триоксид агрегата и 
калцијум хидроксидом.  
 
2. Спремо С, Гајанин Р, Травар Д, Амиџић Љ, Врањеш Д, Ерић Ж, Новаковић 
Бурсаћ С. Значај експресије медијатора инфламације код холестеатома средњег уха. 
Министарство науке и технологије Рпублике Српске. 2015.   

(1 бод)
 
Због своје способности да узрокује ерозију кости, холестеатом средњег уха је 
најчешћи узрок настанка отогених егзокранијалних и ендокранијалних 
компликација, одоговорних за високу стопу морбидитета и морталитета. У сврху 
бољег разумијевања агресивних остеодеструктивних карактеристика холестеатома, 
произилази релевантност проучавања улоге и значаја упалних медијатора, као 
значајних прогностичких параметара. Истраживање представља ретроспективну-
проспективну студију, којом је обухваћено 180 пацијената оба пола, узраста од 18-
60 година, оперативно третираних због хроничне упале средњег уха у Клиници за 
болести уха, грла и носа, УКЦ РС, Бања Лука. Експерименталну групу чини 100 



испитаника са стеченим, а контролну 80 испитаника без стеченог холестеатома 
средњег уха. Имунохистохемијским испитивањем се упореди експресија упалних 
медијатора: фактора некрозе тумора алфа (ТNF-α-Tumor necrosis factor alpha), 
интерлеукина 1 (IL-Interleukin) и матрикс металопротеиназе 9 (MMP-Matrix 
metalloproteinase) у ћелијама периматрикса стеченог холестеатома и инфламиране 
слузнице средњег уха. Такође би се компаративно анализирала експресија 
поменутих медијатора са појединим клиничким параметрима: степеном деструкције 
осикуларног ланца, степеном и дужином трајања хроничног упалног процеса 
средњег уха, налазом слушне функције, морфолошким карактеристикама 
палатиналних тонзила и употребом антибиотске терапије. Резултати пројекта ће 
имати посебан научни и стручни значај јер ће значајно доприњети стицању нових 
научних сазнања, користиће будућим научним истраживањима и отворити већу 
могућност дјеловања како на пољу превенције тако и терапије. Добробит резулатата 
ће се огледати и у трајном доприносу промоцији политике јавног здравља, указаће 
на потребу едукације стручног особља и становништва на примарном здравстеном 
нивоу, као и на предузимању мјера превенције у сврху смањивања стопе 
морбидитета и социо-економских трошкова. 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 3,5 
 
УКУПНА НАУЧНА, ОБРАЗОВНА И СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 
ДЈЕЛАТНОСТ ПОСЛИЈЕ  ПОСЉЕДЊЕГ ИЗБОРА 
НАУЧНА 28,2 
ОБРАЗОВНА 3 
СТРУЧНА 3,5 
УКУПНО БОДОВА 34,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


