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I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ  

Орган који је именовао комисију: Наставно-научно вijеће Медицинског факултета 

Датум именовања комисије:   13.11.2017. 

Број одлуке:    18/3.825/2017 

Састав комисије:  

1. Др Јелица Предојевић-Самарџић редовни 
професор 

Педијатрија 

 Презиме и име Звање Научно поље и ужа научна област 

 Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци предсједник 
 Установа у којој је запослен-а Функција у комисији 

 
2. Др Инес Мраковчић-Шутић редовни 

професор 
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и имунологија 
 Презиме и име Звање Научно поље и ужа научна област 
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 Установа у којој је запослен-а Функција у комисији 
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Др Снежана Петровић-Тепић доцент Педијатрија 

 Презиме и име Звање Научно поље и ужа научна област 

 Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци члан 
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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
1. Име, име једног родитеља, презиме: Нина (Здравко) Марић 

2. Датум рођења:   17.03.1977. Мјесто и држава рођења: Мркоњић Град, БиХ 

 
 

 II.1  Основне студије 
 
Година уписа:    Година завршетка:     Просјечна оцјена током студија: 
 
Универзитет: у Бањој Луци 

Факултет/и: Медицински 

Студијски програм: Mедицина 

Звање:  доктор медицине 
 

 
 

 II.2  Мастер или магистарске студије 
 
Година уписа:    Година завршетка:     Просјечна оцјена током студија: 
 
Универзитет: у Бањој Луци 

Факултет/и: Медицински 

Студијски програм: Биомедицинска истраживања 
Звање:   Магистар медицинских наука 

Научна област: Педијатрија 
Наслов завршног рада: Компаративна анализа индикација и резултата пренаталне   
                                     цитогенетске дијагностике 
 
    
 
 
 

 II.3  Докторске  студије  

 
Година уписа:      

Факултет/и: 

Студијски програм: 

Број ЕЦТС до сада остварених:   Просјечна оцјена током студија: 

 

1996. 2003. 9,14 

2009. 2016. 9.90 
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     II.4  Приказ научних и стручних радова кандидата  
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

1. 

Марић Н, Петровић Тепић С, Предојевић Самарџић Ј, Љубоја О. 
Анализа резултата амниоцентеза урађених у Универзитетском 
клиничком центру Републике Српске. Scr Med. 2017;48:53–60. 

M51 (2) 
Оригинални 
научни рад у 
водећем 
часопису 
националног 
значаја 

Kратак опис садржине:  
Амниоцентеза је, због своје поузданости и релативно малог ризика, најраспрострањенија 
метода пренаталне цитогенетске дијагностике. Свака земља има своје специфичности по 
питању индикација за амниоцентезу, а самим тим и другачије резултате. Циљ рада је био 
анализирати резултате амниоцентезе у Универзитетском клиничком центру Републике 
Српске, приказати дистрибуцију индикација и цитогенетских налаза и израчунати стопу 
детекције хромозомских аберација сваке индикације. Испитаници и методе: 
Ретроспективном студијом смо анализирали резултате 3994 амниоцентезе урађене у 
Универзитетском клиничком центру Републике Српске између 2009. и 2014. године. 
Цитогенетски налази су подијељени у групе зависно од индикације за амниоцентезу. За 
сваку индикацију смо израчунали позитивну предиктивну вриједност. Резултати: 
Најчешће индикације за амниоцентезу су биле доб труднице ≥ 35 година и резултат 
скрининга на основу маркера у крви мајке. Патолошких налаза је било 2,35%. Најчешће 
хромозомске аберације су биле тризомија 21 и балансирана реципрочна транслокација. 
Индикације са највећом позитивном предиктивном вриједности су биле хромозомска 
аберација код родитеља и одступање у ултразвучном налазу. Далеко мању позитивну 
предиктивну вриједност од очекиване су имале индикације резултат скрининга на основу 
маркера у крви мајке и породична анамнеза о хромозомским аберацијама или 
конгениталним аномалијама. Закључак: Амниоцентеза омогућава успјешну детекцију 
хромозомских аберација фетуса. Учесталост и врста хромозомских аберација зависе од 
врсте индикације. Анализира резултата амниоцентезе може нам помоћи да повећамо стопу 
детекције хромозомских аберација и даје нам корисну базу података за правилно 
пренатално генетичко савјетовање. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  

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

2. 

Љубоја О, Предојевић Самарџић Ј, Малчић Занић Д, Марић Н. Улога 
високо сензитивног Ц-реактивног протеина као неспецифичног 
биомаркера упале код дјеце с астмом. Respiratio. 2017;7(1-2):46–52. 

M52 (1,5) 
Оригинални 
научни рад у 
часопису 
националног 
значаја 

Kратак опис садржине:  
Астма је синдром обиљежен хроничном инфламацијом дисајних путева што представља 
један од кључних елемената болести. Према резултатима досадашњих истраживања у 
подручју алергологије, чини се да би одређивањем неспецифичног биомаркера упале 
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високосензитивног Ц-реактивног протеин (хсЦРП) било могуће процјенити степен 
инфламације у дисајним путевима у болесника са астмом, како у одраслих тако и у дјеце. 
Доказана је значајна корелација између повећања концентрације хсЦРП и респираторних 
симптома, као што су звиждање и диспнеја након напора и ноћнога кашља код дјеце у 
акутној егзацербацији астме. Циљ: Утврдити да ли нивоа хсЦРП корелира са тежином 
клиничке слике и дужином асматског напада, и да ли праћење нивоа хсЦРП може бити 
добар показатељ (не)успјешности терапије акутне егзацербације астме у дјеце. Материјал 
и методе: У испитивање је укључено 30-оро дјеце, узраста од 7 до 14 година (дјечаци и 
дјевојчице) хоспитализоване због лијечења акутног напада астме. Лијечење је проведено 
инхалаторномтерапијом бета 2-агониста брзог дјеловања и антихолинергика, код 
непотпуног учинка на иницијалну примјену бета-2 агониста (умјерено тешки или тешки 
напад) укључивани су системски кортикостероиди. За одређивање хсЦРП узет је серум 
болесника прије терапије и три дана након терапије. Концентрација хсЦРП одређена је 
имунотурбидиметријском методом на латекс честицама на биохемијском анализатору 
Олyмпус АУ 680. Резултати: Повишену вриједност хсЦРП првог дана је имало 26,67% 
пацијената, након тродневне примјене терапије повишене концентрације хсЦРП значајно 
су се смањиле код њих 13,33% у односу према вриједностима прије лијечења. Медијана 
вриједности хсЦРП код испитаника са тешком перзистентном астмом статистички 
значајно већа него код пацијената са осталим степенима тежине астме. Закључак: 
Резултати овог истраживања су показали да су вриједности хсЦРП у серуму код 
пацијената у акутној егзацербацији астме у директној корелацији са степеном атопијског 
статуса, што је виши степен атопијског статуса то су вриједности хсЦРП биле више. Том 
чињеницом наглашава се питање постојања системске упале у астми као болести која 
према дефиницији подразумијева хроничну инфламацију дисајних путева. Евидентно је да 
се хсЦРП може користити као неспецифичног биомаркер упале код дјеце са астмом, те 
као показатељ успјешности терапије. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  

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

3. 

Бајић С, Новаковић В, Коњевић С, Радујковић Букара Г, Петровић 
Тепић С, Ђурђевић Н. Инциденца новорођенчади са тетраголијом 
Фалот, комплетном транспозицијом великих артерија и двоструко 
излазном десном комором у регији Бања Лука. Први конгрес доктора 
медицине РС. Бања Врућица, Теслић. Scr Med. 2007;1(1):3. 

M64 (0,2) 
Саопштење 
са скупа 
националног 
значаја 
штампано у 
изводу 

Kратак опис садржине:  
Тетралогија Фалот, комплетна танспозиција великих артерија и двострукоизлазна лијева 
комора су конотрункалне аномалија срца, познате и под називом дефекти излазних 
трактова комора. Оне представљају урођене абнормалности спојева срчаних вентрикула са 
                                                
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). 
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великим артеријама и карактеришу се екстремном морфолошком комплексношћу, као и 
честом удруженошћу са другим урођеним аномалијама, хромозомским и генским 
абнормалностима. Лијечење ове дјеце је захтијеван и дуготрајан процес. Циљ рада је да се 
испита учесталост конотрункалних аномалија у регији Бања Лука, ради сагледавања 
инциденце и лијечења ове дјеце, као и компарације са дугим подручјима. 
Ретроспективном студијом обухваћена су новорођенчад са потврђеном дијагнозом 
наведених конотрункалних аномалија која су била хоспитализована на Клиници за дјечије 
болести у Бањалуци од 1. јануара 2002. до 31. децембра 2006. године уз груписање прему 
морфолошким карактеристикама и иницијалном лијечењу. Од укупно 218 дјеце 
дијагностиковане са урођеним срчаним манама, тетралогија Фалот уз атрезију отвора 
плућне артерије и вентрикуларним септалним дефектом нађена је код 20 (9,17%) дјеце, 
двострукоизлазна десна комора код 9 (4,13%) дјеце и комплетна транспозиција великих 
артерија код 5 (2,3%) дјеце. Закључак: Најкомплексније конотрункалне аномалије 
значајно учествују у укупном броју дијагнотикованих урођених срчаних мана на регији 
Бањалука. Због своје учесталости и комплексности оне представљају групу 
најзахтјевнијих урођених срчаних мана. Потреба за кардиохируршким лијечењем ове 
дјеце у иностранству је повезана је с значајним захтјевима за породицу и друштвену 
заједницу. Створањем националног регистра урођених срчаних мана постигао би се бољи 
увид у инциденцу, етиолошке факторе и могућност превенције ових аномалија. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  

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

4. 

Марић Н, Предојевић Самарџић Ј. Клиничке и епидемиолошке 
карактеристике конгениталних аномалија у РС. Зборник радова. Први 
конгрес педијатара Републике Српске. Бања Врућица. Теслић. 
2016;66–67. 
 

M64 (1) 
Предавање 
по позиву на 
скупу 
националног 
значаја 
штампано у 
изводу 

Kратак опис садржине:  
Регистри конгениталних аномалија (КА) су почели да се формирају осамдесетих година 
прошлог вијека, када је примећен значај КА у морбидитету и морталитету новорођенчади 
и дојенчади и када се увидио значај података добијених оваквим обликом 
епидемиолошких истраживања. Наша земља, као и већина земаља у региону, нема 
регистар КА. Циљ рада је био добити увид у клиничке и епидемиолошке карактеристике 
КА у РС и направити поређење са подацима европске мреже регистара EUROCAT. 
Испитивање је обухватило сву дјецу рођену у РС у 2015. години, као и ризичне трудноће. 
Анализирани су подаци из образаца путем којих су педијатри и гинекологи из цијеле 
земље пријављивали пренатално и постнатално детектоване случајеве КА и хромозомских 
аберација. На основу добијених резултата, преваленција КА у нашој земљи износи 426,42 
на 10 000 порођаја, што је знатно више од преваленце коју наводи EUROCAT. Најчешће 
КА су биле срчане аномалије (41,1%) међу којима је најчешћа мана био вентрикуларни 
септални дефект. Пренатално је детектовано 10,03% КА што је значајно мање од 
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пренаталне детекције КА у Европи (31%). Закључак: Резултати испитивања који 
представљају пресјек тренутне ситуације, говоре да је преваленција КА у нашој земљи 
већа од просјечне преваленције коју наводи EUROCAT и указују на потребу формирања 
регистра КА у РС. Регистрацијом која би заживјела у клиничкој пракси би се добила 
добро документована база података која би омогућила да се успостави надзор над КА у 
нашој земљи, детектују фактори ризика, сагледају и унаприједе мјере примарне 
превенције, а тиме и унаприједи здравствена заштита дјеце и популације уопште. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  

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

5. 

Марић Н. (2013) Поглавља: Јохансон Близард синдром. Стаџ Вебер 
сидром. Поремећај метаболизма тирозина. Поремећај метаболизма 
триптофана. У: Предојевић Самарџић Ј. и сар. Ријетке болести 
дјечије доби. Бањалука. Графид, стр. 28-29, 30-32, 60-61, 62–63. 

M45 (1,5) 
Поглавље у 
монографији 
националног 
значаја 

Kратак опис садржине:  
Монографија садржи податке о учесталости, етиопатогенези, клиничкој слици, 
дијагностици и терапији најважнијих ријетких болести забиљежених код дјеце у 
Републици Српској. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  

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

6. 

Предојевић Самарџић Ј, Марић Н. Конгениталне аномалије у РС. 
(2017) У: Предојевић Самарџић Ј. и сар. Конгениталне аномалије – 
епидемиологија и превенција у Републици Српској. Бањалука. 
Графид, стр.17-24.  
Марић Н. Дисморфологија. (2017) У: Предојевић Самарџић Ј. и 
сар. Конгениталне аномалије – епидемиологија и превенција у 
Републици Српској. Бањалука. Графид, стр. 25-39.  

M44 (2) 
Поглавље у 
истакнутој 
монографији 
националног 
значаја 

Kратак опис садржине:  
“Конгениталне аномалије – епидемиологија и превенција у Републици Српској” 
представља истакнуту монографију националног значаја у којој су објављани резултати 
двогодишње епидемиолошке студије о конгениталним аномалијама у РС. Монографија 
садржи и поглавље о дисморфологији, превенцији, пренаталној дијагностици, савременим 
методама анализе генома и биобанкама. 
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): 
 
Ментор проф. др. сц. Инес Мраковчић-Шутић дипломирала је 1986. на Медицинском 
факултету у Ријеци гдје је 1992. магистрирала, а 2002. одбранила докторски рад под 
називом „Улога јетрених лимфатичких станица у експерименталним аутоимуним 
болестима”. Од 1986. ради у Заводу за физиологију, имунологију и патофизиологију 
Медицинског факултета Свеучилишта у Ријеци. Специјализацију из лабораторијске 
имунологије је завршила 2014. Редовни је професор на Катедри за физиологију, 
имунологију и патофизиологију. Водитељ је колегија на студијима медицине, 
физиотерапије и медицинских сестара. Била је ментор дванаест докторских радова. Аутор 
је великог броја научних и стручних радова објављених у часописима индексираним у 
релевантним библиографским базама података, те аутор и коаутор многих књига, 
уџбеника и скрипти. За свој рад је добила међународна признања. Предсjедница је 
Хрватског друштва физиолога и Потпредсједница Хрватског имунолошког друштва. 
 
Коментор проф. др. сц. Јелица Предојевић-Самарџић дипломирала је 1985. на 
Медицинском факултету у Бањалуци, а постдипломске студије завршила је на 
Медицинском факултету у Загребу гдје је 1988. године магистрирала. Докторирала је 
1997. на Медицинском факултету у Бањалуци. Од 1993. ради на Клиници за дјечије 
болести у Бањалуци као педијатар- хематоонсколог. У периоду од 2002. до 2007. обављала 
је функцију начелника Клинике. Редовни је професор и шеф Катедре за педијатрију. 
Аутор је великог броја научних и стручних радова из области педијатрије и хематологије. 
Била је ментор више магистарских и докторских радова. Председница је Удружења 
педијатара Републике Српске.  
 

Радови из области којој припада приједлог докторске дисертације: 

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

1. 
Bulog A, Micovic V, Suljic P, Mrakovcic-Sutic I. Determination of enzyme matrix 
metalloproteinases-9 and immune status as indicators of development of the 
environmental diseases. Coll Antropol. 2011;35(S2):61-4. 

2. 

Lekic A, Brekalo Z, Kvesic A, Kovacevic M, Baricev-Novakovic Z, Sutic I, Bulog A, 
Sutic I, Pavisic V, Mrakovcic-Sutic I. Crosstalk Between Enzyme Matrix 
Metalloproteinases 2 and 9 and Regulatory T Cell Immunity in the Global Burden of 
Atherosclerosis. Scand J Immunol. 2017;86:65-71. 

3. 

Mrakovcic-Sutic I, Micovic V, Lekic A, Bulog A, Sutic I, Pavisic V, Laskarin G, 
Kovacevic M. Interactions between the enzymes matrix metalloproteinases 2 and 9 and 
regulatory T-cell immunity in the pathogenesis of atherosclerosis: P4.19. Acta 
Physiologica. 2014;211(90):1748-1708. 

4. 
Mrakovcic-Sutic I, Petkovic M, Bulog A, Micovic V, Sutic I, Pavisic V. The influence 
of enzyme matrix metalloproteinase-9 and innate immune cells in the pathogenesisi of 
tumor response. Acta Physiologica. 2017;221:80-180. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22220424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22220424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22220424
http://scholar.google.com/scholar?cluster=16472557733479200912&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=16472557733479200912&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=16472557733479200912&hl=en&oi=scholarr
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5. 
Brekalo Z, Kvesic A, Bulog A, Micovic V, Bukvic N, Kovacevic M, Mrakovcic-Sutic I. 
The influence of enzyme matrix metalloproteinase-9 in the pathogenesis of 
atherosclerosis of carotid arteries. Collegium antropologicum. 2012;0350-6134. 

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

IV.1 Формулација назива тезе (наслова) 
 

Улога матрикс металопротеиназа 2 и 9 и ткивних инхибитора матрикс металопротеиназа 1 
и 2 код дјеце са вентрикуларним септалним дефектом 

 
Наслов тезе је подобан?    ДА   НЕ 
 

IV.2 Предмет истраживања 

Етиологија и патофизиологија најчешће урођене срчане мане, вентрикуларног септалног 
дефекта (ВСД), још увијек нису у потпуности истражени. Сазнања о улози матрикс 
металопротеиназа (ММП) и ткивних инхибитора матрикс металопротеиназа (ТИМП) у 
процесима цијепања екстрацелуларног матрикса током органогенезе била су повод да се 
испита њихова улога у физиолошкој кардиогенези али и у настанку срчаних мана и 
предвиђању њиховог тока и исхода лијечења. У патогенези ВСД-а човјека значајну улогу 
имају ММП-2 и ММП-9. До тих сазнања дошло се истраживањима која су се бавила 
одређивањем нивоа ових ММП-а и њихових ткивних инхибитора у крви особа са ВСД-ом. 
До сада, међутим, нити једна објављена студија о ВСД-у није се бавила испитивањем 
значаја одређивања уринарног нивоа ММП-а и ТИМП-а као потенцијалних маркера 
тежине болести и њеног тока. Ово истраживање се бави испитивањем значаја одређивања 
уринарних нивоа ММП-2, ММП-9, ТИМП-1 и ТИМП-2 код дјеце са ВСД-ом. Уколико се 
утвди да одређивање уринарног нивоа ММП-а и ТИМП-а има једнак значај као и 
одређивање њиховог нивоа у крви, метода која користи урин би била у предности с 
обзиром на неинвазивност, лако добијање узорка и његово једноставно складиштење. 
 
Предмет истраживања је подобан?  ДА   НЕ 
 

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

Интервентрикуларни септум је мишићно-мембранозна структура која раздваја десну од 
лијеве срчане коморе. Као резултат поремећаја у процесу његовог формирања, у првих 
седам недјеља интраутериног развоја настаје ВСД, најчешћа урођена срчана мана. Може 
бити изолована али и дио компликованих срчаних аномалија, нпр. као дио тетралогије 
Фалот, а неријетко је удружена и са другим аномалијама, у склопу различитих 
хромозомопатија и генопатија. ВСД чини 50% свих срчаним мана и 20% изолованих 
случајева [1, 2]. Инциденца ВСД-а износи 5,6 на хиљаду живорођених [3]. Код 
прематуруса и новорођенчади мале порођајне тежине инциденца је већа од 7 на хиљаду 
живорођених [4]. Нешто је чешћи код женске дјеце у односу на мушку (56% наспрам 44%) 
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[5]. Код изолованог ВСД-а сматра се да је етиологија мултифакторска. Ризик за брата или 
сестру обољелог дјетета износи 3%. Уколико је двоје дјеце у породици рођено са овом 
аномалијом, ризик за наредно дијете износи 10%. Уколико мајка има ВСД ризик за дијете 
је 6-10%, а уколико га има отац око 2% [6]. 
Зависно од тога на ком дијелу интервентрикуларног септума се налази, разликујемо 
мембранозни и мишићни ВСД. Пошто мембранозни ВСД најчешће захвата и дио 
мишићног септума, обично се назива перимембранозни и он чини 75% свих ВСД-а [7]. 
Мишићни ВСД је потпуно окружен мишићним дијелом септума и зависно од његовог 
положаја разликујемо улазни (инлет), излазни (аутлет) и трабекуларни. Апикални ВСД се 
најчешће сврстава у трабекуларне дефекте. У 9% случајева дефект је мултипли и он је 
најчешће лоциран у апикалном дијелу септума [8]. 
Клиничке манифестације ВСД-а први је описао Хенри Роџер 1879. године [9]. Термин 
Роџерова болест и данас се користи за означавање малог ВСД-а. Клиничка слика зависи од 
величине и броја дефеката, величине шанта, стања у плућној циркулацији и удружености 
са другим аномалијама, а ток и исход болести су условљени и временом откривања 
аномалије, систематским праћењем болесника, те благовременом примјеном 
медикаментозне и кардиохируршке терапије. 
Захваљујући феталној ехокардиографији, ВСД се може открити пренатално, и то 
првенствено средњи и велики дефекти. Праћењем је утврђено да у 5,2% свих 
интраутерино откривених ВСД-а долази до спонтане оклузије дефекта прије рођења [10]. 
Током прве године до спонтане оклузије дефекта докази код 75-90% случајева [3, 10]. 
Послије прве године могућност да дође до спонтане оклузије дефекта је значајно мања, а 
нарочито је мала послије пете године. На спонтану оклузију ВСД-а утичу тип, величина и 
локација дефекта. Мишићни ВСД-а има мању стопу оклузије интраутерино у односу на 
перимембранозни ВСД [11]. Супротно томе, постнатала стопа спонтане оклузије је 
значајно већа код мишићних у односу на перимембранозне дефекте (69% напрема 28,5%) 
[12]. Други аутори наводе још већу разлику (код мишићних 74%, код перимембранзних 
22,2%) [13]. Могућност спонтане оклузије дефекта зависи и од величине ВСД. 
Најобјективнија процјена величине дефекта добија се поређењем величине ВСД-а са 
промјером аорталног прстена (ВСД/Ао однос) [4]. На основу односа ВСД/Ао, дефект се 
класификује као тривијалан (ВСД/Ао ≤ 0,2), мали (ВСД/Ао > 0,2 и ≤ 0,3) и средњи 
(ВСД/Ао > 0,3) [14, 15]. Дефекти који су већи од двије трећине величине аортног прстена 
се сматрају великим и они по правилу захтијевају хируршко лијечење. Више студија је 
утврдило да се спонтана оклузија чешће дешава код малих дефеката у односу на велике 
[11, 16, 17]. Величина дефекта изгледа да највише утиче на степен оклузије код мишићних 
ВСД-а [11,18]. И локација дефекта утиче на стопу његове оклузије, те је она нешто већа 
код дефеката у средњем дијелу септума у односу на дефекте лоциране у предњем и 
апикалном дијелу септума (84%) [18]. 
 
Најновија истраживања: 
И даље није потпуно јасно који су механизми одговорни за оклузију ВСД-а, али се зна да 
постоје разлике у механизмима зависно од типа дефекта. Недавно је утврђено да је у крви 
дјеце код које је дошло до спонтане оклузије перимембранозног ВСД-а значајно виша 
концентрација ММП-9 у односу на дјецу код које је дефект остао отворен, што наводи на 
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закључак да ремоделирање везивног ткива помоћу ММП-9 вјероватно игра важну улогу у 
механизму затварања дефекта [19]. ММП су група ензима из породице цинк-овисних 
ендопептидаза који имају улогу у цијепању компоненти екстрацелуларног матрикса [20,  
21]. Данас се зна да постоји 24, више или мање истражених, ММП које се дијеле на основи 
специфичности њиховог супстрата и функције. ММП су значајне у физиолошким 
процесима као што су ембионални развој, регенерација ткива и зарастање рана. ТИМП 
имају директан инхибиторни утицај на ММП и, неовисно о том утицају, укључени су и у 
регулацију профила, функције и преживљавања ћелија. У свјетлу тих различитих 
биолошких улога, ТИМП би могли имати централну улогу у процесима формирања и 
ремоделирања срца. Поремећај регулације ММП-а је доказан у бројним болестима, 
укључујући артритис, метастазе малигног процеса и атеросклерозу, због чега се оне 
сматрају потенцијалним клиничким биомаркерима. ММП се сматрају значајним и за 
дијагнозу и прогнозу кардиоваскуларних болести, и то првенствено ММП-2 и ММП-9. 
Утврђено је да је ММП-9 значајна за откривање болесника са очуваном систолном 
функцијом лијевог вентрикула након акутног инфаркта миокада [22, 23]. Код болесника с 
конгестивном срчаном инсуфицијенцијом нађен је повишен ниво ММП-2 што би се могло 
користити као прогностички фактор [24, 25]. Такође се сматра да би одређивање нивоа ове 
ММП у раној фази инфаркта миокарда са СТ елевацијом могло послужити за предвиђање 
величина инфаркта и степена дисфункције вентрикула [26]. Недавно објављена студија је 
утврдила да ниво ММП-9 и њен однос са нивоом ТИМП-1 колера са тежином срчане 
инсуфицијенције и да може помоћи у предвиђању њеног настанка [27]. 
Прије скоро 20 година испитивањем на животињама је доказана улога ММП-2 у 
процесима формирања срца [28, 29]. Прије пар година је објављена студија чији резултати 
говоре да ММП-2 и ММП-9 имају улогу у патогенези ВСД-а човјека и да постоји 
колерација њиховог нивао у крви болесника и величине дефекта [19]. Такође је доказано 
да одређивање нивоа ММП-9 у крви болесника може имати и прогностички значај за 
исход хируршког лијечења ВСД-а [30]. ТИМП су такође предмет истраживања која се 
баве кардиоваскуларним обољењима. Тако је утврђено да би ниска концентрација ТИМП-
3 могла бити разлог преласка срчане инсуфицијенције из компензоване у некомпензовану 
форму [31]. Истраживања су показала да у настанку плућне хипертензије код урођених 
срчаних мана улогу има ТИМП-1. Наиме, његова концентрација је значајно виша у крви 
дјеце са плућном хипертензијом у односу на дјецу са урођеном срчаном маном која немају 
плућну хипертензију [32]. До сада, међутим, нити једна објављена студија о ВСД-у није се 
бавила одређивањем нивоа ММП-2, ММП-9 и њихових ткивних инхибитора у урину.  
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Избор литературе је одговарајући?  ДА   НЕ       

 
IV.4   Циљеви истраживања 

1. Одредити разлику у нивоу ММП-2, ММП-9, ТИМП-1 и ТИМП-2 у урину дјеце са 
ВСД-ом и здраве дјеце. 

2. Одредити постојање корелације нивоа ММП-2, ММП-9, ТИМП-1 и ТИМП-2 у 
урину дјеце са ВСД-ом и величине ВСД-а. 

3. Одредити разлику у нивоу ММП-2, ММП-9, ТИМП-1 и ТИМП-2 у урину дјеце код 
које је дошло до спонтане оклузије ВСД-а и дјеце код које није дошло до спонтане 
оклузије дефекта. 

4. Одредити разлике у нивоу ММП-2, ММП-9, ТИМП-1 и ТИМП-2 у урину дјеце са 
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ВСД-ом зависно од типа и локације ВСД-а и постојања плућне хипертензије. 
5. Одредити разлике у нивоу ММП-2, ММП-9, ТИМП-1 и ТИМП-2 у урину дјеце      

са ВСД-ом зависно од пола, гестацијске старости и индекса тјелесне масе дјетета. 
 
Циљеви истраживања су одговарајући? ДА   НЕ       

IV.5    Хипотезе истраживања: главна и помоћне хипотезе 

1. Уринарни нивои ММП-2, ММП-9, ТИМП-1 и ТИМП-2 се разликују код дјеце са 
ВСД-ом и здраве дјеце. 

2. Постоји позитивна колерација нивоа ММП-2, ММП-9, ТИМП-1 и ТИМП-2 у урину 
дјеце са ВСД-ом и величине дефекта. 

3. Нивои ММП-2, ММП-9, ТИМП-1 и ТИМП-2 у урину дјеце са ВСД-ом се разликују 
зависно од тога да ли је дошло до спонтане оклузије дефекта или не, те да ли је 
постојала плућна хипертензија. 

 
Хипотезе истраживања су јасно дефинисане?  ДА  НЕ       
 

IV.6    Oчекивани резултати хипотезе 

Очекује се да ће резултати овог истраживања показати да одређивање уринарног нивоа 
ММП-2, ММП-9, ТИМП-1 и ТИМП-2 код дјеце са ВСД-ом има значај за одређивање 
тежине болести и предвиђање њеног тока. 
 
Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?    ДА НЕ 

 
IV.7    План рада и временска динамика 

Истраживање ће бити проспективно, трајаће неодређени временски период, али не дуже 
од 36 мјесеци, почевши од 1. 11. 2017. године. Проводит ће се у Клиници за дјечије 
болести у Универзитетском клиничком центру Републике Српске (УКЦРС), болнички и 
амбулантно, и на Медицинском факултету Свеучилишта у Ријеци.  
 
Фазе истраживања (5): 
- Прва фаза: Одабир и укључивање испитаника у истраживање 
У првој фази истраживања вршиће се ехокардиографски прегледи дјеце код којих је 
постављена сумња на урођену срчану ману у циљу идентификације испитаника који 
испуњавају критеријуме за улазак у истраживање. Испитанике ће сачињавати дјеца са 
изолованим ВСД чија величина, према односу ВСД/Ао, буде процијењена као тривијална, 
мала или средња. Након детаљног информисања испитаника (односно њихових родитеља 
или старатеља) о циљевима и начину провођења истраживања у усменој и писменој 
форми, испитаници који буду жељели учествовати у истраживању ће нам за то дати своју 
писмену сагласност. Ради искључења удружених аномалија, испитанике ће прегледати 
клинички генетичар. Зависно од величине ВСД-а, испитаници који буду испуњавали 
критеријуме за улазак у студију ће бити подијељени у 3 групе. Биљежице се пол, доб, 
индекс тјелесне масе и гестацијска старост испитаника (рођен у термину или 
пријевремено). Ова фаза истраживања ће се проводит у Клиници за дјечије болести 
УКЦРС, болнички и амбулантно, и не би требало да траје дуже од 24 мјесеца. 
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- Друга фаза: Узимање, чување и транспорт узорака урина испитаника 
Испитаницима ће се узети узорак првог јутарњег урина. Одмах по узимању, узорак ће се 
похранити у стерилну стаклену бочицу волумена 6 ml с гуменим чепом и алуминијским 
поклопцем, обиљежити бројем, заледити на температури од -18 до -20 °C и до транспорта 
чувати у Клиници за дјечије болести УКЦРС. Транспорт узорака до Медицинског 
факултета у Ријеци ће се обављати брзом поштом уз поштовање прописа Уједињених 
нација за слање биолошке супстанције Б категорије.  
 
- Трећа фаза: Одређивање концентрација ММП-2, ММП-9, ТИМП-1 и ТИМП-2 у урину 
испитаника 
Одређивење концентрација ензима ММП-2 и ММП-9 и ткивних инхибитора ТИМП-1 и 
ТИМП-2 у урину испитаника вршит ће се методом ELISA (енгл. Enzyme-linked 
immunosorbent assay) на Медицинском факултету Свеучилишта у Ријеци. 
 
- Четврта фаза: Праћење испитаника 
Испитаници ће бити праћени од стране педијатра-кардиолога у Клиници за дјечије 
болести УКЦРС до краја прве године живота и биљежит ће се случајеви код којих је 
дошло до спонтане оклузије дефекта и случајеви код којих је настала плућна хипертензија. 
 
- Пета фаза: Статистичка обрада података 
Добијени подаци ће се статистички обрадити и приказати табеларно и графички. 
 

 
План рада и временска динамика су одговарајући?  ДА  НЕ 
 

IV.8    Метод и узорак истраживања 

Истраживање ће обухватит 80 испитаника, дјецу оба пола узраста до годину дана која 
имају изоловани ВСД и контролну групу дјеце.  
На основу односа величине ВСД-а и промјера аорталног прстена (однос ВСД/Ао), дефект 
ће бити класификован као тривијалан (однос ВСД/Ао ≤ 0,2), мали (однос ВСД/Ао > 0,2 и ≤ 
0,3) и средњи (ВСД/Ао > 0,3). Велики ВСД, чија је величина већа од двије трећине 
промјера аортног прстена, неће бити обухваћени истраживањем јер код њих по правилу не 
долази до спонтане оклузије већ је неопходно хируршко затварање дефекта. 
 
Критеријуми за укључивање испитаника у студију:  
- Постојање ВСД-а чија величина се оцијени као тривијална, мала или средња  
- Старост дјетета до годину дана 
- Потписана сагласност родитеља или старатеља за учествовање у истраживању 
 
Критеријуми за неукључивање у студију: 
- Велики ВСД 
- ВСД у склопу комплексне срчане мане 
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- Постојање удружених аномалија, хромозомопатије или генопатије 
 
Зависно од односа ВСД/Ао испитаници ће бити подијељени у групе: 
1. група: дјеца са тривијалним ВСД 
2. група: дјеца са малим ВСД 
3. група: дјеца са средњим ВСД 
4. група: контролна група  
 
Настојат ћемо да у свакој групи буде 20 дјеце и да се групе значајно не разликују по доби 
као и да буде приближно једнак број дјечака и дјевојчица. Контролну групу ће чинити 
здрава дјеца код које је ехокардиографски налаз уредан. Биљежице се пол, доб, индекс 
тјелесне масе дјетета и да ли је дијете рођено у термину или пријевремено. У циљу 
искључења удружених аномалија, испитанике ће прегледати клинички генетичар.  
Испитаницима ћемо узимати узорак јутарњег урина (5 ml). Узорци урина се неће моћи 
анализирати исти дан због временски ограничених анализа и цијене експерименталног 
кита за ММП, те ће бити похрањени у стаклене бочице од 6 ml с гуменим чепом и 
алуминијским поклопцем на температури +4 °C до сљедећег дана или, код потребе дужег 
складиштења, на температури од -18 до -20 °C. Узорци ће бити означени бројевима и на 
њима се неће налазити лични подаци испитаника. Списак са именима испитаника и 
бројевима биће закључан у приватном сефу испитивача. 
Дјеца ће бити праћена годину дана од стране педијатра-кардиолога и биљежит ће се 
случајеви код којих је дошло до спонтане оклузије дефекта. У свакој групи ћемо одредити 
концентрације ММП-2, ММП-9, ТИМП-1 и ТИМП-2 у урину испитаника и вршићемо 
поређење добијених вриједности међу групама као и са контролном групом. Поредит ћемо 
концентрације ММП-2, ММП-9, ТИМП-1 и ТИМП-2 код испитаника код којих је дошло 
до спонтане оклузије дефекта са њиховим концентрацијама код оних испитаника код 
којих до ње није дошло. Такође ће се биљежити случајеви плућне хипертензије и утврдит 
ће се постојање разлике у нивоу ММП-2, ММП-9, ТИМП-1 и ТИМП-2 код њих у односу 
на друге испитанике. 
Истраживањем ће бити осигурано поштовање основних етичких и биоетичких принципа 
као што су лични интегритет (аутономност), праведност, хуманост и нешкодљивост, а све 
у складу с Нирнбершким кодексом и најновијом ревизијом Хелсиншке декларације. Сваки 
ће испитаник (односно његов родитељ или старатељ) бити детаљно информисан о свим 
материјалима и методама које ће се употребљавати у овоме истраживању, а које су у 
складу са строгим критеријумима које допушта етички кодекс за биомедицинска 
истраживања. 
 
Метод и узорак су одговарајући?   ДА   НЕ       
 

IV.9    Мјесто, лабораторија и опрема за експериментални рад 

Одређивање концентрације ензима ММП-2 и ММП-9 и њихових ткивних инхибитора 
вршиће се на Медицинском факултету Свеучилишта у Ријеци методом ензимског 
имуноесеја тзв. ЕLISA есеја. Ова новоконципирана, научно утемељена метода, користи се 
за прецизно одређивање концентрације ових ензима у људском урину. Постоје и користе 
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се и методе одређивања ових ензима у крви и спутуму, али у овом раду желимо испитати 
могу ли се коришћењем урина добити, тј. примијетити, разлике, без да се користи тежа 
метода као што је вађење крви. Ова метода је економична, неинвазивна и код дјеце далеко 
лакше примјењива. Од материјала ће се користити специјални и високо селективни ЕLISA 
китови произведени специјално за ту улогу (енгл. The RayBio® Human MMP-2 i -9). У 
лабораторији ће се узорци урина одледити, ставити на собну температуру у периоду 
инкубације од 30 мин и након припреме за анализу ставити у специјалне микролитарске 
плоче (енгл. MMP- 2 i -9 Microplate; Item A; The RayBio®) третиране са анти-хуман ММП-
2 и ММП-9. За детекцију ММП-2 и ММП-9 у узорку урина испитаника користиће се 
специјално дизајнирана антитијела (енгл. Detection Antibody MMP-9; Item F; The RayBio®). 
Апсорбанција (450 nm) узорака очитават ће се на специјалном читачу микроплоча. 
 
Услови за експериментали рад  су одговарајући? ДА  НЕ 

 

IV.10    Методе обраде података 

Добијени подаци ће бити статистички обрађени. Користит ће се статистика у склопу 
програма Statistica per Windows, Kernel release (StatSoft, Inc., Tulsa, OK, USA). За приказ 
квантитативних података биће коришћени показатељи дескриптивне статистике (број 
испитаника, аритметичка средина, стандардна девијација, стандардна грешка аритметичке 
средине, екстремне вриједности, квартили и медијана). Графички резултати ће бити 
направљени у компјутерском програму Windows Excel. За израчунавање разлика између 
појединих група испитаника, користит ћемо Mann–Whitney U тест који је карактеристичан 
за мале независне узорке. За статистички значајну разлику између различитих група 
испитаника узет ће се значајност од p < 0,05. 
 
Предложене методе  су одговарајући?   ДА  НЕ 
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V ЗАКЉУЧАК 

KaHAular je noto6aH ftA HE
Tepra je nogo6na rIA HE

V 3AKJbYIIAK

O6pasnocrcerue:

Korr.rracraja cMarpa Aa KaHAI{Aar Mp cII. MeA. Huua Mapnh rcnyrbaBa cBe fiponr4caHe ycnoBe 3a
o4o6perre reMe AoKTopcKe re3e y cKnaAy ca saNehI4M rrponr4cr{rraa. llpe4loxeHa reua "Yrola
MarpI,IKc MeranonporenHasa 2 u 9 I4 TKkIBHt4x unxu6nropa MarprzKc Meranolpoteuuaza 7 u 2
ro4 4jeqe ca BeHTpI,IKyJIapHLIM ceTITzLIIHI4M 4eSerron" je axryerHa, Her.rcrpa)KeHa, 3aHr.rMJbr.rBa
KaKo ca HayqHe raqKe rne.4l,Irura raKo vI ca acrreKTa uoryhnocru rteHe upzlrjene y
cBaKoAHeBHOM paAy.
rhanonu Kolvrlacuje yryhyjy no3lrrplBHy oqjeny HacrasHo-HayqHoM nzjehy Me4nqnncror
$ar<yrrera VHznepsurera y EarrarylJu u ca 3aAoBoJbcrBoM rrpeAnalry Aa ce KaHAu ury o4o6pra
lupa4a AoKropcKe 4ncepraquje c HaBeAeHI4M HacJroBoM pr Aa ce 3a MeHropa oApeAr{ upoQ ap cu.
I,Iue c Mpaxonuzh-[Iyrnh.

,{aryirr : .{eqeu6ap 2017 .

9nau 1

llpeaojenzh-Cauapunh
flpe4cj e4Hrar Kouucuj e

tlpoQ Ap Izlnec Mp-axon

Aoq ap CueNana fl euh-Tenuh

Vtan2
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