








 



  
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 
 
 Од одржана XXIV редовна седница на ден 25.02.2020 година,  на Наставно-
научниот совет на Медицинскиот факултет-Скопје, со почеток во 12 часот  во 
просториите на Амфитеатарот во деканатот. 

Присутни членови на седницата: Соња Топузовска, Розалинда Попова 
Јовановска,  Бети Зафирова Ивановска, Игор Кафтанџиев, Златко Јаќовски, Светлана 
Цековска, Марија Папазова, Биљана Зафирова, Елизабета Чадиковска, Јасна Богданска, 
Катерина Тошевска Трајковска, Ирена Костовска, Лилјана Миленкова, Весела Малеска 
Ивановска, Јасмина Плунцевиќ Глигороска, Елена Трајковска-Докиќ, Гордана Јанкоска, 
Жаклина Цековска, Ана Кафтанџиева, Лилјана Спасевска, Весна Јаневска, Гордана 
Петрушевска, Славица Костадинова Куновска, Оливија Васкова,  Никола Лабачевски, 
Димче Зафиров, Кочо Димитровски, Драган Даниловски, Билјана Таушанова, Весна 
Велиќ Стефановска, Фимка Тозија, Верица Попоска, Александар Станков, Венјамин 
Мајсторов, Василчо Спиров, Биљана Пргова, Елизабета Србиновска Костовска, Христо 
Пејков, Петар Дејанов, Ѓулшен Селим, Весна Ристовска, Ирена Кафеџиска, Даниела 
Чапароска, Викторија Чалоска Иванова, Ненад Јоксимовиќ, Мери Трајковска, 
Владимир Андреевски, Ката Мартинова, Емилија Влашки, Филип Дума, Светлана 
Кочева, Лидија Карева, Костандидна Кузевска Манева, Соња Бојаџиева, Татјана 
Јаќовска, Наташа Алулоска, Звонко Миленковиќ, Ирена Кондова Топузовска, Сенежана 
Стојковска, Горднана Китева Тренчевска, Анита Арсовска,  Марија Ралева, Димитар 
Боневски, Ненси Манушева, Снежана Смичкоска, Валентина Крстевска, Сузана 
Николовска, Весна Гривчева Пановска, Никола Јанкуловски, Александар Чапароски, 
Миле Петровски, Боро Џонов, Славчо Стојменски, Симон Трпески,  Зоран Божиновски, 
Јане Нетковски, Глигор Тофоски, Јарданка Георгиевска, Михаил Кочубовски, Гордана 
Ристовска, Ериета Николиќ Димитрова, Билјана Митревска, Татјана Макаровска 
Бојаџиева, Јованка Караџинска Бислимовска, Јордан Минов, Александар Петличковски, 
Катарина Ставриќ,Томислав Станковски, студенти: Ангела Петреска, Марио 
Петрески, Ѓорѓи Стојковски, Јован Марушевски, Љубица Баткоска, Ернес Никочевиќ, 
Џансун Буковец, Теа Михајлова, Димитар Стевчев, Јован Јовановски и Виктор 
Симеоновски.      

  Најавени отсуства на седницата: Јулија Живадиновиќ Богдановска, Елида 
Митевска, Сања Манчевска, Јасмина Тројачанец Павловска, Моме Спасовски, Биљана 
Јанеска, Даниела Миладинова, Маја Јакимовска Димитровска, Силвана Јованова, 
Марија Вавлукис, Дејан Докиќ, Бранислав Стефановски,  Виолета Клисаровска и 
Мирјана Шошолчева, студенти:  Виктор Симеоновски и Мирослав Момчилов. 

Отсутни членови на седницата: Бети Дејанова, Ана Угринска, Михаел 
Груневски, Климе Ѓорески, Љубица Георгиевска Исмаил,  Александар Стојановиќ, 
Снежана Мишевска Перчинкова, Наталија Банева Долненец, Емилија Цветковска, 
Антони Новотни, Ѓорѓи Јота, Светозар Антовиќ, Венко Филипче, Сашко Јовев, Виктор 
Камилоски, Златко Темелковски, Милена Голубовиќ Арсовска, Никола Николовски, 
Горан Димитров, Билјана Кузмановска, и студенти: Веса Седалиу, Леона Лазаревска, 
Јасин Рустеми, Мартина Савовска, Горјан Волкановски, Симона Тренчевска и Дејан 
Трпевски. 

Деканот  констатира  дека во моментот има потребно мнозинство членови на 
ННС за полноважно одлучување.   

Пред да се пристапи кон гласањeто, Деканот го дополни  дневниот ред со уште 
една точка која гласи: 

„Донесување на Одлука за ставање во мирување на дел од конкурсот  за избор 
на лица во сите наставно-научни, научни, насловни и соработнички звања, објавен од 
Медицински факултет на 30.09.2019 година во дневните весници „Вечер“ и „Коха“. 



  
 

 Оваа дополна произлегува од  член 8-а став 1 алинеја 3 од Изборниот законик, 
која гласи: ,,од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори за 
пратеници во Собранието на РСМ па до завршување на изборите, не може да се 
започне постапка за вработување на нови лица или постапка за престанок на работен 
однос во државни и јавни институции, а веќе започнатите постапки се ставаат во 
мирување."   
 Со оглед на тоа што на Конкурсот има пријавено кандидати кои немаат склучено 
работен однос со Медицинскиот факултет потребно е постапката по конкурсот кај што 
има пријавено такви кандидати да се стави во мирување. По завршување на изборите 
постапката по конкурс ќе продолжи.  

За ова прашање Заклучок во оваа насока е донесен и на 12. седница на 
Интеруниверзитетската конференција одржана на 30.1.2020 година во која членови се 
сите акредитирани универзитети во нашата држава. 

ННС едногласно го прифати  предложениот дневен ред со дополната. 
Деканот истакна дека согласно член 110 од Законот за високото образование за 

1,3,4 и 5 точка од дневниот ред е потребно обично мнозинство (50%+1 од вкупниот 
број членови на ННС), односно 72 членови наставници на Наставно-научниот совет. 

Одлуките  за сите точки се донесуваат со мнозинство гласови од присутните.  
На седницата одржана на 25.02.2020 година беа присутни  99 членови на ННС. 
Матријалите за седницата на членовите на ННС им беа доставени на 20.02.2020 

година. 
 ННС започна со работа по следниов 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Усвојување  на записникот од ХXIII седница на Наставно-научниот совет 
одржана на ден 26.12.2019 година. 

2. Соопштенија  од  деканот.  
3. Донесување на Oдлука за започнување на постапка за избор на декан и 

формирање изборна комисија од три члена (прилог-одлука).    
4. Донесување на Одлука за усвојување на завршните сметки (финансискиот 

годишен извештај) на Факултетот. 
5. Донесување на Одлука за утврдување на предлог проект за учество на 

Конкурсот за доделување средства за финансирање на научноистражувачки проекти од 
страна на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје за 2019/2020 година. 

6. Извештаи по рецензии. 
a) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: „Јодот во урина 

како биохемиски маркер: индикации, методологија и сопствени искуства“ од авторот 
в.н.сор.д-р Соња Кузмановска, Билтен на УКИМ бр.1207 од 15.01.2020 стр. 190-193.  

б) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: „Естетска 
хирургија на глава и врат“ од авторот проф.д-р Смиља Туџарова и соработници, Билтен 
на УКИМ бр. 1207 од 15.01.2020 стр. 194-196.  

в) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: „Практикум по 
биохемија за студентите по дентална медицина“ од авторите: проф.д-р Јасна Богданска, 
проф.д-р Соња Топузовска, проф.д-р Даница Лабудовиќ, проф.д-р Светлана Цековска, 
проф.д-р Катерина Тошевска Трајковска, проф.д-р Снежана Ефремова Аарон, доц.д-р 
Ирена Костовска, н.сор.д-р Јулијана Брезовска и ас.м-р.фарм. Катерина Крстева 
Јакимовска,  Билтен на УКИМ бр. 1208 од 01.02.2020 стр. 225-228.  

г) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: „Физиологија на 
клетка“ од авторите: проф.д-р Сунчица Петровска, проф.д-р Весела Малеска 
Ивановска, проф.д-р Бети Дејанова, проф.д-р Лидија Тодоровска, проф.д-р Људмила 



  
Ефремовска, проф.д-р Сања Манчевска, проф.д-р Јасмина Плунцевиќ Глигоровска,  
Билтен на УКИМ бр. 1208 од 01.02.2020 стр.229-233.  

д) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: „Основни 
принципи и постапки во хирургијата“ од група автори, Билтен на УКИМ бр. 1209 од 
15.02.2020 стр.154-156. 

ѓ) Извештаи од комисии за оцена на пријавена тема за изработка на докторски 
дисертациии по медицина од докторанти на Школата за докторски студии при УКИМ 
(позитивните извештаи на рецензентските комисии за оценка на подобност на тема 
за поднесок на докторски студии за следните кандидати се едногласно прифатени од 
Советот на студиска програма од третиот циклус докторски студии) за: 

1. Д-р Билјана Костовска на тема: „Компарација на параметрите на видната 
острина и диоптријска јачина по оперативен третман на средна до висока миопија со 
примена на ласер ин ситу кератомилеуза и имплантација на факични леќи“. 

2. Д-р Гани Чеку на тема: „Споредба на ендоскопскиот наспроти oтворениот 
хируршки пристап во третманот на везикоуретeралниот рефлукс“. 

3. Д-р Анжелика Караџова Стојаноска на тема: „Можни предиктори за 
одговор на терапија и токсичност при третман со метотрексат кај ревматоиден 
артритис“. 

4. Д-р Димитар Вељановски на тема: „Ефективноста  на перирадикуларната 
терапија водена со компјутеризирана томографија кај пациенти со хронична лумбална 
болка и радикулопатија“. 

5. Д-р Жанита Јовановска Спасова на тема: „Презервација VS елективна 
дисекција на илиоингвиналниот нерв кај ингвинална херниопластика по методата на 
Lichtenstein  со употреба на полипропилен меш “. 

6. Д-р Катерина Маркоска на тема: „Уринарни протеомски биомаркери 
асоцирани со подобрување на проценетата гломеруларна филтрациска рата (пГФР) кај 
пациенти со хронична бубрежна болест (ХББ) “.  

е)  Извештaи од комисии за оцена на докторски дисертации по медицина од 
докторанди на Школата за докторски студии при УКИМ за: 

1. Д-р Валентина Цвејоска Чолаковска на тема: „Астма и натхранетост во 
детската возраст“,  Билтен на УКИМ бр. 1205 од  15.12.2019 година, стр. 54-66.  

2. Д-р Весна Кос на тема: „Примање и давање на подароци во општата 
медицина“,  Билтен на УКИМ бр. 1206 од  30.12.2019 година, стр. 86-94.  

3. Д-р Валентина Тофилоска на тема: „Ендометријалната дебелина како 
предиктор на ендометријален малигнитет кај постменопаузални пациентки“ Билтен на 
УКИМ бр. 1207 од 15.01.2020 стр.197-204. 

4. Д-р Кристина Скепаровска на тема: „Скрининг на прееклампсии во прв 
триместар од бременоста: серумското ниво на плацентарниот фактор на раст наспроти 
мајчините карактеристики“ Билтен на УКИМ бр. 1207 од 15.01.2020 стр.205-215. 

5. Д-р Планинка Зафировска на тема: „Ехокардиографска процена на 
левокоморна функција и левокоморна деформација (STRAIN) кај пациенти со изразена 
аортна стеноза пред и по аортна валвуларна хирургија“ Билтен на УКИМ бр. 1207 од 
15.01.2020 стр.215-229. 

6. Д-р Марија Милошевска Мијалковска на тема: „Споредбена анализа на 
реконструктивни техники, кожни трансплантати и резанки, применети за затворање на 
дефекти по отстранување на немеланомски кожни  карциноми во пределот на носот“ 
Билтен на УКИМ бр. 1208 од 01.02.2020 стр.246-254. 

7. Д-р Атип Рамадани на тема: „Споредба на терапискиот успех со аргон-плазма 
коагулација и инјекциска терапија со адреналин и полидоканол кај крвавечките 
ангиодисплазии во горните партии на гастроинтестиналниот тракт“ Билтен на УКИМ 
бр. 1208 од 01.02.2020 стр.255-264. 



  
8. Д-р Наташа Петковиќ на тема: „Епидемиолошко-клиничка проценка на 

вистинскиот хоспитален морталитет од миокарден инфаркт“ Билтен на УКИМ бр. 1208 
од 01.02.2020 стр.274-278. 

ж) Извештај од комисијата за оцена на магистерски труд по јавно здравство 
за: 

1. Дипл.екк. Даријан Трајанов на тема: „Проценка на влијанието на физичката 
активност на младите во промоција на здравјето и импликациите врз социоекономскиот 
развој на една земја“. 

Ад-1.Усвојување  на записникот од XXIII седница на Наставно-научниот совет 
одржана на ден 26.12.2019 година. 

ННС едногласно го усвои записникот од XXIII седница на Наставно-научниот 
совет одржана на ден 26.12.2019 година. 

Ад-2. Соопштенија од деканот. 
2.1. Деканот го извести ННС дека проф.д-р Сузана Николовска од Катедрата за 

дерматовенерологија е избрана за член во Наставно-научниот совет на местото на 
пензионираната проф.д-р Маргарета Балабанова Стефанова. 

2.2. Деканот го извести ННС дека проф.д-р Светлана Цековска е избрана за 
Раководител на Катедрата за медицинска хемија на местото на пензионираната проф.  
д-р Марија Крстевска. 

2.3. Деканот го извести ННС дека со членот 25 од Правилникот за избор во 
звања на УКИМ, е регулирано дека лицата избрани во наставно-научни, научни и 
соработнички звања  вработени на Универзитетот имаат обврска сите трудови да ги 
евидентираат во Ризницата на научни и уметнички трудови на Универзитетот. Доколку 
трудовите не се внесат во ризницата, тие нема да се вреднуваат при изборот во 
соодветното звање. 

Согласно наведеното, Ве известувам дека на ден 5.3.2020 (четврток), со почеток 
во 13 часот во овој Амфитеатар, ќе се одржи предавање и практична демонстрација за 
користење на Ризница/Репозиториум на научни трудови од Медицински факултет. 
Целта на предавањето е да се објасни процесот на логирање и креирање профили и 
начинот на поставување на трудови. Предавањето ќе го одржи доц.д-р Томислав 
Станковски со вработените од Централната медицинска библиотека на факултетот.  

На ова предавање исто така ќе зборува и за унифицирање и насоки за користење 
на афилијации/адреси при објавување на научни трудови од Факултетот. 

Ад-3. ННС донесе Oдлука за започнување на постапка за избор на Декан и 
формирање изборна комисија од три члена (одлука).  

 
О  Д  Л  У  К  А 

 1. Започнува постапката за избор на декан на Медицинскиот факултет при 
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје за наредниот 3 (три) годишен 
мандатен период. 
 2. Се формира Изборна комисија во состав: 

1. Проф.д-р Никола Лабачевски 

2. Проф.д-р Елизабета Србиновска Костовска 

3. Доц.д-р Боро Џонов 

3. Право на пријава има секој редовен и вонреден професор,  во рок од 30 дена 
од денот на донесувањето на оваа одлука. 

4. Пријавените кандидати до Изборната комисија доставуваат пријава и 
програма за работа за мандатниот период. 



  
5. Изборната комисија ги доставува пријавите и програмите  на кандидатите за 

декан до членовите на Наставно-научниот совет, во рок од 3 дена од денот на нивното 
поднесување. 

Изборната комисија спроведува тајно гласање и објавува резултати на изборната 
седница на Наставно-научниот совет што ќе ја свика деканот. 

6. Одлуката за избор на декан донесена од Наставно-научниот совет ја потврдува 
Сенатот на Универзитетот. 
 ННС донесе Oдлука за започнување на постапка за избор на Декан и формира 
изборна комисија од три члена. 

Ад-4. Донеусвање на Одлука за усвојување на завршните сметки (финансискиот 
годишен извештај) на Факултетот. 

Согласно член 73 од Статутот на Медицинскиот факултет (Универзитетски 
гласник  бр. 458 од 17 октомври 2019), Наставно-научниот совет е надлежен за 
усвојување на финансискиот план на Факултетот.    

Материјалот за оваа точка од дневниот ред беше доставен на Вашата е-маил 
адреса. 

 ННС донесе Одлука за усвојување на завршните сметки (финансискиот 
годишен извештај) на Факултетот. 

Ад-5. Донесување на Одлука за утврдување на предлог проект за учество на 
Конкурсот за доделување средства за финансирање на научноистражувачки проекти од 
страна на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје за 2019/2020 година. 

Во врска со Конкурсот за доделување на средства за финансирање на 
научноистражувачки проекти за 2019/2020 година објавен од страна на УКИМ во 
Скопје, во предвидениот рок се пријавија три проекти. Како и секоја година  
Деканатската управа формираше Комисија за разгледување на поднесените проекти во 
состав: проф.д-р Снежана Мишевска Перчинкова, проф.д-р Сунчица Петровска и 
проф.д-р Оливер Станков. Комисијата поднесе Извештај до Деканатската управа со кој 
од трите поднесени проекти, предлог- проект за учество на Конкурсот го предложи 
проектот ,,Предтрансплантациона проценка на бурежната функција кај донорите на 
бубрег со нукларно медицински методи наспроти математички формули”, од 
истражувачите: насл.доц.д-р Ирена Рамбабова Бушљетиќ, проф.д-р Гоце Спасовски и 
д-р Мимоза Миленкова од ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија и 
истражувачите: проф.д-р Даниела Миладинова, проф.д-р Венјамин Mајсторов, ас.д-р 
Тања Маказлиева и инг. Александра Пешевска Тодорчевска, медицински физичар од 
Институт за патофизиологија и нуклеарна медицина „Академик Исак С. Таџер”. 

Деканатската управа донесе одлука за овој предлог проект и конкурираше со 
истиот на Конкурсот во УКИМ. Од Ректоратот дополнително од сите Факултети 
побараа да се достави и Одлука од Наставно-научните совети за прифаќање на предлог 
проектите. 

ННС донесе Одлука за утврдување на предлог проект за учество на Конкурсот за 
доделување средства за финансирање на научноистражувачки проекти од страна на 
Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје за 2019/2020 година. 

Ад-6. Извештаи по рецензии 
ННС едногласно гo усвои извештајот од комисијата за рецензија на ракописи, 

извештајот од комисијата за оцена на пријавена тема за изработка на докторски 
дисертации по медицина од докторанди на Школата за докторски студии при УКИМ, 
извештајот од комисијата за оцена на докторски дисертации по медицина од 
докторанди на Школата за докторски студии при УКИМ и извештајот од комисијата за 
оцена на магистерски труд по јавно здравство. 

Ад-7. Извештаи од одбори, наставно-научни колегиуми и комисии 
 
 



  
Кадровски одбор   
Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од 

Скопје одржал состанок на 18.02.2020 година.  
Деканот го извести ННС дека по одржувањето на состанокот на Кадровскиот 

одбор, катедрата за хирургија поднесе барање за распишување на конкурс за избор на 
25 асистснети и 2 наставника од областа дигестивна хирургија.  

Исто така Фармацевтскиот факултет при УКИМ во Скопје достави барање за 
добивање на согласност за ангажман на наставници од катедрите за епидемиологија и 
фармакологија при Нашиот факултет за учество во настава за акредитација на студиска 
програма за втор циклус специјалистички студии по фармаковигеланца. До одржување 
на оваа седница двете катедри доставија согласност на ова барање.  

Деканот предложи да се дополни Извештајот на Кадровски одбор со овие две 
точки. 

1. Предлагање на рецензентски комисии по распишаниот конкурс од 
факултетот за избор на лица во сите  наставно-научни, научни, насловни и 
соработнички звања, а по предлог од катедрите. 

ННС ги усвои следните рецензентски комисии: 
 За Конкурс објавен од Медицински факултет во Скопје на 09.01.2020 година 

во дневните весници „Нова Македонија“  и  „Коха“ избор на: 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната 
област 

 дерматовенерологија.   
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Сузана Николовска 
 2. Проф.д-р Александар Анчевски 
 3. Проф.д-р Љубица Павлова 
 4. Проф.д-р Даниела Чапароска 
 5. Проф.д-р Снежана Смичковска 

Пријавен кандидат: доц.д-р Катерина Дамевска. 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 интерна медицина; 
 ревматологија. 
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Снежана Мишевска Перчинкова 
 2. Проф.д-р Георги Божиновски 
 3. Проф.д-р  Ирена Кафеџиска 
 4. Проф.д-р Весна Ристовска 
 5. Проф.д-р Славица Шубевска Стратрова 

Пријавен кандидат: доц.д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ. 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно- научните 
области: 

 хирургија;   
 трауматологија. 
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Игор Кафтанџиев 
 2. Проф.д-р Славчо Стојменски 
 3. Проф.д-р Никола Јанкуловски 

Пријавен кандидат: доц.д-р Христијан Костов. 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 



  
 хирургија;   
 пластична хирургија. 
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ 
 2. Проф.д-р Елизабета Мирчевска Жоговска 
 3. Проф.д-р Славчо Стојменски 

Пријавен кандидат: доц.д-р Боро Џонов. 
- 2 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно- научните 
области: 

 хирургија;   
 урологија. 
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Слободан Ристовски 
 2. Проф.д-р  Оливер Станков 
 3. Проф.д-р Никола Јанкуловски 

Пријавени кандидати: доц.д-р Сотир Ставридис и доц.д-р Скендер Саиди. 
- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области: 

 хирургија;   
 дигестивна хирургија. 
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р  Драгослав Младеновиќ 
 2. Проф.д-р  Ѓорѓи Јота 
 3. Проф.д-р Лазар Тодоровиќ 

Пријавен кандидат: н.сор.д-р Реџеп Сељмани. 
- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области: 

 хирургија;   
 пластична хирургија. 
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Смиља Ѓоргова Туџарова 
 2. Проф.д-р  Ѓорѓе Џокиќ 
 3. Проф.д-р  Владимир Мирчевски  

Пријавен кандидат: н.сор.д-р Лазо Новески. 
- 2 лица во сите научни звања по предметите од научните области: 

 ментална хигиена; 
 психосоматика; 
 детска психијатрија; 
 психопатологија; 
 психотерапија; 
 психоанализа; 
 психофармакотерапија; 
 медицинска психологија; 
 медицинска социологија. 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Марија Ралева 
 2. Проф.д-р Антони Новотни 
 3. Проф.д-р Бранислав Стефановски  

Пријавени кандидати: н.сор.д-р Виктор Исјановски и н.сор.д-р Кадри 
Хаџихамза. 
- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области: 

 интерна медицина;   



  
 хематологија. 
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Лидија Чевреска 
 2. Проф.д-р Александар Стојановиќ 
 3. Проф.д-р  Борче Георгиевски 
 4. Проф.д-р Марија Вавлукис 
 5. Проф.д-р Билјана Герасимовска Китановска 

Пријавен кандидат: н.сор.д-р Александра Пивкова Вељановска. 
- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области: 

 интерна медицина;   
 ендокринологија и заболување на метаболизмот. 
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Татјана Миленковиќ 
 2. Проф.д-р Славица Шубевска Стратрова 
 3. Проф.д-р  Снежана Марковиќ Темелкова 
 4. Проф.д-р Ѓулшен Селим 
 5. Проф.д-р Марјан Бошевски 

Пријавен кандидат: н.сор.д-р Тошо Плашески. 
 
 За Конкурс објавен од Медицински факултет во Скопје на 13.01.2020 година 

во дневните весници „Нова Македонија“  и  „Коха“ за избор на: 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната 
област 

 ортопедски болести;  
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Златко Темелковски 
 2. Проф.д-р Зоран Божиновски 
 3. Проф.д-р Милан Самарџиски 

Пријавен кандидат: д-р Марта Фотева. 
- 1 лице во насловно звање по предметите од наставно-научната област 

 ортопедски болести; 
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Милан Самарџиски 
 2. Проф.д-р Даниела Георгиева 
 3. Доц.д-р Роза Џолева Толевска 

Пријавен кандидат: д-р Ненад Атанасов. 
- 2 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната 
област 

 анатомија;  
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Марија Папазова 
 2. Проф.д-р Ники Матвеева 
 3. Проф.д-р  Јулија Живадиновиќ Богдановска 
 Пријавени кандидати: н.сор.д-р Билјана Бојаџиева Стојаноска, н.сор.д-р Драгица 
Јурковиќ, н.сор.д-р Аце Додевски и н.сор.д-р Билјана Трпковска. 
 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 физиологија; 
 цитологија; 



  
 спортска и училишна медицина; 
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Весела Малеска Ивановска 
 2. Проф.д-р Бети Дејанова 
 3. Проф.д-р Сунчица Петровска 
 4. Проф.д-р Сања Манчевска 
 5. Проф.д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска 

Пријавен кандидат: асистент докторанд д-р Иванка Караѓозова. 
- 2 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 гинекологија и акушерство; 
 гинекологија и акушерство со нега; 
Се формира комисија во состав: 

 1. Доц.д-р Игор Самарџиски 
 2. Доц.д-р Елена Џикова 
 3. Доц.д-р Драге Дабески 

Пријавени кандидати: асистент докторанд д-р Весна Ливринова и асистент 
докторанд д-р Анета Сима. 
- 1 лице во насловно звање по предметите од наставно-научните области: 

 интерна медицина; 
 нефрологија; 
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Гоце Спасовски 
 2. Проф.д-р  Петар Дејанов 
 3. Проф.д-р  Весна Ристовска 
 4. Проф.д-р Борче Георгиевски 
 5. Проф. д-р Викторија Чалоска Иванова 

Пријавен кандидат: д-р Наташа Ефтимовска Отовиќ. 
- 2 асистенти по предметот  ортопедски болести; 

Се формира комисија во состав: 
 1. Проф.д-р Зоран Божиновски 
 2. Проф.д-р Златко Темелковски 
 3. Проф.д-р  Даниела Георгиева 

Пријавени кандидати: асистент докторанд д-р Александар Јакимовски, д-р 
Милена Богојевска Доксевска, д-р Нерон Поповски, асистент докторанд д-р Александар 
Савески, д-р Вилијам Велковски, д-р Александар Трајковски и д-р Антонио 
Гавриловски. 
- 1 асистент по предметот  инфективни болести; 

Се формира комисија во состав: 
 1. Проф.д-р Снежана Стојковска 
 2. Проф.д-р Крсто Гроздановски 
 3. Доц.д-р Марија Цветановска 

Пријавен кандидат: д-р Костадин Попоски. 
- 1 асистент по предметот епидемиологија со статистика и информатика; 

Се формира комисија во состав: 
 1. Проф.д-р Весна Велиќ Стефановска 
 2. Проф.д-р Бети Зафирова Ивановска 
 3. Проф.д-р  Драган Даниловски 

Пријавен кандидат: д-р Драган Кочински. 
-  21 асистенти по предметот гинекологија и акушерство; 

Се формира комисија во состав: 



  
 1. Доц.д-р Сашо Стојчевски 
 2. Доц.д-р Александра Лазарова Стојовска 
 3. Доц.д-р Слаѓана Симеонова Крстевска 

Пријавени кандидати: асистент докторанд д-р Катерина Николоска, асистент 
докторанд д-р Јосиф Ѓорески, асистент докторанд д-р Ива Малахова Ѓореска, д-р Ромир 
Кадриу, д-р Беким Елези, д-р Аделина Далипи, д-р Мартина Младеновска, помл.ас.д-р 
Елена Николовска Ѓорѓиевска, асистент докторанд д-р Габриела Бушиноска Иванова, 
асистент докторанд д-р Арта Бина, асистент докторанд д-р Горан Кочоски, асистент 
докторанд д-р Роса Спасова, асистент докторанд д-р Искра Дукова, асистент докторанд 
д-р Даниела Иванова Панова, помл.ас.д-р Саша Јовчевски, асистент докторанд д-р 
Боривоје Павловски и асистент докторанд д-р Миле Тантуровски. 
- 1 асистент по предметот  патолошка физиологија; 

Се формира комисија во состав: 
 1. Проф.д-р Даниела Миладинова 
 2. Проф.д-р Даниела Поп Ѓорчева 
 3. Проф.д-р Венјамин Мајсторов 

Пријавен кандидат: д-р Николина Божиновска. 
-  2 асистенти по предметот дерматовенерологија;  

Се формира комисија во состав: 
 1. Доц.д-р Катерина Дамевска 
 2. Проф.д-р Весна Гривчева Пановска 
 3. Проф.д-р Сузана Николовска 

Пријавени кандидати: асистент докторанд д-р Христина Брешковска, д-р Јулија 
Митрова Телента, д-р Маја Димова, ас.д-р Силвија Дума, д-р Дејан Филиповиќ, д-р 
Ирина Арсовска Бежоска, ас.д-р Зорица Зафировиќ и асистент докторанд д-р Ивана 
Дохчева Карајованов. 
-  1 асистент по предметот  фармакологија со токсикологија;  

Се формира комисија во состав: 
 1. Проф.д-р Димче Зафиров 
 2. Проф.д-р Јасмина Тројачанец 
 3. Проф.д-р Круме Јаќовски 

Пријавен кандидат: д-р Никола Коловчевски 
 

 За Конкурс објавен на 12.02.2020 година во дневните весници „Нова 
Македонија“  и  „Коха“ од Медицински факултет во Скопје за избор на: 
- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области: 

 фармакологија; 
 токсикологија; 
•  клиничка фармакологија 
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Никола Лабачевски 
 2. Проф.д-р Маја Сланинка Мицеска 
 3. Проф.д-р Димче Зафиров   

Пријавен кандидат: н.сор.д-р Елена Петрова Костова. 
2. ННС донесе Одлука за распишување на конкурс за нови места за избор во 

наставно-научни, научни и соработнички звања, по барање од катедрите. 
Катедрите ги доставија следните барања кои Кадровскиот одбор ги разгледа и 

му предлага на Наставно-научниот совет да донесе Одлука за распишување на Конкурс: 
 

Ред. Катедра Предлози 



  
бр. 

1. Имунологија 1 асистент 

2. 
Анестезиологија со 

реанимација 
2 асистенти 

3. Оториноларингологија  1 наставник 

4. Ортопедија 
1 научен соработник 

 

 
3. Разгледување на барања за одобрување на отсуства за наставници и 

соработници врз основа на дадена согласност од институциите каде што се 
вработени и катедрите. 

- доц.д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ, вработена во ЈЗУ Универзитетска 
клиника за ревматологија, поднесе барање за одобрување на платено отсуство сметано 
од 30.01.2020 до 05.03.2020 година, поради едукација по педијатриска ревматологија во 
Narayana Health SRCC Hospital Mumbai. 

За ова барање има согласност од раководителот на Катедрата по интерна 
медицина, координаторот за настава на Клиниката за ревматологија и ЈЗУ 
Универзитетска клиника за ревматологија. 

ННС даде согласност за ова платено отсуство. 
- насл.доц.д-р Владимир Пушевски, вработен во ЈЗУ Универзитетска клиника за 

нефрологија, поднесе барање за одобрување на неплатено отсуство сметано од 
02.03.2020 до 08.04.2020 година, за лични потреби. 

За ова барање има согласност од раководителот на Катедрата по интерна 
медицина, координаторот за настава на Клиниката за нефрологија и ЈЗУ 
Универзитетска клиника за нефрологија. 

ННС даде согласност за ова неплатено отсуство. 
- проф.д-р Фимка Тозија, вработена во ЈЗУ Институт за јавно здравје, поднесе 

барање за одобрување на платено отсуство во период од април-јули 2020 година во 
траење од 3 месеци, поради стручно и научно усовршување и истражување на 
Универзитетот Помпеу Фабра од Барселона, Шпанија кој е рангиран на 21 место за 
јавно здравје на Шангајската листа за 2019 година и Агенцијата за јавно здравје на 
Каталонија во Барселона, Шпанија. 

За ова барање има согласност од раководителот на Катедрата за социјална 
медицина и од Институтот за јавно здравје. 
            ННС даде согласност за ова платено отсуство. 

 ННС едногласно го усвои извештајот од Кадровскиот одбор со дополната. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Наставен oдбор  
Наставниот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во 

Скопје, одржал седница на ден  7.02.2020 година. 
Точка 1. 
Усвојување на Распоредот за теоретска и практична настава за летниот семестар  
во академската 2019/20 година, за сите студиски програми 
Продеканот за настава ги извести членовите на Наставниот одбор дека Распоредот за 
теоретска и практична настава за летниот семестар за оваа учебна година е ставен на 
Web страната на Медицински факултет.  
Распоредот беше усвоен едногласно од членовите на Наставниот одбор, со заклучок 
дека се можни одредени корекции во истиот. 



  
 
Точка 2. 
Усвојување на Елаборат за реактивирање на специјализирана болница за  геријатриска 
и палијативна медицина "13 ноември - Скопје, како наставна база при Медицински 
факултет на УКИМ - Скопје  
Членовите на одборот беа запознаени со содржината на елаборатот. Болницата како 
специјализирана здравстена установа која спроведува здравствена заштита од областа 
на палијативната и геријатриската медицина е единствена од ваков вид во нашата 
Република. Во моментот, во болницата, со меѓусебен договор со Катедрата за семејна 
медицина, се обавува практична настава за специјализантите по семејна медицина. 
Исто така, болницата е вклучена во наставниот програм на Тригодишните стручни 
студии за медицински сестри/медицински техничари, во практичната настава за 
геријатрија и палијатива. Болницата располага и со просторни, како и човечки и 
кадровски ресурси за да може да обавува наставна дејност. 
Членовите на Наставниот одбор по кратка дискусија со задоволство констатираа дека 
Специјализираната болница за геријатриска и палијативна медицина "13 ноември – 
Скопје, може да учествува во образовната дејност како наставна база на Медицинскиот 
факултет, УКИМ - Скопје. (прилог материјалот беше доставен во материјалот за 
седницата) 
Точка 3. 
Информации во врска со наставата на сите студиски програми 
Во врска со наставата, членовите беа информирани дека е доставен допис (барање), од 
Факултетското студентско собрание на Медицинскиот факултет – Скопје, предметите 
Нуклеарна медицина и Радиологија кои се слушаат во V-ти семестар да се избришат од 
листата на задолжителни предмети за упис во четврта година.Во дискусијата што 
следеше, беше констатирано дека пред донесување на Законот за медицински науки, 
положен предмет Нуклеарна медицина не беше услов за запишување во четврта година, 
и од тие причини, постои можност истиот услов да биде вратен, потпис од предметот да 
биде доволен за студентите да ја запишуваат четврта година. Исто така, беше 
констатирано, дека во наредната реакредитација на студиската програма по Општа 
медицина, предметите Радиологија и Нуклеарна медицина, како предмети за 
дијагностички методи, студентите да ги слушаат откако ќе се стекнат со знаења од 
предметит Патологија и Интерна 2.  

ННС едногласно го усвои извештајот од Наставниот одбор. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Совет на студиска програма за трет циклус студии по медицина 
Советот на студиската програма за трет циклус-докторски студии по медицина 

на Медицинскиот факултет во Скопје, одржал седница на ден 17.02.2020 година.  
 

I. Донесување на предлог одлука согласно утврдените процедури за подготовка на 
Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии - докторски студии на 
Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2020/2021 година: 
1. Советот на студиската програма на третиот циклус студии по медицина утврди 

вкупно 89 потенцијални ментори со вкупно 140 слободни места  (136 за програмата 
клиничка/базична медицина, 4 за програмата базична/молекуларна медицина), кои 
ги исполнуваат условите за менторство на трет циклус студии согласно законските 
одредби. 

2. Бројот на студенти, според слободните места на потенцијалните ментори е утврден 
на вкупно 140. 

3. Покрај општите услови и критериуми за запишување студенти на докторски студии 
по медицина, потребно е кандидатите да имаат и: 



  
 Просечен успех од најмалку 8,00(осум) на прв циклус студии и најмалку 

8,00(осум) на втор циклус студии одделно (доколку кандидатот има завршено);  
 лица кои завршиле според студиските програми до 2005/2006 година и се 

стекнале со диплома: доктор на медицина, а се во тек на втора половина од  
здравствена специјализација или специјалисти; (пред воведување на ЕКТС 
студии); 

 лица кои завршиле според студиска програма од 2005/2006 (360 кредити) и се 
стекнале со диплома: доктор по медицина, а се во тек на втора половина од  
здравствена специјализација или специјалисти; 

 лицата кои се запишуваат на докторски студии од базична медицина на област 
за која нема здравствена специјализација, треба да имаат  најмалку два in extenso 
труда како прв автор, публикувани во списанија со меѓународен уредувачки 
одбор; 

4. Школарината за студирање на третиот циклус студии-докторски студии изнесува 
5000 евра во денарска противвредност за 6 семести. 
II. Донесена е предлог-одлука за потпишување на изјава од рецензентските 

комисии за оценка на докторската дисертација дека приложените 2 задолжителни 
публикувани труда од областа на дисертацијата на кандидатот-докторанд, не се 
објавени во предаторски списанија и издавачи. 

III. Донесена е предлог одлука за презентација на пријавените теми за изработка на 
докторска дисертација (во време од 5 до 10 минути) од страна на студентите запишани 
на трет циклус студии-докторски студии по медицина, пред членовите на Советот за 
докторски студии. 

1. ННС формира комисии за оцена на докторска дисертација од: 
- д-р Марија Толеска Донеска на тема: "Неопиоидна анестезија кај лапароскопски 

операции на жолчното ќесе", се формира комисија во состав: 
1. Проф. д-р Мирјана Шошолчева, претседател 
2. Проф. д-р Петар Дејанов, ментор  
3. Порф. д-р Никола Јанкуловски. член,  
4. Проф. д-р Андријан Карталов, член 
5. Проф. д-р Билјана Кузмановска. член 
- д-р Билјана Чекорова Митрева на тема: "Влијание на редовните структурирани 

контроли врз гликемиската регулација кај пациенти со дијабетес мелитус", се формира 
комисија во состав: 

1. Проф. д-р Татјана Миленковиќ, претседател 
2. Проф. д-р Магдалена Генадиева-Димитрова, ментор  
3. Проф. д-р Весна Велиќ-Стефановска, член 
4. Проф. д-р Катарина Ставриќ, член 
5. Проф. д-р Снежана Марковиќ Темелкова. член 
- д-р Катерина Николоска на тема: "Предвидување на предвремено породување кај 

асимптоматски пациентки врз основа на инфламаторни медијатори во амнионска 
течност", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Гордана Адамова, претседател  
2. Проф. д-р Елена Трајковска-Докиќ, ментор  
3. Проф. д-р Славјанка Поповска, член 
4. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член 
5. Доц. д-р Ана Данева Маркова. член 
- д-р Искра Печијарева Садикаријо на тема: "Употреба на антибиотици и евалуација 

на бактериска резистенција кај хоспитализирани деца", се формира комисија во состав: 
1. Проф. д-р Никола Лабачевски, претседател 
2. Проф. д-р Трајан Балканов, ментор 
3. Проф. д-р Димче Зафиров, член 



  
4. Проф. д-р Милена Петровска, член 
5. Проф. д-р Катарина Ставриќ. член 
- д-р Александар Ѓорески на тема: "Улогата на трансартериската хемоемболизација 

со партикли со можност за збогатување со цитостатик во третман на хепатоцелуларен 
карцином", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Светлана Антeвска Грујоска, претседател 
2. Проф. д-р Владо Јаневски, ментор 
3. Проф. д-р Розалинда Попова-Јовановска, член  
4. Проф. д-р Михаил Груневски, член  
5. Проф. д-р Виолета Василевска-Никодиновска, член 
2. ННС формира комисии за оцена на подобност на пријавената тема за 

изработка на докторска дисертација од: 
- д-р Аделина Ахмети Пронај на тема: "Растројство на дефицит на внимание и 

хиперактивност и извршни функции кај деца", се формира комисија во состав: 
1. Проф. д-р Гордана Китева Тренчевска, ментор, 
2. Проф. д-р Марија Ралева, член,  
3. Н. сор. д-р Татјана Зорчец, член 
- д-р Тони Крстев на тема: "Подобрување на предикцијата на карциномот на 

простатата преку воведување на нов комбиниран модел со користење на простатичниот 
здравствен индекс (PHI) и магнетна резонанца", се формира  комисија во состав: 

1. Проф. д-р Оливера Стојчева Танева, ментор, 
2. Проф. д-р Оливер Станков, член 
3. Доц. д-р Сотир Ставридис, член 
- м-р Ана Коцевска на тема: "Ризик фактори за ендометријална патологија и 

нивна асоцираност со ендокрините нарушувања, метаболичен синдром и остеопороза", 
се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Димче Зафиров, ментор 
2. Проф. д-р Гордана Петрушевска, член 
3. Проф. д-р  Марјан Стојовски, член 
- д-р Ивана Арнаудова Даневска на тема: "Ефекти на бета-глукан врз маркерите 

на оксидативен стрес кај деца со алергиски ринитис", се формира комисија во состав: 
1. Проф. д-р Трајан Балканов, ментор 
2. Проф. д-р Емилија Влашки, член 
3. Доц. д-р Татјана Јаќовска, член 
- д-р Горан Спиров на тема: "Рана постоперативна позитронско-емисиона 

томографија/компјутеризирана томографија кај пациенти со колоректален карцином во 
стадиум III од болеста", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Ники Матвеева, ментор 
2. Проф. д-р Никола Јанкуловски, член 
3. Проф. д-р Михаел Груневски. член 
- м-р Анета Атанасовска на тема: "Интегриран пристап во проценката на 

влијанието на факторите од работната средина и здравствената состојба на 
професионалните возачи врз безбедното управување со моторно возило", се формира 
комисија во состав: 

1. Проф. д-р Јованка Караџинска Бислимовска, ментор 
2. Проф. д-р Јордан Минов, член 
3. Проф. д-р Фимка Тозија, член 
- м-р Снежана Зечевиќ на тема: "Евалуација на постоперативните промени на 

солзниот филм и на рожницата по фемтосекундна Лентикуларна екстракција со мала 
инцизија", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Весна Јорданова Димовска, ментор 



  
2. Проф. д-р Милена Голубовиќ, член 
3. Н. сор. д-р Емилија Ѓошевска Даштевска, член 
3. Извештаи од комисии за оценка на докторска дисертација од:  
- м-р Валентина Цвејоска Чолакова (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 

1205 од 15.12.2019) на тема: "Астма и натхранетост во детската возраст", 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација 

е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
- м-р Весна Кос (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1206 од 30.12.2019) 

на тема: "Примање и давање на подароци во општата медицина", 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација 

е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
- д-р Планинка Зафировска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1207 од 

15.01.2020) на тема: "Ехокардиографска процена на левокоморна функција и 
левокоморна деформација (strain) кај пациенти со изразена аортна стеноза пред и по 
аортна валвуларна хирургија",  

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација 
е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 

- д-р Кристина Скепаровска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1207 од 
15.01.2020) на тема: "Скрининг на прееклампсии во прв триместар од бременоста: 
серумското ниво на плацентарниот фактор на раст наспроти мајчините 
карактеристики", 

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација 
е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 

 - за м-р Валентина Тофилоска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1207 
од 15.01.2020) на тема: "Ендометријалната дебелина како предиктор на ендометријален 
малигнитет кај постменопаузални пациентки", 

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација 
е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 

- д-р Марија Милошевска Мијалковска (објавен во Билтен на Универзитетот 
бр. 1208 од 01.02.2020) на тема: "Споредбена анализа на реконструктивни техники, 
кожни трансплантати и резанки, применети за затворање на дефекти по отстранување 
на немеланомски кожни карциноми во пределот на носот",  

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација 
е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 

- д-р Атип Рамадани (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1208 од 
01.02.2020) на тема: "Споредба на терапискиот успех со аргон-плазма коагулација и 
инјекциска терапија со адреналин и полидоканол кај крвавечките ангиодисплазии во 
горните партии на гастроинтестиналниот тракт",  

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација 
е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 

- д-р Наташа Петковиќ (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1208 од 
01.02.2020) на тема: "Епидемиолошко-клиничка проценка на вистинскиот хоспитален 
морталитет од миокарден инфаркт",  

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација 
е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 

4. Извештаи од комисии за оценка на подобност на пријавената тема за 
изработка на докторска дисертација од:  

- м-р Катерина Маркоска на тема: "Уринарни протеомски биомаркери асоцирани 
со подобрување на проценетата гломеруларна филтрациска рата (пГФР) кај пациенти 
со хронична бубрежна болест", 

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација 
е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 



  
- д-р Анжелика Караџова Стојаноска на тема: "Можни предиктори за одговор 

на терапија и токсичност при третман со метотрексат кај ревматоиден артритис", 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација 

е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
- д-р Димитар Вељановски на тема: "Ефективноста на перирадикуларната 

терапија водена со компјутеризирана томографија кај пациенти со хронична лумбална 
болка и радикулопатија", 

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација 
е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 

- д-р Билјана Костовска на тема: "Компарација на параметрите на видната 
острина и диоптријска јачина по оперативен третман на средна до висока миопија со 
примена на ласер ин ситу кератомилеузис и имплантација на факички леќи", 

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација 
е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 

- д-р Жанита Јовановска Спасова на тема: "Презервација VS елективна дисекција 
на илиоингвиналниот нерв кај ингвинална херниопластика по методата на Lichtenstein 
со употреба на полипропилен меш", 

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација 
е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 

- м-р Гани Чеку на тема: "Споредба на ендоскопскиот наспроти отворениот 
хируршки пристап во третманот на везикоуретералниот рефлукс", 

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација 
е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 

5. ННС формира комисии за одбрана на докторска дисертација од: 
- м-р Валентина Цвејоска Чолакова (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 

1205 од 15.12.2019) на тема: "Астма и натхранетост во детската возраст", се формира 
комисија во состав: 

1. Проф. д-р Мирјана Кочова, претседател 
2. Проф. д-р Емилија Влашки, ментор 
3. Проф. д-р Јордан Минов, член 
4. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, член 
5. Проф. д-р Александар Петличковски, член 
- м-р Весна Кос (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1206 од 30.12.2019) 

на тема: "Примање и давање на подароци во општата медицина", се формира комисија 
во состав: 

1. Проф. д-р Билјана Јанеска, претседател 
2. Проф. д-р Здравко Чакар, ментор 
3. Проф. д-р Верица Попоска, член 
4. Проф. д-р Антони Новотни, член 
5. Проф. д-р Златко Јаќовски. член 
- д-р Планинка Зафировска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1207 од 

15.01.2020) на тема: "Ехокардиографска процена на левокоморна функција и 
левокоморна деформација (strain) кај пациенти со изразена аортна стеноза пред и по 
аортна валвуларна хирургија", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска, претседател 
2. Проф. д-р Ники Матвеева, ментор 
3. Проф. д-р Силвана Јованова, член 
4. Проф. д-р Сашко Јовев, член 
5. Проф. д-р Марија Вавлукис, член 
- д-р Кристина Скепаровска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1207 од 

15.01.2020) на тема: "Скрининг на прееклампсии во прв триместар од бременоста: 



  
серумското ниво на плацентарниот фактор на раст наспроти мајчините 
карактеристики", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Гордана Адамова, претседател 
2. Проф. д-р Никола Јанкуловски, ментор 
3. Проф. д-р Глигор Димитров, член, 
4. Проф. д-р Славејко Сапунов, член  
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член 
- м-р Валентина Тофилоска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1207 од 

15.01.2020) на тема: "Ендометријалната дебелина како предиктор на ендометријален 
малигнитет кај постменопаузални пациентки", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Марјан Стојовски, претседател 
2. Проф. д-р Марија Крстевска, ментор,  
3. Проф. д-р, Јорго Бабушку, член 
4. Проф. д-р Славејко Сапунов, член 
5. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, член 
- д-р Марија Милошевска Мијалковска (објавен во Билтен на Универзитетот 

бр. 1208 од 01.02.2020) на тема: "Споредбена анализа на реконструктивни техники, 
кожни трансплантати и резанки, применети за затворање на дефекти по отстранување 
на немеланомски кожни карциноми во пределот на носот", се формира комисија во 
состав: 

1. Проф. д-р Смиља Туџарова Ѓоргова, претседател 
2. Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ, ментор  
3. Проф. д-р Маргарета Балабанова Стефанова, член  
4. Проф. д-р Елизабета Мирчевска Жоговска, член 
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. Член 
Доставен е допис од проф.д-р Маргарета Балабанова Стефанова и од менторот 

на кандидатката проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ во кој е наведено дека поради отсуство на 
проф.д-р Балабанова не е во можност да биде член во Комисијата и на нејзино место 
менторот ја предлага проф.д-р Даница Поповиќ Маневска од ЈЗУ УК за 
максилофацијална хиругија и се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Смиља Туџарова Ѓоргова, претседател 
2. Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ, ментор  
3. Проф. д-р Даница Поповиќ Маневска, член  
4. Проф. д-р Елизабета Мирчевска Жоговска, член 
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. Член 
- д-р Атип Рамадани (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1208 од 

01.02.2020) на тема: "Споредба на терапискиот успех со аргон-плазма коагулација и 
инјекциска терапија со адреналин и полидоканол кај крвавечките ангиодисплазии во 
горните партии на гастроинтестиналниот тракт", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска, претседател 
2. Проф. д-р Викторија Чалоска Иванова, ментор  
3. Проф. д-р Александар Караѓозов, член 
4. Проф. д-р Мери Трајковска, член 
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член 
- д-р Наташа Петковиќ (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1208 од 

01.02.2020) на тема: "Епидемиолошко-клиничка проценка на вистинскиот хоспитален 
морталитет од миокарден инфаркт", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Силвана Јованова, претседател 
2. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, ментор 
3. Проф. д-р Розалинда Исјановска, член 
4. Проф. д-р Марјан Бошевски, член 
5. Проф. д-р Сашко Јовев. член 



  
6. Разно 
Советот на докторски студии врз основа на барање од менторите  проф. д-р 

Весна Антовска и проф. д-р Лилјана Спасевска донесе заклучок следните две рецензии 
да бидат проследени на следниот Совет на докторски студии, односно на следниот 
Наставно-научен совет на факултетот: 

1. Рецензија за оцена на докторска дисертација (објавена во Билтен на 
Универзитетот број 1208 од 01.02.2020 година од стр. 234-245) и 

2. Рецензија за оцена на докторска дисертација (објавена во Билтен на 
Универзитетот број 1208 од 01.02.2020 година од стр. 265-273). 

 
ННС едногласно го усвои извештајот од Советот на студиска програма за трет 

циклус студии по медицина. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Наставно-научен колегиум за постдипломски студии 
         Наставно – научен колегиум  за последипломски студии  по медицина одржал 
состанок на ден 19.02.2020 година.            

1. Извештај од комисија за  подобност на магистерски труд за кандидатот д-р 
Розјана Николова Јанева на тема „Улогата  на абнормалната вагинална флора и 
должината на цервикалниот канал како предиктори на исходот на бременоста“. 
             Рецензијата дадена од старна на комисијата за оцена на  подобност на 
магистерскиот труд е позитивна и наставно научниот колегиум  едногласно ја прифати. 
                                                                           

2. Формирање на комисија за оцена на магистерски труд за   кандидатот д-р Розјана 
Николова Јанева на тема „Улогата  на абнормалната вагинална флора и должината на 
цервикалниот канал како предиктори на исходот на бременоста“. 
  Се формира  комисија во состав:          
            1.доц. д-р Ана Данева Маркова 
           2.проф. д-р Жаклина Цековска 
           3.доц.д-р  Јадранка Георгиевска 
            ННС едногласно со усвои извештајот од Наставно–научен колегиум за 
последипломски студии  по медицина. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           

Одбор за специјализации и супспецијализации 
Одборот за специјализации и супспецијализации  на Наставно-научниот совет на 

Медицинскиот факултет од Скопје одржал состанок на 20.02.2020 година. 
По однос на предложените точки од дневниот ред, Одборот за специјализации и 

супспецијализации зазеде став: 
1. Предлагање на комисии за полагање на специјалистички испит. 
ННС ги усвои следните комисии за полагање на специјалистички испит во 

следните гранки на медицината: 
трансфузиологија 

           1. проф.д-р Татјана Макаровска Бојаџиева 
           2. проф.д-р  Миленка Благоевска    
           3. науч.сор.д-р Емилија Велкова 
             Замена: проф.д-р Воскресија Стефановска                                      
  
           1. проф.д-р Миленка Благоевска 
           2. проф.д-р Воскресија Стефановска   
           3. науч.сор.д-р Емилија Велкова 
             Замена: проф.д-р Стојанка Костовска                                     



  
  
           1. проф.д-р Татјана Макаровска Бојаџиева 
           2. проф.д-р  Миленка Благоевска    
           3. проф.д-р Стојанка Костовска 
             Замена: проф.д-р Воскресија Стефановска                                      
  
             Имунологија 
           1. проф.д-р Кочо Димитровски 
           2. проф.д-р Дејан Трајков    
           3. доц.д-р   Мери Киријас 
 
             Радиотерапија 
           1. проф.д-р Снежана Смичкоска  
           2. доц.д-р  Виолета Клисаровска    
           3. доц.д-р  Симонида Црвенкова 
             Замена: доц.д-р Игор Стојковски 
    
           1. проф.д-р Снежана Смичкоска  
           2. доц.д-р  Игор Стојковски    
           3. доц.д-р  Виолета Клисаровска 
             Замена: доц.д-р Симонида Црвенкова 
 
           1. проф.д-р Снежана Смичкоска  
           2. доц.д-р  Симонида Црвенкова    
           3. доц.д-р  Игор Стојковски 
             Замена: доц.д-р Виолета Клисаровска 
Неврологија 
1.    
1. проф. д-р Дијана Никодиевиќ  
2. проф. д-р Игор Петров  
3. науч.сор.д-р Иван Барбов 
Заменик за прва комисија е проф. д-р Драгана П.Цветковска 
2.       
1. проф. д-р Дијана Никодиевиќ 
2.проф. д-р Гордана Китева Тренчевска    
3.проф. д-р Наталија Долненец Банева 
Заменик за втора комисија е проф д-р Игор Петров 
3.    
1.проф. д-р Дијана Никодијевиќ 
2.проф. д-р Анита Арсова        
3.науч.сор.д-р Игор Кузмановски 
Заменик за трета комисија е проф.д-р  Гордана Китева Тренчевска 
4.        
1.проф. д-р Гордана Китева Тренчевска 
2.проф. д-р Наталија Долненец Банева   
3.проф. д-р Драгана Петровска Цветковска 
Замена за четврта комисија е проф. д-р Емилија Цветковска 
5.        
1.проф. д-р Наталија Долненец Банева 
2.проф. д-р Гордана Китева Тренчевска    
3.проф. Д-р Игор Петров 
Замена за петта комисија е проф. д-р Анита Арсовска 



  
6.        
1. проф. д-р Игор Петров 
2. проф. д-р Анита Арсовска   
3. проф. д-р. д-р Емилија Цветковска 
Замена за шеста комисија е проф. д-р Наталија Долненец Банева 
7.        
1. проф. д-р  Анита Арсовска  
2. проф. д-р Емилија Цветковска  
3. науч.сор.д-р Николина Тановска 
Замена за седма комисија е проф. д-р Гордана Китева Тренчевска 
  8.        
1. проф. д-р Емилија Цветковска  
2. проф. д-р Драгана Петровска Цветковска  
3. науч.сор.д-р Николина Тановска 
 Замена за осма комисија е проф. д-р  Наталија Долненец Банева                                                                                                         
  9.        
1. проф. д-р Драгана Петровска Цветковска 
2. науч.сор.д-р Иван Барбов  
3. научен сор.д-р Игор Кузмановски 
Замена за девета комисија е проф. д-р Дијана Никодиевиќ 
  
Дерматовенерологија 
1. проф. д-р Весна Гривчева Пановска 
2. проф..д-р Сузана Николовска 
3. доц.д-р Катерина Дамевска 
 
1. проф. д-р Сузана Николовска 
2. проф..д-р Весна Гривчева Пановска 
3. доц.д-р Катерина Дамевска 
 
1. доц. д-р Катерина Дамевска 
2. проф..д-р Весна Гривчева Пановска 
3. проф.д-р  Сузана Николовска 
 
семејна медицина 
1. 

1. проф. д-р Ѓорѓи Божиновски 
2. проф. д-р Владимир Мирчевски 
3. проф. д-р Сузана Николовска 
2. 
1. проф-д-р Розана Кацарска 
2. проф д-р Јане Нетковски 
3. профд-р. Билјана Герасимовска Китановска 
3. 
1. поф.д-р Горан Кондов 
2. поф д-р Димитар Боневски 
3. поф. д-р Гордана Китева Тренчевска 
4. 
1. проф. д-р Горица Брешковска 
2. проф. д-р Сузана Николовска 
3. проф.д-р Ацо Костовски 
5. 



  
1. проф. д-р Марина Чакар 
2. проф. д-р Звонко Миленковиќ 
3. проф д-р Билјана Герасимовска Китановска 
6. 
1. проф .д-р Гордана Китева Тренчевска  
2. проф. д-р Ирена Кондова Топузовска 
3. проф. д-р.Никола Николовски 
7. 
1. проф. д-р Елена Ќосевска 
2. проф. д-р Тања Миленковиќ 
3. проф. д-р Сузана Николовска 
8. 
1. проф д-р Катарина Ставриќ 
2. проф. д-р Снежана Стојковска 
3. науч. сов. д-р  Јасминка Нанчева 
9. 
1. проф.д-р Катарина Ставриќ  
2. проф. д-р Викторија Вујовиќ 
3. проф.д-р Фимка Тозија 
10. 
1. проф. д-р Кате Мартинова  
2. проф. д-р Мирјана Шошолчева 
3. проф д-р Гордана Китева Тренчевска 
11. 
1. проф д-р Катерина Ставриќ 
2. проф д-р Смиља Туџарова 
3. проф д-р Бранислав Стефановски 
12. 
1. проф. д-р Даниела Чапароска 
2. проф. д-р Моме Спасовски 
3. проф. д-р Катарина Ставриќ 
13. 
1. проф. д-р Слободан Ристовски 
2. проф.д-р Филип Дума  
3. проф д-р Билјана Герасимовска Китановска 
14. 
1. проф.д-р Гордана Китева Тренчевска 
2. проф.д-р Виктор Камиловски  
3. проф. д-р Стојка Фуштиќ 
15. 
1. проф. д-р Катарина Ставриќ 
2. науч.сов. д-р  Билјана Ширгоска 
3. науч.сор.д-р Кадри Хаџихамза 
16. 
1. проф. д-р Катарина Ставриќ  
2. проф. д-р Оливер Каранфилски 
3. проф. д-р Ѓорѓи Јота 
 
Општа хирургија 
 
1. Проф.д-р Зоран Спировски 
2. Проф.д-р Слободан Дамјановски  



  
3. Доц.д-р Христијан Костов 
Замена: член од комисија бр.2 
 
1. Проф.д-р Зоран Караџов 
2. Проф.д-р Сашко Јовев 
3. Доц.д-р Боро Џонов 
Замена: член од комисија бр.3 
 
1. Проф.д-р Слободан Ристовски 
2. Проф.д-р Владимир Мирчевски 
3. Доц.д-р Ристо Чоланчевски 
Замена: член од комисија бр.4 
 
1. Проф. д-р Драгослав Младеновиќ 
2. Проф. д-р Смиља Туџарова Ѓоргова 
3. Доц. д-р Владимир Рендевски 
Замена: член од комисија бр.5 
 
1. Проф. д-р Горан Кондов 
2. Проф. д-р Ѓорѓи Јота 
3. Доц. д-р Сотир Ставридис 
Замена: член од комисија бр.6 
 
1. Проф. д-р  Александар Чапароски 
2. Проф. д-р Виктор Камиловски 
3. Доц. д-р   Шабан Мемети 
Замена: член од комисија бр.7 
 
1. Проф. д-р Игор Кафтанџиев 
2. Проф.д-р Проф. д-р Оливер Станков 
3. Проф. д-р Елизабета Жоговска Мирчевска 
Замена: член од комисија бр.8 
 
1. Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ 
2. Проф. д-р Владо Столевски 
3. Доц. д-р Светозар Антовиќ 
Замена: член од комисија бр.9 
 
1. Проф. д-р Славчо Стојменски 
2. Проф. д-р Лазар Тодоровиќ 
3. Доц. д-р Венко Филипче 
Замена: член од комисија бр.10 
 
1. Проф. д-р Никола Јанкуловски 
2. Проф.д-р Оливер Станков 
3. Доц.д-р Марјан Камилоски 
Замена: член од комисија бр.11 
 
1. Проф.д-р Миле Петровски 
2. Проф.д-р Симон Трпески 
3. Доц. д-р    Скендер Саити 



  
Замена: член од комисија бр.1 
Урологија 
1. Проф.д-р Слободан Ристовски 
2. Проф.д-р Оливер Станков 
3. Доц. д-р    Сотир Ставридис 
 
1. Проф.д-р Оливер Станков 
2. Проф.д-р Слободан Ристовски 
3. Доц.д-р    Скендер Саиди 
трауматологија 
1. Проф.д-р Славчо Стојменски 
2. Проф.д-р Виктор Камиловски 
3. Доц. д-р   Христијан Костов 
 
1. Проф.д-р Игор Кафтанџиев 
2. Проф.д-р Славчо Стојменски 
3. Проф.д-р Симон  Трпески 

ННС едногласно го усвои извештајот од Одборот за специјализации и 
супспецијализации. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Наставно-научен колегиум по јавно здрвство 
         Наставно – научен колегиум  за последипломски студии  по јавно здравство одржа 
состанок на ден 17.02.2020 година. 
          1. Извештај од  комисија за оценка на магистерски труд од:  

        - Даријан Трајанов на тема: "Проценка на влијанието на физичката активност на 
младите во промоција на здравјето и импликациите врз социоекономскиот развој на 
една земја". 

        Рецензијата дадена од старна на комисијата за оцена на магистерскиот труд е 
позитивна и наставно научниот колегиум  едногласно ја прифати. 

      2.ННС формира комисија  за одбрана  на магистерски труд по пријава од 
кандидатот Даријан Трајанов на тема: "Проценка на влијанието на физичката 
активност на младите во промоција на здравјето и импликациите врз 
социоекономскиот развој на една земја". 

              Се формира  комисија во состав:      
           1. проф. д-р Драган Ѓорѓев 
           2. проф. д-р Весна Велиќ Стефановска 
           3. проф. д-р Елена Ќосева 

ННС едногласно го усвои извештајот од Наставно-научен колегиум по јавно 
здрвство. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Совет на студиска програма за трет циклус на студии по јавно здравство 
Советот на докторски студии по Јавно Здравство,  одржал состанок на 

30.01.2020 година, и по предложените точки од дневниот ред зазеде став:  
1. Донесување Одлука за подготовка на Предлог Конкурс за запишувањена 

студенти на трет циклус-докторски студии на Универзитетот “Св Кирил и 
Методиј“ во Скопје,  во академска 2020/2021 година, студиската програма трет 
циклус-докторски студии Јавно Здравство, Медицински факултет. 



  
 Советот на докторски студи позитивно донесена одлука за распишување на 

конкурс: 

         Број на студенти – 12; 

         Услови и критериуми за упис: Покрај општите услови предвидени со 
Правилникот  за условите, критериумите и правилата(Службен Весник -2019г) 
студентите треба да имаат 

o   Завршено итегриран циклус на медицински студии или 
o   Се во тек на втора половина специјализација за лица кои завршиле 
2005/2006г  или 
o   Се специјалисти или 
o   Завршени додипломски и постдипломски студии на сродни факултети 

         Износ на школарина -5000 евра во противденарска вредност 
         Листа на потенцијални ментори кои се со решенија за акредитација.  

ННС едногласно го усвои извештајот од Совет на студиска програма за трет 
циклус на студии по јавно здравство, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          Одбор за издавачка дејност 
Членовите на Одборот за издавачка дејност на Медицинскиот факултет на ден 

17.02.2020 година, произнесувајќи се по точките од дневниот ред го донесе следниов 
извештај кој го доставува до членовите на ННС. 

1.  ННС формира рецензентскa комисиja за:  
а)  Учебно помагало со наслов: „ Практикум по медицинска хемија за студентите 

по дентална медицина“ на Медицинскиот факултет од авторите: проф.д-р Светлана 
Цековска, проф.д-р Соња Топузовска, доц.д-р Ирена Костовска, ас.д-р Катерина 
Крстева Јакимовска и ас.д-р Гордана Босилкова од Катедрата за медицинска хемија се 
предлагаат следниве членови за Рецензентска комисија: 

1. Проф.д-р Ќиро Ивановски 
2. Проф.д-р Марија Крстевска 
2. ННС донесе Одлука за печатење на рецензирани учебници/учебни помагала: 

   1. Учебник: „Кардиопулмонална ресуститација: Основно и продолжено 
одржување во живот“ за студентите од Медицински факултет од авторите: проф.д-р 
Мирјана Шошолчева, проф.д-р Андријан Карталов, проф.д-р Билјана Кузмановска, 
ас.д-р Александра Пановска Петрушева, асистент докторанд д-р Дафина Караџова  и 
ас.демонстр. Билјана Андоновска од Катедрата за анестезија со реанимација во тираж 
од 300 примероци. 

3. ННС донесе Одлука за препечатување на рецензиран учебник: 
1. Учебник: „Хистологија-градба на ткивата“ за студентите по медицина и 

стоматологија од авторите: проф.д-р Невена Костовска и проф.д-р Лилјана Миленкова, 
од Катедрата за хистологија и ембриологија во тираж од 300 примероци. 

ННС едногласно го усвои извештајот од  Одбор за издавачка дејност. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          Ад-8. Избор на демонстратори 

 а) Избор на Ирена Саздова Данова за демонстратор по предметот: Биофизика на 
студиската програма по општа медицина на Катедрата за медицинска физика. 

ННС изврши избор на Ирена Саздова Данова за демонстратор. 
 б) Избор на Мартин Трајанов за демонстратор по предметите: Биохемија 2 и 

Медицинска хемија за студентите по општа медицина и Биохемија и Биофизика за 



  
студентите од тригодишните стручни студии на Катедрата за биохемија и клиничка 
биохемија. 

ННС изврши избор на Мартин Трајанов за демонстратор. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ад-9. Донесување на Одлука за ставање во мирување на дел од Конкурсот за 
избор на лица во сите наставно-научни, научни, насловни и соработнички звања, 
објавен од Медицински факултет на 30.09.2019 година во дневните весници „Вечер“ и 
„Коха“. 

Деканот го извести ННС дека оваа дополна произлегува од член 8-а став 1 
алинеја 3 од Изборниот законик, поради донесената одлука и распишување на избори за 
пратеници во Собранието на РСМ па до завршување на изборите потребно е постапката 
по Конкурсот на кој што има пријавено кандидати кои немаат работен однос со 
Медицинскиот факултет, а се предложени за избор во звање да се стави во мирување. 
По завршувањето на изборите постапката за Конкурсот ќе продолжи. 

Се работи за следните избори од конкурсот: 
- избор на 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од 

наставно-научните области: Токсикологија и интерна медицина. 
- избор на 2 асистенти по предметот радиологија 
- избор на 20 асистенти по предметот хирургија 
- избор на 10 асистенти по предметот неврологија 
- избор на 1 асистент по предметот хигиена 
- избор на 2 асистенти по предметот психијатрија и медицинска психологија. 
 
 ННС донесе Одлука за ставање во мирување на дел од Конкурсот за избор на 

лица во сите наставно-научни, научни, насловни и соработнички звања, објавен од 
Медицински факултет на 30.09.2019 година во дневните весници „Вечер“ и „Коха“. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ад-10.  Избори по билтени  
Избор во наставно-научни, научни, насловни и соработнички звања на 

Медицинскиот факултет, а според Билтен на Универзитетот „Св. Кирил  и Методиј“ во 
Скопје, Билтен бр.1205 од 15.12.2019 година, Билтен бр. 1206 од 30.12.2019 година, 
Билтен бр. 1207 од 15.01.2020 година, Билтен бр. 1208 од 01.02.2020 година и Билтен 
бр. 1209 од 15.02.2020 година. 

Избор во наставно-научни звања на Медицинскиот факултет, а според Билтен на 
Универзитетот „Св. Кирил  и Методиј“ во Скопје, Билтен бр. 1200 од 01.10.2019 
година. 

За избор во наставно-научни и научни звања не гласаат студентите. 
Пред да се пристапи кон вршење избори по Билтени Деканот побара од 

стручните служби да се утврди бројот на присутни членови на ННС од редот на 
наставниците и да се утврди кворумот за работа. 

Стручните служби го известија деканот дека во моментот се присутни 88 
наставници членови на ННС. 

Деканот констатира дека има мнозинство потребно за полноважно одлучување. 
 
Согласно предходната точка и донесената Одлука за мирување на постапката, 

нема да се гласа за изборот на асистент по предметот хигиена и изборот на два 
асистенти по предметот психијатрија и медицинска психологија. 

 
I. Избор по билтен бр. 1206 
а) Избор на асистент по предметот патолошка физиологија врз основа на 

рецензијата, а по пријава на д-р Маја Здравковска. 
ННС изврши избор на д-р Маја Здравковска за асистент. 



  
 
II. Избор по билтен бр. 1207 
а)  Избор на виш научен соработник во научните области: фармакологија, 

токсикологија и клиничка фармакологија врз основа на рецензијата, а по пријава на 
н.сор.д-р Емилија Атанасовска. 

ННС изврши избор на н.сор.д-р Емилија Атанасовска за виш научен соработник. 
б) Избор на виши научни соработници (од сродни научни подрачја) во научните 

области: фармакологија, токсикологија и клиничка фармакологија врз основа на 
рецензијата, а по пријава на н.сор.д-р Драгица Зенделовска, н.сор.д-р Игор Кикерков и 
н.сор.д-р Марија Петрушевска. 

ННС изврши избор на н.сор.д-р Драгица Зенделовска, за виш научен 
соработник. 

ННС изврши избор на н.сор.д-р Игор Кикерков, за виш научен соработник. 
ННС изврши избор на н.сор.д-р Марија Петрушевска, за виш научен соработник. 
в) Избор на научен соработник во научните области: хирургија и детска 

хирургија врз основа на рецензијата, а по пријава на асистент докторанд д-р Тони 
Ристески. 

ННС изврши избор на асистент докторанд д-р Тони Ристески за научен 
соработник. 

 
III. Избор по билтен бр. 1208 
а) Избор на вонреден професор во наставно-научната област медицинска физика 

врз основа на рецензијата, а по пријава на доц.д-р Томислав Станковски. 
ННС изврши избор на доц.д-р Томислав Станковски за вонреден професор. 
б) Избор на вонреден професор во наставно-научните области: ментална 

хигиена, психосоматика, детска психијатрија, психопатологија, психотерапија, 
психоанализа, психофармакотерапија, медицинска психологија и медицинска 
социологија врз основа на рецензијата, а по пријава на н.сор.д-р Виктор Исјановски. 

ННС изврши избор на н.сор.д-р Виктор Исјановски за вонреден професор. 
в) Избор на вонреден професор во наставно-научните области: педијатрија и 

детски болести со нега на болно и здраво дете врз основа на рецензијата, а по пријава 
на доц.д-р Татјана Јаќовска. 

ННС изврши избор на доц.  д-р Татјана Јаќоска за вонреден професор. 
г) Избор на вонреден професор во наставно-научните области: микробиологија, 

бактериологија, вирусологија и паразитологија врз основа на рецензијата, а по пријава 
на доц.д-р Татјана Грданоска. 

ННС изврши избор на доц.д-р Татјана Грданоска за вонреден професор. 
д) Избор на вонреден професор во наставно-научните области: хигиена и 

здравствена екологија врз основа на рецензијата, а по пријава на доц.д-р Игор 
Спироски. 

ННС изврши избор на доц.д-р Игор Спироски за вонреден професор. 
ѓ) Избор на научен соработник во научните области: ментална хигиена, 

психосоматика, детска психијатрија, психопатологија, психотерапија, психоанализа, 
психофармакотерапија, медицинска психологија и медицинска социологија врз основа 
на рецензијата, а по пријава на асистент докторанд д-р Елизабет Мицева Величкоска. 

ННС изврши избор на асистент докторанд д-р Елизабет Мицева Величкоска за 
научен соработник. 
 

Рецензии со приговори 
а) Разгледување на приговорот на насл.доц.д-р Андон Чибишев, по однос на 

рефератот од рецензентската комисија за неизбор во насловен вонреден професор  во 
наставно-научните области: интерна медицина и токсикологија (приговорот и 



  
одговорот на рецензентската комисија беше доставен во прилог) Билтен на УКИМ 
бр. 1207 од  15.01.2020 година.  
 ННС го разгледа приговорот од насл.доц.д-р Андон Чибишев. 

- Рецензентската комисија предлага да не се избере во насловен вонреден 
професор  во наставно-научните области: интерна медицина и токсикологија врз основа 
на рецензијата, а по пријава на насл.доц.д-р Андон Чибишев, Билтен бр. 1205 од 
15.12.2019 година. 

ННС го прифати предлогот на Рецензентската комисија да не се изврши избор 
на насл.доц.д-р Андон Чибишев за насловен вонреден професор. 

б)  Разгледување на приговорот на н.сов.д-р Деска Димитриевска, по однос на 
рефератот од рецензентската комисија за избор на наставник во сите наставно-научни 
звања во наставно-научните области: интерна медицина и пулмологија со фтизиологија  
(приговорот и одговорот на рецензентската комисија  беше доставен  во прилог) 
Билтен на УКИМ бр. 1208 од  01.02.2020 година.  
 ННС го разгледа приговорот од н.сов.д-р Деска Димитриевска. 

v)  Разгледување на приговорот на в.н.сор.д-р Јагода Стојковиќ, по однос на 
рефератот од рецензентската комисија за избор на наставник во сите наставно-научни 
звања во наставно-научните области: интерна медицина и пулмологија со фтизиологија  
(приговорот и одговорот на рецензентската комисија  беше доставен  во прилог) 
Билтен на УКИМ бр. 1209 од 15.02.2020 година.  
 ННС го разгледа приговорот од д-р в.н.сор.д-р Јагода Стојковиќ,. 

-  Избор на редовен професор во наставно-научните области: интерна медицина 
и пулмологија со фтизиологија врз основа на рецензијата, а по пријава на н.сов.д-р 
Златица Димитријевиќ Гошева (предложена за избор), а в.н.сор.д-р Јагода Стојковиќ, 
н.сов.д-р Деска Димитриевска и ас.д-р Димитар Каркински не се предложени за избор, 
Билтен на УКИМ бр. 1207 од 15.01.2020 година. 

ННС изврши избор на н.сов.д-р Златица Димитријевиќ Гошева за редовен 
професор. 

г) Разгледување на приговорот на д-р.Антонио Глигориевски, по однос на 
рефератот од рецензентската комисија за избор на наставник во сите наставно-научни 
звања во наставно-научната област радиологија (приговорот и одговорот на 
рецензентската комисија  беше доставен  во прилог), Билтен на УКИМ бр. 1209 од  
15.02.2020 година.  
 ННС го разгледа приговорот од д-р.Антонио Глигориевски. 

- Избор на доцент во наставно-научната област радиологија врз основа на 
рецензијата, а по пријава на асистент докторанд д-р Менка Лазареска (предложена за 
избор), а д-р Антонио Глигориевски не е предложен за избор, Билтен на УКИМ бр. 
1208 од 01.02.2020 година. 

ННС изврши избор на асистент докторанд д-р Менка Лазареска за доцент. 
 
    Sednicata na NNS zavr{i vo 13:00 ~asot. 

 
 
               Записничар                                                                        Д е к а н 
 Дипл.прав. Горан Нелоски, с.р.                                 Prof.d-r Соња Топузовска, s.r.       
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1. Со големо жалење Ве известувам дека починаа двајца истакнати професори од 
Медицинскиот факултет во пензија: Проф.др. Тодор Стојчевски и Проф.др. Владимир 
Спасов. 
Комеморативни седници ќе бидат одржани по создавање на услови за тоа, а во договор 
со семејствата на починатите. 
Нека им е вечна слава! 
 
2. 
Како резултат на мерките и активностите на Владата за превенција од ширење на корнa 
вирусот, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и сите единици во неговиот 
состав, на 11 март го прекинаа наставно-образовниот процес. 
 
Медицинскиот факултет организираше низа активности за да се  овозможи наставно-
образовниот процес да продолжи и во новонастанатата состојба. 
 
Како прво, од сите катедри беше побарано да ги испратат на новоотворената 
електронска пошта nastava@medf.ukim.edu.mk теоретските предавања за сите студиски 
програми за периодот од 11 Март до 1 мај, и истите  по години и по предмети им беа 
испратени на студентите преку Microsoft office. На истиот начин, секоја недела 
студентите добиваат и методски единици од практичната настава (прикази на случај, 
семинарски задачи или друг облик на вежби), а студентите се задолжени обработените 
вежби да ги достават на е-маил адресата на своите асистенти/ професори. 
 
Паралелно со оваа активност, беше обезбеден пристап до платформата ZOOM.US за 
далечинско учење со што на катедрите им беше овозможено организирање на 
интерактивна on-line настава. Во соработка со Факултетското студентско собрание, 
беше спроведена анкета меѓу студентите за да се види и нивнoто размислување за 
начинот и формата на продолжување на наставата. Во анкетата партиципираа 228 
студенти, а 210 (92%) од нив се изјаснија дека ќе присуствуваат на on-line настава, ако 
биде организирана. 
Факултетот во соработка со Универзитетот и ФИНКИ организираше on-line настава 
Microsoft teams платформата, а на сите наставници, асистенти и студенти им беше 
испратено упатство за приклучување кон Microsoft teams платформата. На веб страната 
на Факултетот беше отворено посебно мени „Online настава“ во која е поставен 
скратен распоред за наставата за сите студиски програми. 
 
Нашите согледувања се дека можеме да бидеме задоволни со обемот и содржината на 
изведување на далечинска настава, како и со вклученоста на студентите во неа. Секако 
дека, по нормализирање на состојбата, сите заеднички ќе треба да вложиме 
максимални напори на студентите да им помогнеме да ги совладаат и реализираат оние 
активности, пред се од практичната настава за кои во овој момент не постојат услови. 
 

3. Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на вонредната седница на 
Ректорската управа одржана на 24.3.2020 година донесе Правилник за начинот на 
реализација на дејностите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и 
единиците во неговиот состав согласно со мерките на надлежните органи во Република 
Северна Македонија за спречување на внесување и ширење на коронавирусот CoVid-
19 којшто Ви беше доставен, а каде се разработени начините на кои во овој период ќе 
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се реализираат дејностите на Универзитетот и на секоја од единиците во рамките на 
овој Универзитет и кадешто, меѓу останатото, е предвидено следново: 

Во однос на наставата: предавањата на единиците во состав на Универзитетот 
продолжуваат да се одвиваат со примена на средства за електронска комуникација 
(член 2 став 2 од Правилникот), а другите активности кои ја сочинуваат наставата се 
одвиваат со примена на средства за електронска комуникација, доколку тоа го 
дозволува природата на тој вид настава, за што одлука донесува единицата (член 2 став 
3 од Правилникот); (член 1 од Одлука на Деканатска управа бр.02-1391/3 од 1.4.2020 
година); 

Во однос на проверката на знаењата: полагањето на испитите и колоквиумите ќе се 
врши со примена на средства за електронска комуникација под услов да се обезбедени 
соодветни технички решенија кои обезбедуваат идентификација и контрола на 
работата на студентите за време на полагањето, за што одлука донесува единицата 
(член 4 од Правилникот). Со оглед на тоа што природата на проверка на знаењето 
од областа на медицината не дозволува да се реализира со примена на средства за 
електронска комуникација, проверката на знаењата на студентите на сите три 
циклуси на студии на Медицинскиот факултет во Скопје ќе се реализира кога ќе 
се создадат услови за тоа (член 3 од Одлука на Деканатска управа бр.02-1391/3 од 
1.4.2020 година); 

Во однос на изработката на дипломска работа и магистерски и докторски студии: се 
запираат и не течат роковите за изработка и поднесување на дипломска работа, како и 
магистерски и докторски труд на Медицинскиот факултет во Скопје додека траат 
мерките на надлежните органи на Република Северна Македонија за спречување на 
внесување и ширење на коронавирусот CoVid-19 (член 6 од Правилникот); (член 1 од 
Одлука на Деканатска управа бр.02-1391/2 од 1.4.2020 година 

Во однос на одбраната на дипломска работа, магистерски и докторски труд: крајниот 
рок за започнатите постапки за одбрана на дипломска работа, магистерски и докторски 
труд се продолжува за време утврдено со одлука на единицата (член 7 став 3 и член 8 
став 7 од Правилникот); (член 1 од Одлука на Деканатска управа бр.02-1391/4 од 
1.4.2020 година 

Во однос на одржувањето седници на органите на Универзитетот и единиците: 
седниците ќе се одржуваат со примена на средствата за електронска комуникација 
(член 9 од Правилникот) 

Постапувајќи согласно донесениот Правилник на УКИМ, Факултетот, на  седницата на 
Деканатската управа одржана на 1.4.2020 година ги донесе одлуките коишто Ви беа 
доставени.   

1. Правилник за начинот на реализација на дејностите на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје и единиците во неговиот состав согласно со 
мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување 
на внесување и ширење на коронавирусот CoVid-19 

2. Одлука на Деканатска управа бр.02-1391/3 од 1.4.2020 година за одржување на 
настава со примена на средства за електронска комуникација  
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3. Одлука на Деканатска управа бр.02-1391/2 од 1.4.2020 година за запирање на 
роковите за изработка и поднесување на дипломска работа, магистерски и 
докторски труд 

4. Одлука на Деканатска управа бр.02-1391/4 од 1.4.2020 година за продолжување 
на крајниот рок за започнатите постапки за одбрана на дипломска работа, 
магистерски и докторски труд 

 
4. Медицинскиот факултет презема одредени активности за реализирање на 
предвидените вештини на специјализантите на нивните турнуси. По повлекувањето на 
специјализантите вработени во здравствените домови и итните центри во државата 
следеше и повлекување на сите државни специјализанти во нивните матични установи. 
Сите останати, вклучително и приватните специјализанти беше препорачано да се 
придржуваат до распоредите на работа коишто важат за клиниките, односно 
институтите каде се наоѓаат на турнус.  

Во изминатиов период беше препорачано, доколку тоа состојбата го дозволува, 
да нема запишување на нови турнуси. Исто така, беше препорачано во овој период 
специјалистичките испити времено да се одложат до нормализирање на состојбата, а за 
сите веќе започнати постапки беше дадена препорака истите да се завршат доколку 
постојат услови за тоа. За сите специјализанти беше наложено да изработат семинарска 
тема, односно кратка презентација поврзана со предвидените вештини од турнусот на 
којшто се затекнати којашто треба да значи реализација, односно завршување на 
турнусот заклучно со месец март. Тие свои активности специјализантите потребно е да 
ги обават во соработка со нивните едукатори, односно ментори.  

Понатаму, во изминатиов период беше побарано од катедрите, односно 
наставниците коишто учествуваат во подготовката на предавањата од различни 
области поврзани со задолжителната теоретска настава да испратат свои презентации 
кои потоа беа поставени на веб страницата на Факултетот.  

Воедно, беше побарано и од сите наставници коишто во периодот што следи не 
можат да ги одржат предвидените теоретски предавања од нивната стручна област, 
истите да ги достават електронски за потоа овие предавања да им бидат достапни за 
специјализантите преку  веб страницата на Факултетот.  
 
5. По завршување на рокот за доставување на програми за декан кој истече на 25 март 
2020 година, Комисијата за спроведување на постапката избор на декан соглсно 
Статуот на Факултетот ја достави пријавата и програмата на единствениот пријавен 
кандидат, Проф.др. Соња Топузовска, до сите членови на ННС. Изборната седница ќе 
биде свикана откако ќе се создадат услови за одржување на седницата, односно по 
укинување на мерките на Владата на РС Македонија. 
 
6. Врз основа на Уредбата со законска сила на Владата на РСМ за прашања  поврзани 
со изборниот процес („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/2020) 
престана на важи Одлуката за мирување на дел од конкурсот за избор на лица во сите 
наставно-научни, научни, насловни и соработнички звања од страна на Медицинскиот 
факултет во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј во Скопје која ја 
донесовме на ден 25.02.2020 година  и  продолжија постапките по Конкурсот објавен 
на 30.09.2019 година.  
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До  
Наставно-научен совет  
НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
УНИВЕРЗИТЕТ “СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ” 
СКОПЈЕ 
 
 
 Наставно-научниот совет на својата XXIV работна седница одржана на 
ден 25.02.2020 година, а по предлог на Советот на III цикулус-докторски студии 
донесе Одлука за формирање на Комисија за оцена на тема за изработка на 
докторска дисертација од Д-р Горан Спиров со наслов:  

 
"Рана постоперативна позитронско-емисиона томографија/ 

компјутеризирана томографија кај пациенти со колоректален 
карцином во стадиум III од болеста" 

на англискијазик: 
"Early Postoperative Positron Emission Tomography/Computed 

tomograpphy in Stage III Colorectal Cancer Patients" 
 
во состав: Проф. Д-р. Ники Матвеева, Проф. Д-р Никола Јанкуловски, Проф.   
Д-р Михаел Груневски. 
 Рецензионата комисија го разгледа доставениот материјал и по меѓусебни 
консултации го поднесува следниов  
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

  1. Извештај за доставениот поднесок за докторска дисертација 
 

 Поднесокот за докторска дисертација “Рана постоперативна 
позитронско-емисиона томографија / компјутеризирана томографија 
кај пациенти со колоректален карцином во стадиум III од болеста” е 
изнесен на тринаесет страни. Поделен е на: вовед, мотив за истражување, цели 
на истражувањето, материјал и методи, статистичка анализа, очекувани 
резултати и користена литература.  Темата е современа, исклучително корисна и 
актуелна од клинички аспект, а изнесувањето на темата е на разбирлив и 
концизен начин, лесно се следи и воедно  побудува интерес за одбраната тема на 
истражување. 

Воведот е посветен на повеќе аспекти на карциномот на колон и ректум 
(КРК), епидемиолошки, етиолошки, дијагностички и терапевтски. Карциномот 
на колон и ректум според Регистарот за рак за 2017 година во Македонија бил 
втора најчеста причина за смртност кај заболените од рак и воедно го заземал 
третото место според бројот на новорегистрирани болни.  Ризик факторите за 
појава на овој вид карцином според досегашните сознанија може да се поделат 
во три групи: фактори поврзани  со животен стил или навики (пушење, 
консумирање на црвено месо, исхрана сиромашна со растителни влакна, 
прекумерна телесна тежина, физичка неактивност); фактори поврзани со 
генетска предиспозиција  и фактори на средината.  
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Во однос на современата дијагностика постои консензус во однос на 
неопходноста од скрининг на овој вид карцином кај асимптоматски пациенти со 
цел рана детекција и идентификување на преканцерозни промени. Ендоскопија, 
иригографија и компјутеризирана томографска (КТ) колонографија (виртуелна 
колоноскопија) се методи од избор кои се користат за примарна дијагноза.  
Високата сензитивност, можноста за биопсија и полипектомија како и 
отсуството на јонизирачко зрачење се  главните предности на колоноскопијата.  

За да се направи ТНМ класификација (проценка на примарна лезија (Т), 
зафаќање на локални лимфни јазли (Н) и присуство на далечни метастази (М) 
се користи  компјутеризирана томографија бидејки има добра сензитивност во 
детекција на степенот на пробив на ѕидот кај карцином на колон, но и 
магнетната резонанца (МР) која има висока сензитивност и специфичност во 
одредување на Т и Н стадиум.                                                                                                           

Во воведот е даден  и осврт на повеќе аспекти на современиот третман на 
карциномот на колон и ректум, бидејки  третманот  претставува  комплексен 
процес кој е значително подобрен со воведување на нови модалитети на 
лекување на секундарни депозити во црниот дроб.  Во процесот на лекување на 
секундарните депозити се вклучени метастазектомијата (ресекција), 
трансартериската хемоемболизација, термоаблацијата, стереотаксичната 
радиотерапија, ресекцијата и локалната термоаблација. Хируршката 
циторедукција и хипертермалната интраперитонеална хемотерапија се широко 
прифатени во третманот на перитонеалните метастази.  

Сепак и покрај напредокот во хируршкиот третман и воведувањето на 
комбинирани терапевтски модалитети, петгодишното преживување кај овој тип 
на карцином e околу 65%, и тоа 91% кај стадиум I, наспроти само 12% кај 
стадиум IV од болеста. Според најновите истражувања целокупното 
преживување на пациентите со карцином на колон и ректум во стадиумот IV од 
болеста е значително поголемо, доколку се направи комплетна хируршка 
ресекција на секундарните депозити. Во однос на овој вид на карцином, токму 
позитронско-емисионата томографија/компјутеризираната томографија 
ПЕТ/КТ има оправдана употреба кај пациенти кај кои се планира ресекција на 
секундарни депозити во паренхимни органи, при покачен тумор маркер 
(карцино-ембрионален антиген) во отсуство на позитивен наод добиен од други 
методи на испитување и при сомнение за рецидив пресакрално. Земајќи го 
претходно изнесеното во предвид се истакнува потребата од дополнителни 
истражувања кои би помогнале во објективното проширување на индикациите 
за употреба на ПЕТ/КТ со цел да се идентификуваат потенцијалните групи 
пациенти кои би имале бенефит од примената на овој метод. Пациентите кои се 
во стадиум III од болеста имаат поголема веројатност за присуство на окултни 
метастази споредено со останатите. Постоперативниот ПЕТ-КТ пред почеток на 
адјувантна хемотерапија би можел да детектира метастатска болест која 
претходно не е детектирана со примена на  стандардниот протокол за 
одредување на стадиум на болеста. Присуството на секундарни депозити влијае 
на промена на стадиумот на болеста, а со тоа и на третманот. Пациентите со 
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ограничена метастатска болест имаат подолго средно време на преживување до 
појава на рецидив на болеста (cancer free survival) доколку бидат лекувани, 
наспроти пациентите со бројни секундарни депозити.   

Посебен придонес на оваа студија  би  бил да се утврди важноста и 
клиничкото значење на раниот постоперативен ПЕТ/КТ кај пациенти со 
колоректален карцином кои се во стадиум III од болеста бидејки досегашните 
истражувања за клиничката релевантност на ПЕТ/КТ во одредување на 
стадиумот на болеста се малубројни.  

Мотивот за изработка на трудот кандидатот го наоѓа во малубројноста 
на  истражувања со високо ниво на докази за клиничката релевантност на 
ПЕТ/КТ во одредување на стадиумот на болеста, поради што клиничката 
вредност на овој метод не е целосно утврдена.  Оттука произлегува потребата да 
се спроведе проспективна студија чиј фокус ќе биде насочен кон утврдување на 
клиничкото значење на раниот постоперативен ПЕТ/КТ кај пациенти кои се во 
стадиум III од болеста. 

 
      Целите на студијата се јасно дефинирани и одредени: 

       Да се утврди стапката на детекција на метастатска болест кај пациенти 
со колоректален карцином во стадиум III од болеста, со помош на рана 
постоперативна позитронско-емисиона томографија/компјутеризирана 
томографија. 

       Да се утврди дали постојат демографски и клиничко-патолошки 
параметри кои би помогнале во селекција на пациенти кои би имале бенефит 
од рана постоперативна позитронско-емисиона томографија/ компјутеризирана 
томографија. 

              Да се утврди стапката на дополнителни иследувања кои ќе 
произлезат од неконклузивните наоди со рана постоперативна позитронско-
емисиона томографија/ компјутеризирана томографија и нивното клиничко 
значење. 

   Во делот материјал и методи во оваа ретроспективна/проспективна 
студија се предвидува да се вклучат околу 70  пациенти со колоректален 
карцином кои ќе бидат прифаќани на Универзитетската клиника за 
радиотерапија и онкологија во Скопје, во период од 9 до 12 месеци. Во студијата 
ќе бидат вклучени пациенти кај кои е направена куративна ресекција и 
хистолошки е верификуван стадиум III од болеста според 8-то издание на 
American Joint Committee on Cancer (AJCC).  Предоперативната евалуација за 
детекција на далечни метастази ќе се темели на рендгенграфија (РТГ) на бели 
дробови и компјутеризирана томографија (КТ) на абдомен.  РТГ на бели 
дробови ќе се изведе по стандарден протокол во еден правец 
(постероантериорно). КТ на абдомен ќе опфати регија на скенирање од 
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дијафрагмалните куполи до пубичната симфиза, со нативна и постконтрастна 
серија со дебелина на пресек од 5мм и 2.5мм, соодветно. Во постконтрастната 
серија, црниот дроб ќе биде евалуиран во артериска и портовенска фаза. 
Евалуацијата на наодите од РТГ на бели дробови и КТ на абдомен ќе биде од 
страна на радиолог.  

Кај секој пациент  ќе биде направен ПЕТ/КТ. Прегледот ќе се изведе во 
првите четири месеци од оперативниот третман пред да отпочне адјувантна 
хемотерапија. Кога ќе се детектираат лезии суспектни за секундарни депозити 
со помош на ПЕТ/КТ, истите ќе бидат верификувани хистолошки 
(биопсија/ресекција) или со помош на комплементарни методи на 
визуелизација (КТ или МР), вклучувајќи и контролни прегледи по потреба во 
период од 3-6 месеци. ПЕТ/КТ прегледот ќе се одвива на интегриран ПЕТ/КТ 
скенер (Siemens Biograph 40 mCT) во Универзитетски институт за позитронско 
емисиона томографија во Скопје. Протоколот на скенирање се состои од 
стандарден статичен ПЕТ/КТ скен на торзо (од база на череп до натколеница) 
60 минути после интравенозна апликација на 18ФДГ, со доза од 4.1 MBq на 
килограм телесна тежина. КТ ќе се изведува со ниска доза на зрачење (low dose 
CT) користејќи автоматска контрола на експозиција (AEC) со референтен 
квалитет (Quality reference) од 30mAs, при колимација од 40x0.6mm и spiral 
pitch factor од 1.5. Реконструкцијата на сликите во аксијален, сагитален и 
коронален пресек е со дебелина од 5мм. При КТ прегледот нема да се користи 
интравенозен контраст. ПЕТ скенирањето ќе се одвива со дводимензионална 
аквизиција, која ќе трае 2 минути по сегмент (bed) и во зависност од височината 
на пациентот ќе опфати од 7-9 сегменти. Интерпретацијата на ПЕТ/КТ 
прегледот ќе биде од страна на специјалист по нуклеарна медицина и радиолог.                                                           

Дополнително, ќе бидат анализирани следните демографски и клиничко-
патолошки параметри: возраст, пол, локализација на туморот, неговата 
хистолошка градба, Т и Н стадиум на туморот, периневрална, веноваскуларна и 
лимфоваскуларна инвазија на туморот, екстракапсуларен пробив на туморот, 
како и  тумор маркер (карциноембрионален антиген) пред и постоперативно. 

Исто така, јасно се прикажани и статистичките методи со кои ќе бидат 
обработени податоците. За обработка на податоците ќе се користат 
статистичките софтверски пакети: Statisitical Package for Social Sciences (SPSS), 
version 24.0 for Windows (IBM), Statistica,version 8 (Statsoft) и MEDCALC. 

Дескриптивната анализа ќе се изведе со пресметување на коефициенти на 
односи, пропорции и стапки, мерки на централна тенденција (просек, медијана, 
модус) и со мерки на дисперзија (стандардна девијација).  Во аналитичката фаза 
на статистичката обработка, атрибутивните податоци ќе се анализираат со 
Pearson-ов хи-квадрат тест и Fisher-ов егзактен тест, а за нумеричките 
континуирани податоци ќе се користат параметриски тестови (Pearson-ов 
оефициент на корелација, Student-ов t-тест, ANOVA) и нивни непараметриски 

еквиваленти (Spearman-ов тест на ранг корелација, Mann‐Whitney U тест, 

Kruskal-Wallis ANOVA). Ќе бидат пресметани сензитивноста, специфичноста, 
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позитивната предиктивна вредност, негативната предиктивна вредност и 
акуратноста на 18ФДГ-ПЕТ/КТ како дијагностички тест, како и бројот (на 
пациенти) потребен за преглед (number needed to screen), за да се откријат нови 
или претходно окултни метастази. Ќе се користи ниво на сигнификантност од 
5%.                                                                                                                                                   
 

Во однос на очекуваните резултати, кандидатот очекува резултатите 
кои ќе се добијат да ни дадат податоци за стапката на детекција на метастатска 
болест кај пациенти со карцином на колон и ректум  во стадиум III од болеста со 
помош на рана постоперативна позитронско-емисиона 
томографија/компјутеризирана томографија. Според досега објавените 
податоци  би се очекувало таа стапка да биде најмалку 14%. Пониски стапки на 
детекција не се очекуваат заради предвидените фактори за селекција на 
пациенти кои ќе бидат вклучени во студијата.  Кандидатот очекува и значајни 
резултати кои ќе допринесат за  процената на предиктивната моќ на клиничко-
патолошките параметри кои би помогнале во селекцијата на пациентите кои ќе 
имаат бенефит од рана постоперативна ПЕТ/КТ.                                                                                     

Делот литература содржи 43 референци кои се современи и уредно 
цитирани.  

1. Оцена на пријавениот поднесок за изработка на докторска 
дисертација  

 
 Комисијата врз основа на приложениот материјал оценува дека 
пријавениот поднесок за докторска дисертација под наслов:  “Рана 
постоперативна позитронско-емисиона томографија/ 
компјутеризирана томографија кај пациенти со колоректален 
карцином во стадиум III од болеста” од Д-р. Горан Спиров е автентичен, 
актуелен и има исклучителна апликативна вредност. Во Универзитетскиот 
институт за позитронско емисиона томографија во Скопје постојат предуслови 
за негова изработка, а кандидатот поседува стручни и научни квалитети 
потребни за негова реализација. Комисијата смета дека темата ги задоволува 
принципите на научна работа. 
 Комисијата во полн состав едногласно одобрува пријавениот труд да 
продолжи да се реализира.  
 
 

              РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 
 

1. Проф. Д-р. Ники Матвеева  

2. Проф. Д-р. Никола Јанкуловски  

                                           3.    Проф. Д-р. Михаел Груневски 



Врз основа на член 112 од Законот за високо образование („Службен весник на 
Република Македонија“ бр 82/2018), член 275 од статутот на Медицинскиот 
факултет во Скопје во состав на Универзитетот „Св Кирил и Методиј“ во Скопје (бр 
458 од 17.10.2019) и член 55 од став 1 од Правилникот за условите, критериумите и 
правилата за запишување и студирање на трет циклус - докторски студии на 
Универзитетот „Св Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник 
бр.245/13),  на предлог од Советот на трет циклус – докторски студии по медицина 
од 29.11.2019 година донесе одлука за формирање на Комисија за оцена на 
пријавена тема за изработка на докторска дисертација од М-р Дипл Билог Гордана 
Илиева со наслов: „Флуоресцентна in situ хибридизација во дијагностиката на 
малигни заболувања “. ,, Fluorescent in sity Hibridization in diagnizing malignant 
disease.” 

Комисијата детално го разгледа поднесокот и го поднесува следниов 

 

 

 

     И З В Е Ш Т А Ј 

 

Биографски податоци 

 

Гордана Илиева е родена во 1964 година во Кочани. Во 1988 година дипломираала 
на Природно математичкиот факултет, отсек Биологија со просечна оценка 8.53 и 
се стекнала со звање дипломиран биолог. После волонтирање во генетската 
лабораторија на Клииниката за детски болести во 1991 година е вработена во 
истата. Специјализација по медицинска генетика за дипломирани биолози 
завршила во  Скопје во 2008 година и се стекнала со звање специјалист по 
медицинска генетика. 

Учествувала во вовдување и изведување на цитогенетски и FISH методи како и во 
нивна разработка и практична примена кај деца со леукемии и деца со 
малформативни синдроми. 

Од 2006 година учествува во изведување на практична настава за студенти по 
генетика на катедрата за Хумана генетика и на специјализанти по педијатрија.  

Автор и коавтор е на повеќе трудови од областа на генетиката објаввени во земјата 
и во странство, како и учесник на  бројни научни собири во земјата и странство. 

Еден е од добитниците на наградата “Гоце Делчев“  во 2014 година како коавтор на 
книгата Медицинска генетика. 



Во 2011 година се запишала на трет циклус студии.    

Оцена на предложената тема за докторска дисертација 

 

Докторантката одбрала за тема разработка на една од поновите и докрај 
неистражени методи (Флуоресцентна in situ хибридизација) во дијагностиката на 
неколку малигни болести. 

Вовед 

Во воведот е дискутирана  значајноста честотата на малигниот процес во 
медицината. Изнесени се бројки за инциденцијата но и новите сознанија во врска 
со учеството на генската активација во отпочнувањето и напредувањето на 
малигниот процес. Дискутирани се хромозомските аберации кои до скоро ги 
дефинираа не само хемомалигномите,  но и некои солидни тумори. Специфичните 
хромозомски аберации даваат прецизна дијагноза но можат да ја детектираат 
еволуцијата и прогресијата на болеста што има влијание врз терапискиот пристап. 

Понатаму, докторантката го дефинира и детално опишува методот на in situ  
хибридизација, метод кој ги открива генските промени in situ, без можност за 
контаминација. Ги опишува употребените проби, како и анализата кај 
онколошките случаи. Исто така ги опишува предностите и недостатоците на FISH. 
Како предност ја наведува можноста да се испитаат голем број клеетки, бидејќи 
методот овозможува и анализа на интерфазни клетки во споредба со 
кариотипизацијата, каде е потребно добивање на клетки во делба што не е лесно 
кај малигниот процес, како и релативно лесната интерпретација на резултатот од 
страна на трениран биолог. Исто така, предности се и едноставноста, точноста, и 
сензитивноста.  Токму овие карактеристики, ја воведуваат FISH технологијата како 
основна и покрај воведувањето на нови попрецизни технологии како single 
nucleotide polymorphism (SNP), next generation sequencing (NGS), whole exome 
sequencing (WES) и други. 

Наведени се најчестите примени на FISHкај малигните болести. За некои, 
употребата на оваа техника претставува неопходност како откривање на 
амплификацијата на NMYC онкогенот кај невробластомите. Кај други, како 
мултиплиот миелом, цитогенетските промени се исто така значајни за проценка 
на еволуцијата на болеста. 

За разлика од тоа, кај лимфомите се значајни и хормозомските аберации, 
но и FISH технологијата која може даа открие некои промени пропуштени со 
кариотипизација. 

 

 

 



 

Мотив 

1. Во Република Македонија сеуште нема податоци за примена на 
цитогенетски и /или FISH за детекција на генетски промени кај 
неуробластомот, мултиплиот миелом и детските лимфоми. Двете 
методологии, кариотипизација и FISH се претходно воведени, но 
употребувани само за леукемии и за малформативни синдроми. 

2. Да се даде придонес во анализата и споредбата на овие две методи кај 
невробластомот, мултиплиот миелом и некои хемомалигноми кои веќе се 
применуваат во меѓународните дијагностичките протоколи и се корисни за 
одредување на точната дијагноза и стадиум на болеста. 

 

Цели 

За цели докторандот си ги поставил следниве цели: 

1. Да се изврши кариотипизација кај неколку малигни заболувања. 
2. Да се дефинираат субхромозомските промени со помош на флуоресцентна 

ин ситу хибридизација. 
3. Да се утврди застапеноста на проба NMYC 2p2 4.3. 
4. Да се утврди апликативната вредност на делеционите FISH проби 13q14.3, 

5q31.2, 7 (q22.1-q22.2) во клиничката дијагностика на мултипен миелом, 
миелодиспластичен синдром и акутна миелобластна леукемија. 

5. Да се утврди дијагностичката вредност на фузионите FISH проби со кои се 
дефинираат транслокации на онкогени. 

6. Да се утврди апликативната вредност на breakapart FISH проб 
7. Да сo споредат добиените резултати од кариотипизацијата и FISH и да се 

одреди нивната вредност во клиничката дијагностика. 

 

Материјал и методи 

 

Во студијата се планира да бидат вклучени 50 пациенти со малигно заболување и 
тоа невробластом, мултипен миелом и хемомалигноми. Пациентите ќе бидат од  
Клиниката за детски болести и од Клиниката за хематологија. Клиничката 
дијагноза ќе биде вклучена во барањето за генетска анализа. 

Пациентите ќе бидат групирани во 3 групи: 

1. Со неуробластом 
2. Со мултипен миелом 
3. Со хемомалигноми 



Цитогенетската анализа кај сите пациенти ќе биде изведена по методот на 
Moorhead со директна метода со култура од 48 и 72 часа, со култивирање на 37о во 
термостат со проток на CO2.По култивацијата во стандарден медиум, се врши 
жнеење, дисперзија на предметни стакла и микроскопска анализа на хромозомите 
со фотодокументирањеи компјутерска анализа. 

Истиот материјал ќе се искористи за FISH кој се изведува преку припрема на 
препаратите, денатурација, хибридизација, испирање и визуелизација. Слајдовите 
се денатурираат за да се одвојат нишките на ДНК, потоа се подложуваат на 
инкубација со  соодветни проби за гените кои се истражуваат. 

За неуробластомите FISH анализата ќе опфати употреба на флуоресцентната 
проба:NMYC (2p24.3) 

За мултипен миелом FISH анализата ќе опфати употреба на следниве 
флуоресцентни проби: LPH006-20 del(13q), IGH/FGFR3 t(4;14) и CCND1/IGH 
t(11;14). 

За миелодиспласстичен синдром и акутна миелоична леукемија ќе се употребат 
пробите: LPH 025-20 del(7q) и LPH 024-20 del(5q). 

Анализата ќе се врши на флуоресцентен микроскоп со соодветни филтри за 
флуоресцентните проби. Интерфазните јадра ќе се специфицираат како 
позитивни и негативни за испитуваната проба, а оние кои се развиени во 
кариотип ќе се редат во кариограм и ќе се анализираат со автоматизиран 
кариотајпер. 

Ќе се анализираат сите достапни митози за кариотипот, пожелно е барем 20 по 
пациент, а со FISH ќе се анализираат сите достапни метафази и до 100 
интерфазни клетки. Онаму каде жетвата ќе биде посиромашна, ќе се анализираат  
сите достапни клетки. Ќе се бројат патолошките клетки и ќе се одредува нивниот 
процент во анализираниот материјал. 

Ќе се споредуваат наодите од цитогенска анализа и оние од FISH. 

 

Очекувани резултати  

- Се очекува да се добие увид во хромозомските промени кај 
дијагностицирани малигни болести: Невробластом, мултипен миеелом, 
леукемии и лифоми. 

- Да се добие увид во субхромозомските промени детектирани со FISH. 
- Да се добие увид во преддностите и слабостите на секоја од овие две 

техники. 
- Да се утврди нивната употреба во клиничката пракса. 



- Да се стандардизира лабораториски протокол во согласност со протоколите 
дадени во литературата (кус протокол, ензимски третман, преклопување на 
сигналите). 
 
 
Литература 

Цитирани се 36 релевантни референци. 

 

    З А К Л У Ч О К 

Врз основа на биографските податоци на докторандот, солидната концепција и 
структура на докторската теза, прикажаниот методолошки пристап и актуелноста 
на темата Комисијата за оценка на подобноста на предлогот за изработка на 
докторска теза со наслов: „Флуоресцентна ин ситу хибридизација во дијагностика 
на малигни заболувања“го оценува како солидно подготвен и подобен за 
иведување. Резултатите од оваа теза покрај научната би имале и значајна 
клиничка вредност во терапискиот пристап кон пациенти со испитуваните 
малигни болести. Комисијата му предлага на Научно-наставниот совет да ја 
прифати за изработка тезата со горенаведениот наслов. 

 

 

16.02.2020       Комисија: 

 

      1. Проф д-р Мирјана Кочова 

      2. Проф д-р Александар Стојановиќ  

3. Проф д-р Елена Шукарова-Ангеловска 

 

 



До Наставно научниот совет  
на Медицински факултет при 

                                                          Универзитет „Св. Кирил и Методиј“  
                             Скопје 

 
 

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Ј  А 
за оценка на подобност на темата за изработка на докторска 

дисертација 
 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во состав на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на својата XXIV редовна  
седница одржана на 25.02.2020 година, на предлог на Советот на трет 
циклус докторски студии, а врз основа на Законот за високо образование на 
Република Северна Македонија, определи Комисија за оцена на пријавената 
тема за изработка на докторска дисертација од д-р Ивана Арнаудова 
Даневска, со наслов: „Ефекти на бета-глукан врз маркерите на оксидативен 
стрес кај деца со алергиски ринитис“, на англиски јазик „Effects of beta-
glucan on markers of oxidative stress in children with allergic rhinitis“, во состав: 
 
1. Проф. д-р Трајан Балканов, ментор 
2. Проф. д-р Емилија Влашки, член 
3. Проф. д-р Татјана Јаќовска, член 
 

Рецензентската комисија се состана и по разгледување на 
доставениот труд има чест да го поднесе следниов 
  

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 
 

1. Биографски податоци за кандидатот 
Д-р Ивана Арнаудова Даневска е родена на 12.05.1977 год. во Охрид 

каде што завршила основно и средно образование со одличен успех. Во 
учебната 1995/1996 год. се запишала на Медицинскиот факултет во Скопје и 
го завршила во 2001 год. со висок среден успех (8,67). По обавување на 
предвидениот стаж положила државен испит и добила лиценца за работа. 
 Од октомври 2002 год. до ноември 2003 г. работела како доктор на 
медицина во ПЗУ ,,Прим. Д-р Љиљана Арнаудова” во Охрид, а потоа 
волонтирла во Медицинскиот центар во Струга се до февруари 2006 година 
кога се вработила во истата установа. Во октомври 2004 год. започнала 
специјализација по Педијатрија, а специјалистичкиот испит го положила во 



април 2009 год. Од февруари 2010 год. работи како лекар специјалист 
педијатар во Институтот за белодробни заболувања кај децата во Скопје и е 
вклучена во севкупната работа на Институтот (амбулантска, болничка и 
кабинетска). Од април 2016 година е на Одделот за Цистична фиброза.  

Активно е вклучена во подготовката и изведувањето на практичната 
настава на Катедрата по педијатрија со студентите од Медицински 
факултет, Стоматолошки факултет и Високите стручни школи. 

Самостојно или во соработка со други автори учествувала во 
изработка на научни и стручни трудови кои се публикувани во стручни 
списанија и презентирани на стручни собири и конгреси во земјава и во 
странство. 

Во учебната 2017/2018  година се запишала на Трет циклус докторски 
студии на студиската програма Медицински науки и здравство на модулот 
Клиничка медицина. 

Член е на Лекарската Комора на Македонија (ЛКМ), Македонското 
Лекарско Друштво (МЛД), Здружението на педијатри на Македонија 
(ЗПМ), Македонското респираторно здружение (МРЗ) и Европското 
здружение за цистична фиброза (ECFS).  

Кадидатката д-р Ивана Арнаудова Даневска активно го владее 
англискиот јазик со сертификат од Cambridge English - B2, има добро 
познавање на италијанскиот и германскиот јазик и одлично се служи со 
компјутерската техника.  

 
 2. Мислење за предложената тема за изработка на докторска 
дисертација 

Приложената предлог тема за изработка на докторска дисертација со 
наслов: „Ефекти на бета-глукан врз маркерите на оксидативен стрес кај 
деца со алергиски ринитис“ од д-р Ивана Арнаудова Даневска обработува 
дефицитарна и современа научна проблематика вредна за истражување која 
ги содржи сите делови на еден поднесок за докторска дисертација: вовед, 
мотив, цели, материјал и методи, статистички арментариум, очекувани 
резлутати и користена литература.   

Воведот содржи податоци кои се објавени во научната литература во 
светски рамки, а се однесуваат на предметот од интерес на предложената 
тема. Содржински јасно е структуриран и лесно се следи, суштински 
иницира интерес за одбраната тема на работа и дава поддршка на 
неопходноста да се изработи труд од овој карактер. 

Во воведот кандидатот дава осврт на дефинирањето на алергискиот 
ринитис, клиничката манифестација и современиот третман на истиот.  
Дава детален приказ на патофизиолошкиот механизам на настанување на 
оксидативниот стрес во организмот под влијание различни нокси, меѓу кои 



се и алергените. Се осврнува и на ендогениот антиоксидативен капацитет на 
организмот, со осврт и на ензимските и неензимските категории на 
антиоксиданси во организмот.   

Кандидатот во воведниот дел дава опис на бета-глуканот, витаминот 
Ц и цинкот, како антиоксиданси, нивните природните извори како и 
механизмот на антиоксидативно дејство.   

Од изнесените податоци јасно може да се согледа дека оксидативниот 
стрес е актуелен здравствен проблем и намалувањето на истиот ќе доведе до 
успорување на прогресијата на алергиските болести. 

Во второто поглавје кандидатот го објаснува мотивот за 
истражувањето, кој произлегува од неговиот ангажман на полето на 
алергискиот ринитис и оксидативниот стрес. Се осврнува  на недостигот на 
автентични податоци за Република Северна Македонија за ефектите на 
бета-глуканот врз симптомите на алергиски ринитис кај децата, односно врз 
индексот на оксидативен стрес и покрај стандардниот третман со назални 
тописки кортикостероиди.  

 Кандидатот објаснува дека оксидативниот стрес е предмет на 
постојан интерес и внимание од клиничарите и неговото мерење е достапно, 
едноставно, неинвазивно и високо репродуцибилно со употреба на FRAS 5 
(Free Radical Analytical System) Bravo системот.  

Во третото поглавје дадени се целите на студијата кои се јасно 
дефинирани и одредени како: 

- определување на ефектите на бета-глуканот врз индексот на 
оксидативен стрес кај деца со алергиски ринитис.  

- определување на ефектите на бета-глуканот врз локалните симптоми 
на алергиски ринитис и процентот на еозинофили во носен секрет 

- евалуирање на безбедноста односно евентуална појава на несакани 
дејства од употребата на бета-глуканот за третман на деца со 
алергиски ринитис. 

- споредување на нивото на оксидативен стрес помеѓу деца со 
алергиски ринитис и контролна група на здрави деца.  
Во пријавата кандидатот дава детален опис на материјалот и 

методите кои ќе бидат користени во студијата и со кои ќе бидат 
реализирани поставените цели. Се работи за проспективно лонгитудинално 
истражување со контрола на случаи (case-control). Во истражувањето ќе 
бидат вклучени 60 деца од двата пола со алергиски ринитис кои ќе бидат 
поделени во две групи. Група 1 од 30 деца со алергиски ринитис која ќе биде 
третирана со препарат на бета-глукан и група 2 од 30 деца со алергиски 
ринитис која нема да биде третирана со препарат на бета-глукан, со цел да 
се испита ефектот на бета-глукан врз нивото на оксидативен стрес кај 
децата со алергиски ринитис. За време на истражувањето испитаниците ќе 



бидат под редовната стандардна терапија за алергиски ринитис (назален 
тописки кортикостероид). Испитаниците од групата 1 ќе бидат третирани со 
препарат на бета-глукан обогатен со витамин Ц и цинк кој во Република 
Северна Македонија има статус на додаток во исхрана. Дневната доза ќе се 
приспособува спрема возраста на испитаниците. Времетраењето на 
третманот е 8 недели. Кај  испитаниците од групата 1 кои ќе бидат 
третирани со препарат на бета-глукан ќе се анализира нивото на 
оксидативен стрес на почетокот и на крајот од 8-неделниот третман. 
Испитаниците од групата 2 нема да бидат третирани со препарат на бета 
глукан, но ќе се анализира нивото на оксидативен стрес на почетокот и на 
крајот од 8-неделниот период.  Покрај тоа ќе биде вклучена и контролната 
група на 30 здрави деца кои нема да примааат препарат на бета-глукан, но 
кај нив ќе биде одредено нивото на оксидативен стрес со цел да се спореди 
со нивото на оксидативен стрес кај испитуваните деца со алергиски 
ринитис.  

 Од добиените податоци на истражувањето ќе биде изработена база 
на податоци. Статистичка обработка на податоците ќе биде извршена 
со користење на статистичкиот програм Statistica for Windows, Version 17.0 
(SPSS Inc., Chicago, Il, USA). 

Од предложената докторска теза кандидатот очекува резлутатите 
кои ќе се добијат да ни дадат податоци за улогата на бета-глуканот  врз 
макерите на оксидативен стрес кај деца со алергиски ринитис и дали 
додавањето на истите ќе го намали индексот на оксидативен стрес, ќе го 
редуцира инфламаторниот одговор и ќе доведе до подобрување на 
симптомите на алергискиот ринитис.  

На крајот на поднесокот дадена е литературата која кандидатот ја 
користел во подготовките на поднесокот. Кандидатот приложил список од 
соодветно избрани и правилно цитирани 30 библиографски референци, 
каде доминираат податоци од современи автори кои дале значителен 
придонес во обработка на проблематиката која е изнесена во темата.   
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

Предлог-поднесокот за изработка на докторска дисертација на д-р 
Ивана Арнаудова Даневска  со наслов „Ефекти на бета-глукан врз маркерите 
на оксидативен стрес кај деца со алергиски ринитис “ е конципиран според 
начелата за изработка на самостоен научно истражувачки труд и ги содржи 
сите елементи кои ја сочинуваат структурата на едно вакво истражување.  

Врз основа на анализа на актуелноста, значењето и научната 
оправданост на темата, досегашниот стручен и научен развој на кандидатот, 
Комисијата заклучува дека темата е автентична и актуелна, има значаен 



научен и апликативен придонес во областа на педијатријата, а кандидатот 
ги има неопходните квалификации за изработка на докторската 
дисертација. 

Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет да ја прифати и 
одобри понатамошната постапка за реализација на предложената тема за 
изработка на докторска дисертација од д-р Ивана Арнаудова Даневска со 
наслов: „Ефекти на бета-глукан врз маркерите на оксидативен стрес кај 
деца со алергиски ринитис“.  
 
 
 
 
      Рецензентска комисија: 
 
 
      Проф. д-р Трајан Балканов 

 

      Проф. д-р Емилија Влашки 

 

      Проф. д-р Татјана Јаќовска  

 
   
 



УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ 
СКОПЈЕ 

 
 
 
 

Р Е Ц Е Н З И Ј А 

ЗА ОЦЕНА НА ПОДНЕСОКОТ ЗА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА 

 
„Интегриран пристап во проценката  на влијанието на факторите од работната 
средина и здравствената состојба на професионалните возачи врз безбедното 
управување со моторно возило“ на англиски „Integrated approach to assessing the 
impact of work environment factors and the health status of professional drivers on 
safe driving“, од  Асс.д-р Анета Атанасовска М-р сци, пријавена на Медицински 
факултет во Скопје. 
 
 Наставно-научен совет на Медицинскиот факултет во Скопје на својата  
XXIV седница одржана нa ден 25.02.2020 година формираше Комисија за оцена на 
поднесокот за докторска дисертација на кандидатот  Асс. д-р Анета Атанасовска 
М-р сци со наслов: „Интегриран пристап во проценката на влијанието на факторите 
од работната средина и здравствената состојба на професионалните возачи врз 
безбедното управување со моторно возило“  во состав: 
 
Проф. д-р Јованка Караџинска Бислимовска  (ментор) 

Проф. д-р Јордан Минов (член) 

Проф. д-р Фимка Тозија (член) 

 
 
 По внимателното проучување на текстот на пријавената тема за изработка 
на докторската дисертација, Комисијата му го поднесува на Наставно-научниот 
совет следниов 
 

ИЗВЕШТАЈ 

 
 Поднесокот за изработка на докторска дисертација на Асс.д-р Анета 
Атанасовска, М-р сци, е изработен според упатствата кои се применуваат на 
Третиот циклус на докторски студии на Медицинскиот факултет во Скопје. 
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 Во воведот авторот ја прикажува сериозноста и големината на проблемот на 
безбедноста во сообраќајот во светот и кај нас наведувајќи дека намалување на 
бројот на жртви од сообраќајни несреќи во нашата држава е приоритет и  
стратешка целво националната агенда. Авторот посочува дека безбедноста во 
сообраќајот се темели на три компоненти: условите на патот, техничката 
исправност на возилото и човечкиот фактор - возачот и неговата психофизичка 
способност за управување со моторно возило. Авторот го дефинира работното 
место професионален возач согласно, Правилникот за здравствените критериуми 
кои треба да ги исполнуваат возачите на моторни возила од Законот за безбедност 
во сообраќајот и член 3 –“професионален возач се смета кандидат за возач и возач 
на моторно возило од категориите: Б+Е, Ц, Ц+Е, Д, Д+Е како и категориите А, Б, 
Ф, Г и М на кои управувањето со моторно возило им е основно занимање“. 
Професионалните возачи вршат превоз на патници и стока. Авторот ги опишува 
главните карактеристики на трите групи професионални возачи: возачи на камион, 
возачи на автобус, такси возачи, и ги посочува главните разлики помеѓу 
професионалните возачи и возачите аматери.  
  
 Професионалните штетности на кои се експонирани професионалните 
возачи на своето работно место авторот ги прикажува согласно достапната 
литература и Правилникот за начинот на изготвување на изјавата за безбедбност, 
нејзината содржина, како и податоците врз основа на кои треба да се заснова 
проценката на ризикот (Сл.Вес 02/09): Штетности што се јавуваат во процесот 
на работа: физички штетности (вибрации, бучава, микроклиматски фактори – 
температура, брзина на струење и влажност на воздухот, топлинско зрачење), 
осветленост, климатски фактори (атмосферски влијанија) и хемиски штетности -  
издувни гасови од возилата во сообраќајот; Штетности што се поврзани со 
психофизичките оптоварувања на работа: нефизиолошка положба на телото: 
долготрајно седење, психолошки оптоварувања: монотонија, стрес на работно 
место, конфликтни ситуации, намалена мотивација за работа, мобинг и работа 
поврзана со зголемена одговорност, работа под притисок, работа со трети лица; 
Штетности поврзани со организацијата на работа: работа во смени, работа во 
поделено работно време, работа ноќе, продолжена работа, работа во недела и за 
време на празници. Посебен акцент е ставен на анализа на штетностите поврзани со 
организација на работа, како што се работата во смени, работата ноќе, работата за 
време на празници и викенди и ќе се анализираат стресогените фактори кои 
произлегуваат од специфичните барања и ресурси на работното место. Авторот 
анализирајќи ја достапната литература и цитирајќи релевантни студии, посочува 
дека неколку фактори, како што се континуираниот притисок од факторот време т.е 
на време да се заврши рутата за возење, седечката положба на телото во текот на 
целото работно време, прекумерната стимулација од надворешната животна 
средина, проблематични интеракции со другите учесници во сообраќајот, 
недостатокот на социјална поддршка на работа и работата во смени (турнуси), се 
дефинираат како фактори поврзани со стрес, кои истовремено ја зголемуваат 
појавата на негативни ефекти во однос на здравјето, безбедноста и перформансите 
во возењето. Авторот цитира студии, во кои е утврдено дека заморот и поспаноста   
поврзани со ризичното однесување на професионалните возачи претставуваат 
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клучни фактори на ризик за сообраќајни несреќи. Всушност, асоцијацијата т.е 
зависноста помеѓу работата во смени/заморот и негативните ефекти врз 
безбедносноста во сообраќајот е поизразена кај професионалните возачи во однос 
на било која друга професија. Исто така, заморот кај професионалните возачи може 
да резултира со нарушувања на когнитивните и психомоторните функции, што 
може да доведе до сообраќајни несреќи.  
 
 Во посебен фокус ставен е феноменот на опструктивна ноќна апнеа, која 
претставува  хронична состојба поврзана со спиењето, која може да предизивика 
зголемен ризик од сообраќајни несреќи вклучително и кај професионалните возачи. 
Болеста е препознаена и опишана во литературата во последните две децениино 
ефектите од оваа болест врз сообраќајните несреќи се истражувани и потврдени во 
последните години.  
 

Авторот нагласува дека здравствените проблеми кај професионалните 
возачи треба да се анализираат од два аспекти. Едниот аспект се здравствените 
проблеми кои се јавуваат како последица на експозиција на професионални 
штетности на работното место. Другиот аспект  е влијанието на  одделни 
здравствени проблеми кои може да претставуваат опасност за безбедно управување 
со моторно возило. Здравствените состојби кои претставуваат контраиндикација за 
безбедно управување со моторно возило се наведени во Правилникот за 
здравствените критериуми што задолжително треба да ги исполнуваат кандидатите 
за возачи на моторни возила објавен во Службен весник бр.139 од 2008 година.  

 
Мотивот на авторот за изведување на оваа студија е можностa, преку 

интегративен пристап да се анализира динамичкото влијание на одделните фактори 
од работната средина (психофизичките оптоварувања на работа и организацијата 
на работа), здравствената состојба на професионалните возачи, појавата на замор и 
ризикот од ноќна апнеа врз способноста за безбедно управување со моторно 
возило, со цел креирање превентивни мерки за унапредување на здравјето на 
возачите и подобрување на условите за работа, применувајќи го Fitness duty 
modelot.  
  
 Главна цел на авторот е да се утврди влијанието на одделните фактори од 
работната средина (психофизичките оптоварувања на работа и организацијата на 
работа) и здравствената состојба на професионалните возачи врз безбедното 
управување со моторно возило со цел да се предложат специфични мерки и 
активности. За да може да се реализира главната цел, авторот ги постави следните 
специфични цели, како што се: идентификација на одделните професионални 
штетности поврзани со психофизички оптоварувања и организација на работа, 
дефинирање на најчестите здравствени проблеми, оценка на појавата на хроничен 
замор и ризикот за појава на ноќна апнеа кај професионалните возачи. Мошне 
значајна специфична цел која ја поставува авторот е анализата на однесувањето на 
возачите во сообраќајот (преку утврдување на најчестите грешки, прекршоци, 
сообраќајни несреќи, казнени поени што ги прават возачите при возењето). 
Понатаму авторот детално ќе го обработува проблемот вршејќи анализа на 
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влијанието на факторите од работната средина врз здравствената состојба, врз 
појавата на хроничен замор и ризикот од ноќна апнеа кај професионалните возачи 
и на крај нивното влијание врз безбедното управување со моторно возило. 

 
Материјал и методи - Авторот го дизајнира трудот како дескриптивно-

аналитичка студија на пресек при што ќе бидат испитувани професионални возачи. 
Истражувањето ќе биде реализирано во Институтот за медицина на трудот на РС 
Македонија, во кое ќе бидат вклучени околу 200 професионални возачи, кои во 
периодот 2020/2021 година ќе поднесат Барање до Институтот за медицина на 
трудот на РС Македонија за оценка на способноста за управување со моторно 
возило кое се изведува согласно Правилникот за минимум здравствени критериуми 
што треба да ги исполнуваат возачите на моторни возила. Согласно дадената 
дефиниција во поднесокот за тоа што е професионален возач дадена во воведот 
“професионален возач се смета кандидат за возач и возач на моторно возило од 
категориите: Б+Е, Ц, Ц+Е, Д, Д+Е како и категориите А, Б, Ф, Г и М на кои 
управувањето со моторно возило им е основно занимање“, авторот во 
истражувањето ќе ги вклучи само оние професионални возачи (возачи на камион, 
возачи на автобус и такси возачи), чија основна и единствена професија е 
професионален возач. Авторот истражувањето ќе го спроведе во рамките на 
Одделот за сообраќајна медицина, и откако испитаниците ќе поднесат Барање за 
оценка на способноста за управување за моторно возило, ќе им биде отворен 
здравствен картон како дел од процедурата за Оценка на способноста за 
управување со моторно возило. Испитаниците прво ќе бидат прегледани од страна 
на авторот (специјалист по медицина на трудот), кој ќе ги информира за целите на 
истражувањето и од секој ќе побара индивидуална согласност за доброволно 
учество во студијата. Авторот  во рамките на својот преглед ќе земе анамнестички 
податоци за: фамилијарна анамнеза, сегашни и минати здравствени проблеми, ќе 
мери крвен притисок, аускултира срце и бели дробови. Во рамките на својот 
преглед за да ги добие потребните податоци авторот како инструменти во 
истражувањето ќе ги користи следните стандардизирани и валидирани 
прашалници: Прашалник за условите на работа и работното место (овој прашалник 
служи за идентификација на демографски карактеристики и професионални 
штетности од организационен тип); Прашалник за барањата и ресурсите на 
работното место (овој прашалник служи за идентификација на барањата и 
ресурсите на работното место - односно идентификација на стресогени фактори 
поврзани со работата); Прашалник за замор (целта на овој прашалник е да се 
идентификуваат професионалните возачи кај кои има појава на знаци на хроничен 
замор); Прашалник за оценка на ризикот за ноќна апнеа (целта на овој прашалник е 
да се идентификуваат професионалните возачи со ризик за ноќна апнеа) и 
Прашалник за однеување на возачите во сообраќајот (стандардизиран прашалник 
за идентификација на најчестите грешки, пропусти и прекршоци кои ги прават 
возачите при возењето). Согласно регуларната процедура за Оценка на способноста 
за управување со моторно возило испитаниците ќе бидат прегледан од страна на:  
офталмолог, специјалист по уво, нос и грло, психијатар, психолог и секој својот 
наод и оценка ги евидентира во здравствениот картон на испитаникот. 
Дополнително, кај секој испитаник ќе се направат ЕКГ прегледи, спирометрија и 



 5 

лабораториски испитувања (гликемија, липиден статус, испитување на мокрача и 
крвна слика). Авторот на еден прецизен и јасен начин во поднесокот ги дефинира 
критериумите и податоците кои ќе се анализираат во актуелното истражување.  
  
 Преку примена на Duty fitness modelot, oткако со помош на здравствениот 
картон и соодветните прашалници и клинички испитувања ќе ги добие потребните 
податоци авторот во втората фаза, во две последователни етапи на еден интегриран 
и динамички начин  ќе го анализира влијанието на одделните фактори од работната 
средина (психофизички оптеретувања и организација на работата), здравствените 
проблеми, заморот и ризикот од ноќна апнеа врз способноста за управување со 
моторно возило и безбедното однесување во сообраќајот.  

 
Статистичка анализа - Авторот внимателно ги одбрал статистичките 

методи со кои ќе може да ги анализира измерените податоци и да ги добие 
одгворите на зададените цели на истражувањето. Добиените податоци ќе бидат 
статистички обработени со програмот SPSS. Континуираните варијабли ќе бидат 
изразени како средни вредности со стандардна девијација, а номиналните 
варијабли како апсолутни броеви и проценти. Статистичката обработка на 
податоците ќе се изведува со дескриптивно-статистички методи. 

 
Очекувани резултати - Како резултат на ова истражување авторот очекува 

да се добијат податоци за факторите од работната средина (професионални 
штетности поврзани со психофизичките оптоварувања на работа и штетности 
поврзани со организацијата на работа), за здравствената состојба на 
професионалните возачи, за појавата на замор и ризикот од ноќна апнеа и за 
однесувањето на професионалните возачи во сообраќајот. Со понатамошна анализа 
на добиените податоци авторот ќе треба да одговори: дали одделните фактори од 
работната средина влијаат на здравјето на професионалните возачи и на појавата на 
замор и ризикот од ноќна апнеа - преку анализа на влијанието на одделните 
фактори од работната средина врз здравјето на професионалните возачи и врз 
појавата на замор и ноќна апнеа; и конечно дали идентификуваните професионални 
штетности (од организационен тип и психофизички оптеретувања), здравствени 
проблеми на професионалните возачи, заморот и ризикот од ноќна апнеа влијаат 
врз однесувањето на возачите во сообраќајот а со тоа и врз безбедноста во 
сообраќајот. Авторот очекува добиените резултати да помогнат во 
препознавање/дефинирање на професионалните штетности, здравствените 
проблеми, заморот и ризикот од ноќна апнеа кои претставуват ризик за безбедно 
управување со моторно возило, со крајна цел нивна превенција и креирање предлог 
мерки со кои ќе се подобрат и перфомансите во возењето на професионалните 
возачи за поголема безбедност во сообраќајот.  
 
Заклучок 
 
 Врз основа на анализата на пријавениот поднесок за изработка на докторски 
труд на Асс.д-р Анета Атанасовска, М-р сци, Комисијата смета дека предлогот 
претставува современа и актуелна тема за истражување, поставена на соодветни 
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принципи на научно-истражувачката работа, при што очекуваните резултати имаат 
реална основа да дадат научен и практичен придонес во областа на медицината на 
трудот. 
 
 Комисијата позитивно ја оцени предложената тема за изработка на 
докторска дисертација под наслов „Интегриран пристап во проценката  на 
влијанието на факторите од работната средина и здравствената состојба на 
професионалните возачи врз безбедното управување со моторно возило“, на 
англиски „Integrated approach to assessing the impact of work environment factors and 
the health status of professional drivers on safe driving“, на кандидатот д-р Анета 
Атанасовска М-р сци и му предлага на Наставно научниот совет на Медицинскиот 
Факултет во Скопје , да ја прифати и проследи во понатамошна постапка. 
 

 

 

 

 

     

    Рецензентска комисија: 

                                          1. Проф. Д-р Јованка Караџинска Бислимовска-ментор 

____________________________________ 

              2. Проф. Д-р Јордан Минов-член 

____________________________________ 

            3. Проф. Д-р Фимка Тозија-член 

___________________________________ 
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РЕЦЕНЗИЈА 
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА  „ИДЕНТИФИКАЦИЈА, 

АНТИМИКРОБНА ОСЕТЛИВОСТ И МОЛЕКУЛАРНА ТИПИЗАЦИЈА НА Clostridioides 
difficile “ ОД  АС. Д-Р КИРИЛ МИХАЈЛОВ, ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на седницата одржана на 
26.12.2019 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација со наслов: 
Идентификација, антимикробна осетливост и молекуларна типизација на 
Clostridioides difficile  од кандидатот  ас. д-р Кирил Михајлов, во состав: проф. д-р Никола 
Пановски (претседател), проф. д-р Елена Трајковска Докиќ (ментор), проф. д-р Милена Петровска 
(член), проф. д-р Снежана Стојковска (член) и проф. д-р Весна Велиќ Стефановска (член). 

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени докторската 
дисертација и на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет му го поднесува следниов 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација на кандидатот ас. д-р Кирил Михајлов, со наслов  
„Идентификација, антимикробна осетливост и молекуларна типизација на Clostridioides difficile“, 
содржи 128 страници компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman, со  проред 1,15 и 
големина на букви 12 со 337 библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги и 
интернет-ресурси. 

Трудот е структуриран во 8 глави, почнувајќи со вовед на што се надоврзува мотивот на 
истражувањето со целите на докторската дисертација, потоа материалот и методите, резултатите, 
дискусијата, заклучоците и на крај користената литература. На почетокот е приложено резиме на 
македонски и англиски јазик. Деловите се систематизирани во точки и потточки со наслови и 
поднаслови, со што се обезбедува соодветно следење на материјата која е обработена во 
истражувањето.  

Во воведот на трудот, на 29 страници, во почетокот се зборува за историските податоци и 
рекласификација на бактеријата C.difficile од родот Clostridium во родот Clostridioides,  за микро и 
макроморфологијата на бактеријата и за вируленцијата и патогенезата на инфекциите 
предизвикани од неа. Посебно внимание е посветено на двата токсина на, C.difficile А и Б, потоа на 
бинарниот токсин и на другите фактори на вируленција. Во истиот контекст се нагласува значењето 
на хипервирулентните соеви и продукцијата на спори. Во продолжение се пишува за 
епидемиологијата, трансмисијата и превенцијата на C.difficile инфекциите (CDI). Трансмисијата на 
оваа бактерија настанува, пред сè, преку  спорите, а ретко преку вегетативните форми на 
бактеријата. Значајно е што спорите ги исфрлаат и асимптоматските носители, а исфрлањето може 
да трае и до 4 недели по инфекцијата. Посебно се нагласува проблемот со воздушното ширење на 
спорите. Во превенцијата на оваа инфекција во болниците, особено значајни се изолацијата на 
заболениот, елиминацијата на спорите со механико чистење и спроцидни дезинфицинси и, посебно 
важно, рестрикцијата во препишување на антибиотици. 



 

Следниот дел од воведот е посветен на дијагнозата на CDI, посебно лабораториската, која е 
во директна врска со самото истражување, пред сè за одредување на ензимот глутамат 
дехидрогеназа, потоа токсините А и Б со имуноензимски или имунохроматографски методи, 
директно од фекален примерок. Во однос на култивирањето, овие методи се побрзи и поевтини, 
особено имунохроматографските, но со релативно ниска сензитивност и специфичност. 
Култивирањето овозможува детекција на C.difficile и неговите токсини. Култивирање без можност 
на изолираниот сој да му се испита токсичноста е инсуфициентно, бидејќи постојат значителен 
процент на нетоксични соеви кои се фактички невирулентни.  Култивирањето трае најмалку 48 
часа, но овозможува испитување на вируленција на сојот, типизација и осетливост кон 
антимикробни средства. Неодамна се развиени и молекуларни методи кои ги одредуваат токсините 
преку детекција на нивните гени. Овие тестови се брзи и со висока сензитивност и специфичност. Во 
посебен дел е образложен третманот на CDI, прво антимикробниот третман со метронидазол, 
ванкомицин, а разгледани се и алтернативните опции со рифаксимин, нитозоксанид, 
фидаксомицин, линезолид, фузидинска киселина и тигециклин. Потоа третман со пробиотици и 
фекална трансплатација и можностите за имунотерапија со вакцина, интравенозни хиперимуни 
глобулини и инактиватор на токсините (телевамер).  

На крајот од воведот детално е опишан геномот на C.difficile и методите за типизирање. 
Наведени се 16 фенотипски и генотипски методи, а последната, која воедно е и призната за златен 
стандард, е ПВР-риботипизацијата. Со неа досега се дефинирани преку 100 риботипови. 
Риботипизацијата е главната метода кој е употребена во студијата во остварувањето на целта за 
молекуларна типизција на соевите изолирани во нашата земја.     

Воведот е коректно подготвен, со користење на податоци од современата 
медицина, и одејќи од општото кон посебното, нè воведува кон целта на 
испитувањето. 

Првата глава од докторската дисертација е насловена „Материјал и методи“ и содржи 9 
страници текст. Во неа се анализирани материјалите и методите на истражувањето кое е 
спроведено во периодот 01. 01. 2015-01. 01. 2019 на 1380 фекални примероци, добиени од 
пациенти суспектни за C. difficile-инфекција. На детекцијата на C. Difficile, како и на 
неговите токсини директно во фекалните примероци се надоврзува изолацијата на истата 
бактерија со користење на стандардни класични методи. Добиените изолати потоа се 
користени за испитување на нивната антимикробна осетливост кон најчесто користените 
антибиотици во терапија на C. difficile-инфекцијата, како и кон антибиотиците за кои е 
познато дека се моќни ризик-фактори за нејзино развивање. Целокупната обработка на 
примероците е избедувана во Лабораторијата за цревни инфекции при Институтот за 
микробиологија и паразитологија, при Медицинскиот факултет, УКИМ во Скопје, освен 
типизирањето на добиените изолати на C. difficile кое е направено во Националната 
лабораторија за здравје, околина и храна во Марибор, Словенија. За целокупната обработка 
на фекалните примероци, како и на изолатите на C. difficile, дадени се детални описи на 
протоколите и наведена е користената апаратура и методологија: CCFA агар (Oxoid, UK); 
VITEK 2 Compact (Biomerieux, Франција); GDH (Mascia Brunelli, Италија); C. difficile токсини 
А/Б (Mascia Brunelli, Италија); Е-тестови (Biomerieux, Франција) за 8 антибиотици, агарозен 



гел (Bio-Rad, USA), прајмери опишани од Bidet и сор., биокамера (BioDocAnalyze Darkhood, 
Analytik Jena, Германија), софтвер за анализа (BioNumerics, Applied Maths,Франција).     

Оваа глава завршува со опис на статистичките методи употребени за анализа на 
добиените резултати, а за чија цел биле користени: Pearson Chi Square test, Yates corrected, 
Fischer exact тест и Fisher Feemen Halton exact тест, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis H 
test, Difference test. Користен е програмот SPSS software package, version 22.0 for Windows. 
Нивото на значајност е одредувано како P< 0,05. 

 

Втората глава ги прикажува резултатите од трудот на 46 страници, во 412 табели и 22 
графика. Најнапред се изнесени резултатите кои се однесуваат на застапеноста на C. difficile 
во испитуваните примероци, на што се надоврзува процентот на лабораториски 
дијагностицирана C. difficile-инфекција. Прикажана е дистрибуцијата на добиените изолати 
на C. difficile според местото од каде што се испратени примероците, според полот и 
возраста на пациентите, според присуството на C. difficile токсините А/Б, како во фекалните 
примероци така и во културата. Прикажани се добиените риботипови на C. difficile, како и 
нивната осетливост, т.е. резистенција кон испитуваните антибиотици. 

Третата глава се однесува на дискусијата во однос на резултатите од трудот и споредбата 
со резултатите на други истражувачи. Изложена на 15 страници. Се споредува и се 
дискутира застапеноста на C. difficile според потеклото на сојот, возраста и полот, како и 
според токсичноста, антимикробната осетливост и риботиповите. Во однос на најдобрата 
дијагностика на CDI, според Здружението на клиничките микробиолози и инфектолози на 
Европа (ESCMID), нагласено е дека не е доволен само еден тест, туку комбинација на 
неколку тестови. Врз база на овој став, со цел за рационална дијагностика, презентиран е 
алгоритам  кој почнува со прв чекор, тест на сензитивност со 99%. Само позитивните се 
обработуваат понатаму во втор чекор, но сега со тест со висока специфичност. При 
негативен резултат со овој тест, се изведува култура или молекуларен тест во третиот чекор. 
Друг алгоритам, според кој е работена и оваа студија, е почеток со два сензитивни теста, и 
истражувањето се продолжува само ако едниот тест е позитивен, а другиот негативен. 
Најчестиот риботип кој доминира убедливо кај нас, 001/072, 40% од сите риботипови, е втор 
по честота во Европа, со 11% во однос на сите останати риботипови, по риботипот 027 со 
19%. Риботипот 001/072 е доминантен и во Бугарија, Шпанија, Финска и Словачка. Во 
продолжение се дискутира осетливоста на соевите, а особено се нагласува податокот што кај 
нас, за среќа, иако сме регион со мултирезистентни бактерии, сепак до сега не е пронајден 
сој на C. difficile резистентен кон метронидзаол и ванкомицин. Осетливост кон другите 
антибиотици не се разликува многу во однос на онаа во другите земји.  

 

 

 

Во заклучните согледувања извлечени се 17 заклучоци, од кои позначајни и групирани 
за потреба на овој извештај се следниве: 



1. Лабораториското дијагностицирање на CDI треба да се заснова на дводелниот 
алгоритам кој вклучува детекција на ГДХ и на токсините А и Б на C.difficile, директно во 
фекалните примероци. Дополнителното испитување на токсините од културата на C. 
difficile незначително го намалува бројот (%) на лажно негативните резултати.    

2. Кај 93% од токсогените изолати биле докажани и двата токсина (А и Б), а кај 7% само 
токсинот Б. Присуство на токсин А, без присуство на токсин Б не било докажано кај ниту 
еден изолат.  

3.Риботипизацијата на сите 80 изолати на C. difficile покажала дека тие припаѓаат на 20 
различни риботипови. Доминантен риботип бил 001/072, на кој припаднале 32 (40%) од 
изолатите. Најголем број од изолатите од риботипот 001/072 потекнувале од пациенти 
кои биле хоспитализирани на хируршките клиники.  Присуството на риботипот 001/072 
на хируршките клиники било за 3,69, 16 и 10,6 пати поголемо во однос на интерните 
клиники, Клиниката за детски болести и на Клиниката за инфективни болести, 
следствено.  

4. Двата токсина (А и Б) биле докажани кај сите изолати од сите риботипови, со исклучок 
на сите изолати од риботипот 017, каде што бил докажан само токсинот Б и сите изолати 
од риботиповите SLO 046 и SLO 047 кои биле нетоксогени. 

5. Сите осумдесет изолати на C.difficile во оваа студија покажале добра осетливост кон 
ванкомицин и метронидазол, што значи дека овие антибиотици би требало да останат 
прва опција за терапија на CDI. Процентите на резистенција на изолатите на C.difficile кон 
тетрациклин, клиндамицин, еритромицин, имипенем, ципрофлоксацин и 
моксифлоксацин биле: 1,25%, 49%, 55%, 57 %, 100% и 45% соодветно. Ова укажува дека 
терапијата со овие антибиотици (со исклучок на тетрациклинот) може да се смета за 
ризик-фактор за добивање на CDI. Посебно висок ризик има кај пациентите кои примаат 
ципрофлоксацин.  

6. Горенаведените резултати укажуваат на постоење поврзаност помеѓу риботиповите и 
антибиотската резистенција кај C. difficile. Стекнувањето на резистенција кон 
антибиотици е еден од главните фактори за дистрибуцијата и движењето на 
риботиповите, пред сè во болничката средина, но и за појавата на нови типови. Следењето 
на овие генотипски и фенотипски карактеристики на изолатите може да биде од големо 
епидемиолошко значење. 

Предмет на истражување 

Главен мотив за изработка на трудот се оскудните податоци за застапеноста и 
дистрибуцијата на CDI во нашата земја, антимикробната осетливост на бактеријата, како 
и за најчестите риботипови. Би се добиле почетни резултати за постоење или не на 
резистенција кон метронидазол и ванкомицин (веќе опишана и детектирана во Европа), 
за најчестите риботипови кај нас и нивната поврзаност со потеклото на сојот, токсичноста 
и видот на токсинот и со антимикробната осетливост. 



 

Цели на трудот се следниве: 

1. да се испита застапеноста на C. difficile во примероци од пациенти суспектни за CDI;   

2. да се одреди токсичноста на соевите и видот на токсините директно од примерокот и од 
пораснатите култури; 

3. да се испита генотипската припадност на добиените изолати на. C. difficile; 

4. да се одреди антимикробната осетливост на соевите на C. difficile кон клинички 
значајните антимикробни средства, како и кон антибиотици кои се сметаат за најзначаен 
ризик-фактор за развивање на оваа инфекција; 

5. да се испита фенотипската и генотипската поврзаност меѓу добиените изолати на C. 
difficile, врз база на токсичноста и видот на токсинот, антибиотската 
осетливост/резистенција кон повеќе антимикробни агенси и постоењето на одредени 
риботипови. 

Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата 

Антибиотик-асоцираната дијареа и најтешките компликации од неа: псевдомембранозен 
колитис, фулминантен колитис, токсичен мегаколон, перфорација на колонот и 
перитонитис, се детално опишани, бидејќи смртноста од овие компикации е висока. 
Релапсот кај CDI е доста чест и изнесува  7-35%. Како ризик-фактори за развиток на CDI 
се наведени и анализирани: антибиотската терапија, инхибиторите на протонската пумпа, 
возраста, престој во болница и имуниот одгвор. Оваа болест е најчеста причина за 
нозокомијална дијареа во развиените земји, а посебно процентот на CDI се зголемува од 
2003 година наваму, пред сè поврзано со појавата и ширењето на повирулентниот 
риботип 027. Во минатата деценија, во Европа и во Северна Америка се воспоставени 
системи, мрежи и групи  за следење на CDI и подигнување на свесноста за овој многу 
важен јавноздравстевен проблем, пред сè во болниците. Од особена важност се 
дијагностичките постапки, особено лабораториските, одредување на токсините А и Б, 
култивирањето и молекуларните методи.  Големо епидемиолошко значење имаат 
методите на типизација на соевите, посебно одредувањето на риботиповите. 

 

 

Краток опис на применетите методи 

Трудот е дизајниран како ретроспективно-проспективна студија во  која се вклучени 80 
изолати на C. difficile кои потекнуваат од хоспитализирани пациенти со клинички 



симптоми на CDI, упатени од различни клиники при Универзитетскиот клинички 
комплекс “Мајка Тереза”, и  од амбулантите во Скопје. Наведени се критериумите за 
вклучување или исклучување на соевите во и од студијата. Соевите се чувани во Феликсов 
длабок агар и на памучен брис (како спори) на собна температура за понатамошни 
испитувања. За секој сој се водела документација за неговото потекло (пол и возраст на 
пациентот, клиника или амбуланта). Во продолжение, детално се опишани техниките за 
изведување на следниве методи: кутивирање, идентификација на изолатите со 
автоматизиран систем, VITEK 2 Compact, имунохроматографско одредување на глутамат 
дехидрогеназа антиген во фецес, детектирање на токсините А и Б поодделно, директно од 
фекален примерок и од култура, со брз имунохроматографски тест, испитување на 
антибиотскта осетливост со Е-тест и ПВР риботипизација. Антибиотската осетливост е 
испитувана со одредување на минимални инхибиторни концентрации кон следниве 
антимикробни средства: метронидазол и ванкомицин, како главни лекови за третман на 
CDI и клиндамицин, ципрофлоксацин, моксифлоксацин, еритромицин, тетрациклин и 
имипенем, како главни ризик-фактори за појава на CDI. Методата риботипизација е 
изведена во Националната лабораторија за здравје, околина и храна, во Марибор, 
Словенија, а останатите методи во Лабораторијата за цревни инфекции при Институтот за 
микробиологија и паразитологија, Медицински факултет, УКИМ, Скопје.     

Во испитувањето се употребени следниве статистички методи: Pearson Chi Square 
test, Yates corrected, Fischer exact тест и Fisher Feemen Halton exact тест, Mann-Whitney U 
test, Kruskal-Wallis H test, Difference test. Користен е програмот SPSS software package, 
version 22.0 for Windows. Нивото на значајност е одредувано како P< 0,05. 

 
Краток опис на резултатите од истражувањето 
 
Од 1380 примероци, испратени во период 4 години (2015-2019), изолирани биле 

182 соеви на C. difficile (13%). Најголем број на примероци, 32%, потекнувале од 
Клиниката за инфективни болести, 30% од Клиниката за детски болести, 19% од 
интерните клиники, 5% од хируршките клиники и 14% од остантатите клиники и 
амбуланти. Процентите на позитивни наоди се движеле од 31,4% на хируршките клиники, 
до 1,7% на Клиниката за детски болести. Од 182 изолати, селектирани биле 80 за 
понатамошни испитувања, според претходно наведените критериуми за исклучување од 
студијата. Анализата за застапеноста на C. difficile според возраста и полот, не покажала 
сигнификантна асоцијација.  Најголем број од пациентите биле на возраст над 60 години. 
Во однос на местото од каде е испратен примерокот, 31 (38,8%) потекнувале од интерните 
клиники, а 22 (27,5%) од хируршките клиники. Од остантите, бројот бил 10 или помал. 

Во однос на токсичноста на соевите, директно од фекален примерок, 14 соеви биле 
нетоксични, кај 61 биле најдени двата токсина, А и Б, а кај 5 бил најден само Б. Од 
култура, бројот на токсичните соеви изнесувал 74, од кои 69 ги содржеле двата токсина, а 
5 соеви го содржеле само токсинот Б. Нетоксични биле 6 соеви. Иако од кутура се 
докажани поголем број на соеви со токсин, 74, во однос на директната детекција од 
фекален примерок, 66, оваа разлика не била статистички значајна. Анализата на 
токсичноста на изолатите во однос на пол и возраст, не покажала сигинификантна 



асоцијација, освен во случајот кај мажите во однос на жените, и тоа само од тестот 
изработен директно од фекален примерок.  

Со риботипизацијата, биле докажани 20 различни риботипови, од кои 32 (40%), 
припаѓале на риботипот 001/072, 10 на 014/020, по 5 на риботиповите 002, 017, 027, по 3 
на 005, 225/258, SLO 046, SLO 047 и по 1 од остантите 11 риботипови. Во однос на 
анализата според возраст и пол, не е најдена статистичка значајност во нивната 
дистрибуција. Во однос на токсичноста, интересен е податокот дека сите 5 соеви со 
риботипот 017, го лачеле токсинот Б, односно другите риботипови или ги лачеле двата 
токсина, или биле нетоксични. Во однос на поврзаноста на риботипот на соевите со 
нивното потекло, најдена е сигинификантна разлика во однос на типот 001/072 и 
останатите риботипови. Овој риботип е за 3,7, за 10, 7 и за 16 пати е почест кај изолатите 
со потекло од хируршките клиники во однос на интерните клиники, Клиниката за 
инфективни болести и Клиниката за детски болести, следователно.   

Осетливоста на соевите кон ванкомицин и метронидазол изнесувала 100%. 3 соеви 
биле интермедиерно осетливи кон тертрациклин, а 1 резистентен. 39 соеви биле 
резистентни кон клиндамицин, а 21 бил интермедиерно осетлив. 44 соеви биле 
резистентни кон еритромицин, а кон имипенем 46 биле резистентни, а 13 интермедиерно 
осетливи, односно само 21 биле осетливи. Сите соеви биле резистентни кон 
ципрофлоксацин, а кон моксифлоксацин, 36 биле резистентни и еден бил интермедиерно 
осетлив. Во продолжение е прикажана осетливоста на соевите со риботипови детектирани 
во 5 или повеќе изолати, како и анализа на осетливоста на риботипот 001/072 (32 
изолати) и сите останати прикажани како група (48 изолати) според потеклото на 
соевите. Со статистичка анализа, докажано е дека осетливоста кон еритромицин и 
моксифлоксацин сигнификантно се зголемува со припадноста на риботипот во групата на 
други риботипови, односно се намалува во изолатите од типот 001/072. Разликите во 
однос на осетливоста на риботипот 001/072 и другите риботипови кон останатите 
антибиотици била статистички незначајна. На крајот е анализирана и поврзаноста на 
антибиотската осетливост на изолатите со возраста на пациентот од кој се изолирани. Со 
зголемување на возраста несигнификантно се намалува осетливоста кон антибиотици.   

     
Извадокот, напишан на 1,5 страница, коректно е преведен на англиски јазик, и 

претставува резиме на студијата. Вклучени се 4 клучни зборови: Clostridioides difficile 
инфекција, C. difficile, антибиотска осетливост, риботипизација.    

 
Комисијата имаше неколку сугестии и забелешки, кои во согласност со кандидатот 

и менторот беа во целост прифатени и коригирани. 
 
 
 
 
 
 
ОЦЕНА НА ТРУДОТ 
 



Докторската дисертација со наслов „Идентификација, антимикробна осетливост и 
молекуларна типизација на Clostridioides difficile “, од кандидатот ас. д-р Кирил 
Михајлов, претставува истражување во  базичната медицина/медицинска микробологија.    
Докторската дисертација обработува еден многу актуелен проблем, кој е предмет на 
огромен број на студии во светот за влијанието на нормалата микрофлора врз голем опсег 
на аспекти врз човековото здравје. Морбидитетот и високиот мораталитет, како резултат 
на нејзината редукција, на сметка на размножувањето на токсичниот Clostridioides 
difficile, е еден од најголемите докази дека човечкиот микробиом е од витално значење.  
Резултатите од оваа студија даваат податоци за застапеноста на оваа бактерија кај нас, за 
нејзината токсичност и антимикробна осетливост. Посебен белег на оваа студија се 
риботиповите, значајни за епидемиолошки студии, како и за пополнување на мапата на 
риботипови во Европа, посебно на Балканот. Целите се јасни и подредени по логичен 
редослед. Бројот на соевите кои се користат во студијата е репрезентативен, а методите се 
јасно опишани и се лесно репродуцибилни.  Резултатите се прикажани реално, јасно, без 
потценување или преценување на некои податок. Дискусијата и заклучоците се изведени 
од резултатите на трудот, и се во врска со целите на студијата. 

 
Докторската дисертација со наслов „Идентификација, антимикробна осетливост и 

молекуларна типизација на Clostridioides difficile“, од кандидатот ас. д-р Кирил Михајлов,  според 
мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за подготовка на 
докторски труд.  

 
ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ 

Кандидатот, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавил (како прв автор, во 
меѓународни научни списанија) следниве рецензирани истражувачки трудови: 

[1]. Mihajlov K, Trajkovska Dokic E. Raising Awareness of Clostridium Difficile Infection and Its 
Prevalence in Hospitalized Patients; Phisioacta 2018 : vol 12 N.3; 11-18. 

[2].  Mihajlov K, Andreska A, Ristovska N, Grdanoska T, Trajkovska-Dokic E. Distribution of Clostridium 
Difficile Ribotypes in Macedonian Patients and their Antimicrobial Susceptibility. Open Access 
Maced J Med Sci. 2019 Jun 30; 7(12):1896-1899. 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Главни научни придонеси на кандидатот се: увид во застапеноста на CDI во скопскиот 
регион, проценка за корисноста на одредување на токсинот директно од примерок, можностите за 
епидемиолошко мапирање на риботиповите и следење на антимикробната осетливост на соевите на 
C.difficile.   

Подрачјето на примена е: оптимизирање на лабораториската дијагностика на C.difficile 
инфекцијата. Ограничувањата се во недостиг на финансиски ресурси на болниците за да испраќаат 
примероци за овој тип испитувања. 



Можните понатамошни истражувања се: воведување на риботипизацијата на изолатите во 
Македонија, проценка на најдобриот алгоритам за дијагностика на оваа состојба адаптирана на 
нашите домашни можности. 

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет во Скопје да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на 
докторската дисертација со наслов „Идентификација, антимикробна осетливост и молекуларна 
типизација на Clostridioides difficile“, од кандидатот ас. д-р Кирил Михајлов. 

 

                                                                                                                           
КОМИСИЈА 

1.Проф. д-р Никола Пановски, претседател    с.р. 

2.Проф. д-р Елена Трајковска Докиќ, ментор с.р. 

3.Проф. д-р Милена Петровска, член  с.р. 

4. Проф. д-р Снежана Стојковска, член  с.р. 

5. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, член  с.р. 
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РЕЦЕНЗИЈА 
 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈA 
„КОМПАРАТИВНА ЕВАЛУАЦИЈА НА СОЛЗЕН МЕНИСКУС СО ПРЕДНО-

СЕГМЕНТНА ОПТИЧКА КОХЕРЕНТНА ТОМОГРАФИЈА И 
КВАНТИТАТИВЕН ТЕСТ ШИРМЕР 2” ОД Д-Р ХРИСТИЈАН ДУМА, 

ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
 
 

Врз основа на член 112 од Законот за високото образование (Службен 
весник на Република Македонија број 82/2018), член 275 од Статутот на 
Медицинскиот факултет во Скопје, во состав на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј” во Скопје (бр. 458 од 17.10.2019) и член 61 од Правилникот за 
условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет 
циклус - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 
(Универзитетски гласник бр. 245/2013), Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXIII редовна седница одржана 
на 26.12.2019 година, a по предлог на Советот на студиската програма на трет 
циклус - докторски  студии по медицина, донесе  

 
    ОДЛУКА 

за формирање Комисија за оцена на докторска дисертација 
 

1. Се формира Комисија за оцена на докторската дисертација со наслов: 
 
“Компаративна евалуација на солзен менискус со предно-
сегментна оптичка томографија и квантитативен тест Ширмер 
2” од докторандот д-р Христијан Дума, во состав: 
 
1. проф. д-р, Весна Димовска Јорданова, претседател 
2. проф. д-р, Билјана Јанеска, ментор 
3. проф. д-р, Ѓорѓе Џокиќ, член 
4. проф. д-р, Милена Голубовиќ, член 
5. проф. д-р, Иван Стефановиќ,член 

 
 
Комисијата во наведениот состав, со внимание ја разгледа и ја оцени 
докторската дисертација и на Наставно-научниот совет на Медицинскиот 
факултет му го поднесува следниов 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 
Анализа на трудот 
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Докторската дисертација на кандидатот ас. д-р Христијан Дума, со наслов 
Компаративна евалуација на солзен менискус со предно - сегментна 
оптичка кохерентна томографија и квантитативен тест Ширмер 2, 
содржи 123 страници компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman 
со проредка 1,5 и големина на букви 12, 67 табели, 33 графикони, 10 слики, 2 
додатоци (прилози) и 126 библиографски единици, меѓу нив научни трудови, 
статии, книги и интернет-ресурси. 

Приложената докторска дисертација обработува актуелна апликативна научна 
проблематика од областа на офталмологијата. Трудот е структуриран во 9 
глави, и тоа: вовед, мотив и цели за изработка на докторскиот труд, материјал и 
методи на истражувањето, статистичка обработка на податоците, резултати, 
дискусија, заклучни согледувања и литература. На почетокот е приложено 
резиме на македонски и англиски јазик. Деловите се систематизирани во точки 
и потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува соодветно следење 
на материјата која е обработена во истражувањето. 

 Во воведот на докторската дисертација кандидатот се осврнува на 
историјатот во воведувањето на методата на оптичка кохерентна томографија 
(ОЦТ), чиј развој започнува во форма на ОЦТ на задниот сегмент на окото. 
Методата е базирана на принципот на ниско - кохерентна интерферометрија, се 
карактеризира со висока резолуција и визуелизирање пресеци од структурите 
на задниот сегмент на окото. Првите ОЦТ - прикази се публикувани од страна 
на Huang  и сор..(1991г.), а веќе во 1994 г. од страна на Izzat и сор. се прикажани 
структурите на предниот сегмент на окото преку оваа нова технологија. 
Современата ОЦТ - технологија, модифицирана за клиничка употреба, 
потекнува од 2001 г. во форма на Anterior segment optical coherence tomography 
(AS-OCT), која овозможува квантитативни мерења на структурите на предниот 
сегмент на окото, кои се изведуваат во реално време, се карактеризира со 
неинвазивност, голема брзина на скенирање, висока репродуцибилност и 
повторливост на методата. Еволуцијата на технологијата од нејзиното 
воведување, па се' до денес, бележи постојано унапредување и подобрување на 
перформансите, започнувајќи како Time-domain OCT (TD-OCT), преку Fourier 
domain (FD-OCT), па се' до врвот на денешната современа ОЦТ-технологија во 
форма на т.н. Swept-Source OCT (SS-OCT). 

Во рамките на ова поглавје, кандидатот потсетува на анатомијата и 
физиологијата на солзната жлезда и помошниот солзен апарат, со осврт на 
карактеристиките на солзната секреција, нејзиното потекло, физиологијата и 
составот на солзите и на солзниот филм. Во време на експанзија на 
дигиталната технологија и загадувањето на човечката околина, како важни 
фактори кои влијаат на количината и квалитетот на солзната секреција и 
развојот на заболувањата на очната површина, особено на синдромот на „суво 
око”, како важен параметар се наметнува испитувањето и квантификацијата на 
солзниот менискус. Кандидатот потенцира дека големината на солзниот 
менискус и неговите карактеристики се поврзани со количината на солзната 
секреција и солзната стабилност, поради што солзниот менискус претставува 
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добар индикатор за вкупната количина на солзна секреција. Солзниот 
менискус содржи 75-90 % од целиот волумен на преокуларниот филм и 
количината на солзи кои се наоѓаат во резервоароите на инфериорниот и 
супериорниот форникс. Современата технологија на ОЦТ на предниот сегмент 
овозможува, меѓу другите параметри, и егзактни мерења на параметрите на 
солзниот менискус. 

Во делот на воведот насловен како „Абнормалности на солзниот филм“, 
кандидатот се осврнува накратко на заболувањата на очната површина - Ocular 
Surface Disease (OSD) и на „синдромот на суво око” како клинички ентитет, за 
да го поврзе значењето на испитувањето на базалната секреција со различните 
видови на квантитативни и квалитативни методи на испитување. Во овој дел се 
потенцираат најчестите абнормалности на солзниот филм, како и соодветните 
методи за нивно испитување, започнувајќи со Ширмер-тест, Tear break-up Time 
(TBUT), LIPCOFF тест, како и испитување со примена на ОЦТ на предниот 
сегмент на окото. Кандидатот ги објаснува патофизиолошките механизми 
поврзани со нарушувањата на солзната секреција, базичната класификација на 
квантитативна и квалитативна, како и детален опис на 
локализацијата,формата и параметрите на солзниот менискус, како главен 
појдовен параметар на испитување и подоцнежна компарација со останатите 
квантитативни методи на испитување на базалната солзна секреција. 

При определување на мотивот за изработка на студијата, кандидатот поаѓа од 
глобалните потреби за висок индивидуален окуларен комфорт кои треба да се 
адаптираат на современиот начин на живот во секојдневието, во услови на 
брзо, едноставно и навремено дијагностицирање на абнормалностите и 
нарушувањата на солзниот филм. 

Во тој контекст, со овој докторски труд кандидатот прави обид да ги дефинира 
местото и улогата на една нова и современа метода, како што е оптичката 
кохерентна томографија на предниот сегмент, компарирана со стандардните 
квантитативни и квалитативни методи за испитување на солзниот филм. 
Имајќи ги в предвид карактеристиките на методата како брза, повторлива и 
неинвазивна метода на испитување, кандидатот тргнува од премисата дека 
ОЦТ може значајно да придонесе за рано откривање на нарушувањата на 
солзниот филм, овозможувајќи превенција на сериозни потенцијални 
нарушувања и импликации врз предната очна површина. 

 Целите на докторскиот труд се дефинирани на следниов начин: 

- евалуација на параметрите на солзниот филм (висина, длабочина и 
површина) преку примена на предно - сегметна оптичка кохерентна 
томографија како индикатор за состојбата и количината на базалната 
секреција ; 

- проценка на количината на базална солзна секреција,  утврдена со 
Schirmer 2 - тест 

- Компарација на квантитативните вреднoсти на солзната секреција со 
наодот од направените квалитативни испитувања на солзната 
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секреција преку Tear break-up time (TBUT), Schirmer 2  и LIPCOF - тест 
(Lid parallel conjunctival folds) ; 

- Утврдување на евентуална корелација помеѓу резултатите од 
параметрите на солзниот менискус, евалуирани преку оптичката 
кохерентна томографија на предниот сегмент и вредностите добиени 
со изведување на Schirmer 2 - тестот. 

Во поглавјето Материјал и методи, кандидатот појаснува дека станува 
збор за комбинирана ретроспективно-проспективна нерандомизирана студија 
од компаративен тип, во која се вклучени 300 испитаници од двата пола со 
различна возраст. Периодот на следење на испитаниците изнесува 1 година, а 
студијата е изведувана во Кабинетот за преден сегмент при ЈЗУ Универзитетска 
клиника за очни болести. Кај сите испитаници се изведувани методите на 
оптичка кохерентна томографија на предниот сегмент на окото, Schirmer 2, 
TBUT и LIPCOF - тест. 

ОЦТ на преден сегмент е изведувана со апаратот Topcon SL Scan-1, a LIPCOF 
тест со биомикроскоп Topcon Slit lamp DV-3. 

Во студијата не биле вклучувани пациенти со претходна хирургија и 
патологија на очните капаци, пациенти со хирургија на назо-
лакрималниот систем и имплантација на силиконски импланти. 

Испитаниците се класифицирани во групи според возраст на следниов начин: 

- прва група - испитаници на возраст  20-39 год. 
- втора група - испитаници на возраст  40-59 год. 
- трета група - испитаници на возраст  79 год. 

Во однос на вредностите добиени преку Ширмер 2 - тестот, дистрибуцијата 
на испитаниците е правена на следниов начин: 

- прва група - вредности ≥ 15 мм 
- втора група - вредности од 10-15 мм 
- трета група - вредности од 5-10 мм 
- четврта група со вредности ≤ 5 мм . 

Применувани се следниве методи на испитување: анамнеза со пополнување 
на соодветен прашалник, клинички офталмолошки преглед во кој се вклучени 
најдобро коригирана видна острина по Снелен - ови оптоптипи, стандарден 
преглед на биомикроскоп, ОЦТ на преден сегмент за проценка на параметрите 
на солзниот менискус ( збирана просечна вредност од 3 направени мерења), 
потоа  Schirmer 2, TBUT и LIPCOF - тест. 

Во овој дел,  кандидатот дава детален опис на начинот на изведување и 
стандардните вредности за секоја од применуваните методи на испитување. 

Статистичката обработка на податоците е изведувана во статистичките 
програми SPSS 17, 0 (Statistic Package of the Social Sciences) со примена на 
соодветни статистички методи (нормална распределба на варијаблите со 
Shapiro Wilк’ s, тест, атрибутивни статистички серии со одредување на 
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коефициент на односи, утврдување на тест на разлики Difference test, Student- 
ов t тест, статистичка сигнификантност на  разликите со ANOVA, Post hoc Tukey 
HSD тест, корелативни односи со Pearson-ов коефициент на корелација, 
статистичка сигнификантност кај нумерички серии со Mann – Whitney U- тест и 
корелативни асоциојациони односи со Spearman Rank Order Correlations  
Сигнификантноста е одредувана за p < 0, 05, а податоците се прикажани 
табеларно и графички. 

Резултатите се прикажани на 67 табели и 33 графикони проследени со 
соодветен коментар.  
На почетокот се прикажани демографските карактеристики и дистрибуцијата 
на испитаниците според пол и возраст. 
Половата структура на испитаниците покажала дистрибуција на 33% мажи и 
67% жени кои учествувале во студијата. 
Компаративната статистичка анализа на обработените параметри на солзниот 
менискус преку предна ОЦТ, помеѓу женските и машките испитаници во 
студијата, покажала дека полот на испитаниците немал сигнификантно 
влијание врз висината на солзниот менискус на двете очи, врз длабочината на 
солзниот менискус на десното око и врз површината на солзниот менискус на 
двете очи. 
Во резултатите од LIPCOF - тестот кај машките и женските испитаници немало 
сигнификантна разлика на десното око, додека на левото око кај женските 
испитаници бил почесто регистриран позитивен наод на LIPCOF (градус 2/3). 
Резултатите на TBUT - тестот покажале сигнификантна разлика помеѓу 
машките и женските испитаници, со почеста застапеност на нормална 
стабилност на солзниот филм кај машките испитаници. 
Во однос на корелацијата помеѓу возраста и Ширмер - тестот како индикација 
за базичната солзна секреција, кај сите три возрасни групи на испитаници 
утврдена е сигнификантно различна базична солзна резерва на двете очи. 
Утврдено е дека најмали вредности на солзната резерва (≤ 5 мм) се 
регистрирани во најстарата возрасна група од 60 до 79 год, што упатува на 
сознание дека во напредната возраст настанува намалување на базичната 
солзна резерва. 
Во однос на делот од резултатите кој се однесува на една од главните цели на 
трудот, конципирани во евалуација на параметрите на солзниот менискус со 
употреба на предна оптичка кохерентна томографија, анализата на резултатите 
покажала дека полот на испитаниците нема сигнификантно влијание врз 
висината и површината на солзниот менискус на двете очи. 
Во однос на корелацијата помеѓу возраста и параметрите на солзниот мениксус, 
статистичката обработка покажала дека сите три испитувани параметри 
(висина, длабочина и површина) , се намалуваат со зголемување на возраста, во 
корелација со намалување на базичната солзна резерва. Оваа хипотеза ја 
потврдува наодот на најмала висина на солзниот менискус во групата на 
највозрасни испитаници од 60 до 79 год. возраст. 
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Анализата на резултатите од LIPCOF - тестот не покажала значајна разлика 
помеѓу испитаниците од различен пол. Меѓутоа, со пораст на возраста бил 
регистриран почест наод на позитивен  LIPCOF - тест, што упатува на 
асоцијација помеѓу возраста и намалувањето на солзната секреција евалуирано 
со квалитативна метода. 

Добиените наоди од испитувањето на стабилноста на солзниот филм, односно 
Tear break-up time (TBUT), покажале статистички сигнификантна разлика 
помеѓу женските и машките испитаници и на двете очи. Поголема 
нестабилност на солзниот филм е регистрирана кај поголем број на женски во 
однос на машките испитаници.  

Во однос на евентуалната корелација помеѓу TBUT и возраста, утврдена е 
корелација која покажува  дека со зголемување на возраста се намалува и 
стабилноста на солзниот филм, како и обратно од ова. 

Од аспект на апликативен придонес на трудот, најзначаен е наодот на 
сигнификантна корелација помеѓу резултатите на Ширмер 2 - тестот, од една 
страна, и параметрите на солзниот менискус (висина, длабочина и површина) , 
проценувани со оптичка кохерентна томографија на предниот сегмент на 
окото, од друга страна. Притоа е утврдена директна позитивна корелација, при 
која со зголемување на квантитативните вредности на базалната секреција 
регистрирано е и зголемување на вредностите на параметрите на солзниот 
менискус, како и обратно. 

Измерени се највисоки вредности за длабочината, висината и површината на 
солзниот меинкус во групата на испитаници со базална секреција ≥ 15 мм, а 
најниски вредности кај испитаниците со базална секреција ≤ 5 мм. 

Сигнификантна негативна корелација е регистрирана и при компарација на 
квантитативните вредности на Ширмер - тестот и наодите од квалитативниот 
LIPCOF - тест, во смисла дека кај испитаници со базална секреција ≥ 15 мм е 
утврден негативен LIPCOF тест (градус 0), а кај испитаниците со базална 
секреција ≤ 5 мм е утврден позитивен LIPCOF - тест, односно градус 3. 

Кога станува збор за компарација и воспоставување на евентуална корелација 
помеѓу вредностите на Ширмер - тестот и стабилноста на солзниот филм, 
проценета преку испитувањето на Tear break-up time (TBUT), утврдена е 
позитивна корелација. Корелацијата ја потврдува поврзаноста на TBUT со наод  
≥ 15 секунди кај испитаници со базална секреција ≥ 15 мм, додека кај 
испитаниците со TBUT под 5 секунди почесто е регистрирана базална секреција 
под 5 мм по Ширмер. 

Треба да се напомене дека, имајќи го в предвид фактот дека окото претставува 
парен орган, сите предвидени испитувања се направени на двете очи 
поединечно (лево и десно око), а на тој начин посебно се прикажани табеларно 
и графички. 

Иако во литературата не се регистрира значајна разлика во солзната секреција 
на левото и десното око, при испитувањето на определени параметри на 
солзниот менискус (на пр. длабочината) утврдена е различна корелација во 
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однос на левото и десното око, што би требало во иднина да биде предмет на 
дополнителни испитувања. 

 Во поглавјето Дискусија, кандидатот се осврнува на значењето на 
испитувањето на солзната секреција, не само во рамките на нормалната 
состојба на предната очна површина, туку и во контекст на нејзината заштитна 
улога и обезбедување на квалитетен окуларен комфорт, кој е основен предуслов 
за добар квалитет на видот. 

Сите супспецијалистички асоцијации од различни подрачја на 
офталмологијата, кои во својата централна дејност имаат различен 
офталмолошки фокус, се единствени во констатацијата дека добар квалитет на 
видот е еден од основните предуслови за добар квалитет на живот, кон кој се 
стремат сите развиени општества и кој претставува темелна цивилизациска 
придобивка. 

Во тој контекст, кандидатот се осврнува и ги елаборира досегашните 
континуирани напори за воведување на различни дијагностички методи за 
рано откривање и превенција на симптомите на „суво око”, како еден од 
најчестите патолошки ентитети во ерата на глобалната дигитализација. 
Притоа, ги анализира стандардните методи на испитување на солзната 
секреција, со коментар на нивните недостатоци, особено кај еден дел од нив, 
инвазивноста, која во извесна мера може да влијае и врз добиените резултати. 

На овој дел се надоврзува описот на применуваните методи на испитување во 
изработениот докторски труд, со особен акцент на технологијата и предностите 
на оптичката кохерентна томографија на предниот сегмент на окото, како 
современа метода која во голема мера ги анулира недостатоците на останатите 
дијагностички методи (егзактност, неинвазивност, повторливост, 
компарабилност). 

Она што може да претставува објективен лимитирачки фактор за ОЦТ –
технологијата, во глобална комерцијална смисла, е фактот дека со оглед  на тоа 
што станува збор за т.н. „млада” метода, за определен дел од испитуваните 
параметри не постојат квантитативни референтни вредности, кои, од друга 
страна, може меѓусебно да се разликуваат и кај различните производители. 

Во елаборацијата на добиените резултати, кандидатот цитира и компаративни 
податоци од други слични студии. 

Потенцира дека статистичката обработка на податоците за вредностите на 
солзниот менискус проценети преку предно - сегментна ОЦТ, покажала дека 
полот на испитаниците нема значајно влијание врз висината и површината на 
солзниот менискус на двете очи, како и врз длабочината на солзниот менискус 
на десното око. Утврдена е сигнификантна поврзаност помеѓу машкиот пол и 
длабочината на солзниот менискус на левото око, што се објаснува со различни 
анатомски фактори, како окуларната површина, корнеалната закривеност и 
должината на долниот капак кои може да имаат влијание врз измерените 
вредности преку ОЦТ на предниот сегмент на окото. 
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И во ова поглавје кандидатот дава дополнителни објаснувања за значењето на 
квантитативните (Ширмер - тест) и квалитативните испитувања 
(TBUT/LIPCOF) во проценката на солзната секреција. 

Резултатите од TBUT помеѓу испитаниците покажале статистички 
сигнификантна разлика помеѓу машките и женските испитаници и на двете 
очи, при што нормална стабилност на солзниот филм почесто е регистрирана 
кај машките испитаници. Овој наод е веќе објаснет со фактот дека женската 
популација, особено во пост - менопаузалната возраст, има помала базална 
секреција следена со нестабилност на солзниот филм. 

Анализата на резултатите на LIPCOF - тестот кај трите возрасни групи, 
покажала статистички сигнификантна разлика во резултатите на LIPCOF на 
десното око, за разлика од регистрираната несигнификантна разлика на левото 
око. Овие, донекаде неконзистентни резултати, кандидатот и ги компарира и 
коментира со неколку слични студии на оваа тема. 

Во однос на корелацијата на параметрите на солзниот менискус (висина, 
длабочина и површина) со базалната секреција, кандидатот коментира наоди 
од други студии каде е утврдено дека кај пациентите со суви очи постојат 
намалени вредности на овие параметри, а во дел од нив е регистриран 
различен степен на корелација со поединечните параметри. 

Компарирајќи ги резултатите од направените испитувања во актуелниот 
докторски труд со резултати од други студии на оваа тема, кандидатот 
поентира дека заеднички именител во поголем број на клинички испитувања е 
констатацијата дека не  може да се селектира една клиничка метода, која сама 
за себе ќе биде супериорна и единствена во препознавањето на сувото око и 
неговата градација. Во тој контекст, неопходно е изведување на поголем број 
достапни дијагностички методи и нивно сеопфатно толкување и анализирање, 
со цел да се овозможи поставување на точна дијагноза и преземање на 
соодветен третман, таму каде што тоа е потребно. 

 Во делот на заклучокот, кандидатот таксативно ги презентира 
добиените резултати, во контекст на одговор на поставените цели на 
испитување. 

Преку презентираниот докторски труд,кандидатот ја потврдува појдовната 
хипотеза според која постои асоцираност помеѓу  параметрите на солзниот 
менискус евалуирани со предно-сегментна оптичка кохерентна томографија и 
презентирани преку  височината, длабочината и површината на солзниот 
менискус, од една страна, и квантитативните вредности добиени преку Ширмер 
2 тестот како индикатор на базалната секреција на солзи, од друга страна. 

Покрај оваа премиса, потврдено е значењето на квалитативните тестови (TBUT-
тест и  LIPCOF тест) како индиректни параметри на солзната секреција, како и 
нивната асоцијација со квантитативните вредности проценети преку Ширмер -
тестот. 

Студијата покажува дека половата дистрибуција нема сигнификантно влијание 
врз висината и површината на солзниот менискус на двете очи. 
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 Во дизајнот на докторскиот труд, кандидатот поаѓа од хипотезата за 
супериорност на методата на предно - сегметна оптичка томографија како идна 
супериорна и единствена стандардна метода во препознавање на нарушувањата 
на солзната секреција и солзниот филм, а консеквентно на тоа и квалитетно 
справување со симптомите и компликациите  кои се должат на нарушувањата 
на очната површина. 

Резултатите од студијата несомнено покажуваат дека методата на оптичка 
кохерентна томографија на предниот сегмент на окото, со бројните 
перформанси, предности и карактеристики кои неколкупати беа презентирани, 
претставува исклучително корисна метода со огромна апликативност како во 
клиничката практика, така и во научно - истражувачката работа. Меѓутоа, и 
покрај фактот дека се работи за исклучително софистицирана технологија, 
како и сите други видови на т.н.”imaging” методи, има определени 
ограничувања кои треба да се имаат в предвид при толкување на резултатите.  

Во контекст на актуелниот докторски труд, изведувањето на студијата 
претставува придонес во проширување на апликативноста на оптичката 
кохерентна томографија на предниот сегмент на окото и во проценка на 
базалната солзна секреција, меѓутоа, добиените резултати треба да бидат 
сеопфатно толкувани заедно со наодите од квантитативните и квалитативните 
дијагностички методи на испитување. 

 Поглавјето Литература содржи 126 рефереренци, од кои најголем дел  
со понов датум, кои се уредно презентирани според важечките стандарди и 
соодветно цитирани во текстот. 

 

 Оценка на трудот 
 
 

Докторската дисертација на ас. д-р Христијан Дума, со наслов 
Компаративна евалуација на солзен менискус со предно-сегментна 
оптичка кохерентна томографија и квантитативен тест Ширмер 2, 
претставува истражување во форма на докторски труд од областа на 
офталмологијата, клиничка медицина. 

Заболувањата на очната површина, а особено т.н. „синдром на суво око“ 
претставува хронично заболување кое денес бележи значаен пораст и 
претставува една од причините за намалување на окуларниот комфорт и 
квалитетот на видот, поради што постои зголемен клинички и научен интерес 
за рано откривање на состојбата и справување со клиничките знаци, симптоми 
и потенцијални компликации. 

 Докторскиот труд на ас.д-р Христијан Дума прави обид да се процени 
улогата и значењето на оптичката кохерентна томографија на предниот 
сегмент на окото во проценката на базалната солзна секреција, во компарација 
и евентуална корелација со стандардните и досега достапни квантитативни и 
квалитативни дијагностички методи на испитување. 
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Имајќи го ова в предвид, може да се констатира дека испитувањето на 
параметрите на солзниот менискус преку оптичка кохерентна томографија на 
предниот сегмент на окото, претставува апликативен научно - истражувачки 
придонес кој може во иднина да послужи како  појдовна основа за 
дополнително проширување на клиничките можности на ова подрачје. 

 Докторската дисертација на кандидатот ас. д-р Христијан Дума, 
со наслов Компаративна евалуација на солзен менискус со предно-
сегментна оптичка кохерентна томографија и квантитативен тест 
Ширмер 2 , според мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува 
основните услови и стандарди за изработка на докторски труд. 

 
 
Исполнетост на законските услови за одбрана на трудот 

 
 

Кандидатот, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавил (како прв 
автор, во меѓународни научни списанија или еден труд во списание со импакт-
фактор) следниве рецензирани истражувачки трудови: 

 
1. Х.Дума.Оптичка кохерентна томографија на преден сегмент - 

клиничка примена. Медикус 2017; Вол 22(2): 199-206. 
2. H.Duma,Valvita Reci.  Epidemic keratoconjunctivitis, diagnosis, treatment 

and management. Medicus 2018; Vol.23 (1): 57-63. 
 

 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 
 По внимателното, целосно и исцрпно разгледување на докторската 
дисертација на кандидатот ас. д-р Христијан Дума, со наслов 
Компаративна евалуација на солзен менискус со предно-сегментна 
оптичка кохерентна томографија и квантитативен тест Ширмер 2, 
Комисијата смета дека се работи за самостоен научно - истражувачки труд кој 
разработува актуелен клинички проблем, со јасно дефинирани мотив и цели, 
како и апликабилни клинички резултати. 
Во докторскиот труд, во рамки на поставените цели на истражувањето, 
кандидатот прави обид да го дефинира значењето, местото и улогата на 
методата на оптичката кохерентна томографија на предниот сегмент на окото, 
во проценка и квантификација на базалната солзна секреција.  
Анализата на резултатите, компарацијата и корелациите со останатите 
дијагностички квантитативни и квалитативни методи на испитување, 
покажуваат дека методата на ОЦТ на преден сегмент може да најде своја 
примена, на не ексклузивна основа и во проценка на базалната солзна 
секреција, што всушност, претставува и главна апликабилна придобивка на 
овој докторски труд . 
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 Врз основа на претходно изнесеното, Комисијата го оценува 
позитивно приложениот докторски труд и има чест да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во состав на УКИМ, 
Скопје, да го прифати и да закаже јавна одбрана на докторската дисертација на 
кандидатот ас. д-р Христијан Дума со наслов Компаративна евалуација 
на солзен менискус со предно-сегментна оптичка кохерентна 
томографија и квантитативен тест Ширмер 2. 

 

 

     РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 

1. Проф. д-р, Весна Димовска Јорданова, претседател    с. р. 
 

                                    2. Проф. д-р, Билјана Јанеска, ментор                            с.р. 
 

                                     3. Проф. д-р, Ѓорѓе Џокиќ, член                                        с.р. 
  

                                     4.Проф. д-р, Милена Голубовиќ, член                             с.р. 
 

                                      5. Проф. д-р, Иван Стефановиќ, член                              с.р. 
 

 
 

 



 

                                                                                                                                               

                                                                                РЕЦЕНЗИЈА 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ХИСТОПАТОЛОШКИ 
ПРОМЕНИ НА ПОСТЕЛКАТА И НИВНАТА КОРЕЛАЦИЈА СО МИКРОБНАТА 
ИНВАЗИЈА КАЈ ПАЦИЕНТКИТЕ СО ПРЕДВРЕМЕНО ПОРОДУВАЊЕ“ ОД  АС. 
Д-Р ГОРАН КОЧОСКИ, ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

 

 Со оваа рецензија се поништува рецензијата која беше објавена во Билтенот на 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ бр. 1208 од 1.2.2020. 

 

Наставно-научниот совет  на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXIII редовна 
седница одржана на 26.12.2019 година, по предлог на Советот за студиска програма на трет циклус 
студии докторски студии по медицина донесе Одлука за формирање Комисија за оцена на 
докторската дисертација на кандидатот ас. д-р Горан Кочоски со наслов Хистопатолошки 
промени на постелката и нивната корелација со микробната инвазија кај пациентките 
со предвремено породување, во состав: проф. д-р Марјан Стојовски (претседател), проф. д-р 
Лилјана Спасевска (ментор), проф. д-р Весна Антовска (член), проф. д-р Гордана Адамова (член) и 
проф. д-р Весна Јаневска (член). 

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени докторската 
дисертација и на Наставно-научниот совет  на Медицинскиот факултет  му го поднесува следниов 

                                 И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

         АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација на кандидатот ас. д-р Горан Кочоски, со наслов „Хистопатолошки 
промени на постелката и нивната корелација со микробната инвазија кај пациентките со 
предвремено породување“, содржи 152 страници компјутерски обработен текст во фонт Times New 
Roman , со 1 проред и големина на букви 12, со 103 библиографски единици, меѓу нив научни 
трудови, статии, книги, меѓународни акти и интернет-ресурси. 

Трудот е структуриран во 10 глави, вклучувајќи ги и воведот, заклучните согледувања и 
апстрактот на македонски јазик. Деловите се систематизирани во точки и потточки со наслови и 
поднаслови, со што се обезбедува соодветно следење на материјата која е обработена во 
истражувањето.  
 Во воведот на трудот, јасно се истакнува значењето на предвременото породување 
како еден од најсериозните проблеми на современата перинатологија, со преку 15 
милиони случаи годишно. Кандидатот става прецизен акцент на влијанието што овој 
ентитет го има врз стапката на неонаталниот морталитет и смртноста на децата до 5-
годишна возраст, како и на морбидитетот поврзан со предвременото породување кој се 
отсликува во развојот на офталмолошки, аудиолошки, невролошки, пулмолошки и 
ендокринолошки компликации, како и во компромитираниот психо-социјален развој на 
ваквите новороденчиња. Дадена е прецизна дефиниција на терминот „предвремено 
породување“, утврдена од Светската здравствена организација, како и на категориите на 
предвремено родени новороденчиња според гестациската возраст. Опишани се  
најчестите причини кои се одговорни за развојот на синдромот на предвремено 
породување: причини од страна на мајката или плодот (актуелни акушерски состојби кои 



 

налагаат предвремен прекин на бременоста и преегзистирачки коморбидитети кои се 
влошуваат во текот на бременоста), спонтаната предвремена руптура на околу плодовите 
обвивки и спонтаната предвремена појава на родилни контракции. Како етиолошки 
фактор од посебно значење, кандидатот ги нагласува интраутерините инфекции и со нив 
асоцираните акутни инфламаторни промени на фетоплацентарната единица, но од 
приложените, досега објавени, научни докази, содржани во цитираната литература, се 
гледа дека постојат изразени варијации во експресијата на акутните инфламаторни 
промени на постелката, околу плодовите обвивки и папочникот (22-60%), обратно 
пропорционално зависни од гестациската возраст, како и во стапката на изолација на 
микробиолошките чинители од постелката и амнионскиот простор, кај пациентките со 
хистопатолошки потврден наод за акутен хориоамнионитис (0-48%). 

 Во првата подглава, кандидатот ја објаснува потребата од воведување на 
унифициран класификациски систем за евалуација на инфламаторниот одговор на 
постелката, промовиран од R.W Redline, во 2003 год., чија основна идеја била 
обезбедување на стандардна дијагностичка рамка која ќе биде прагматична и едноставна 
за употреба во секојдневната патолошка пракса. Овој систем на класификација на 
инфламаторните промени на постелката, прифатен од Amniotic Fluid Infection 
Nosology Committee of the Perinatal Section of the Society of Pediatric Pathology 
(AFINCPSSPP), околу плодовите обвивки и папочникот, ќе биде искористен како основа 
за проценка на хистопатолошките промени на фетоплацентарната единица во рамките на 
оваа докторска дисертација. Во продолжение, табеларно е прикажан системот за 
класификација на лезиите на постелката, во кој се инкорпорирани критериумите на 
работната група од Амстердам, во 2014 год., во чии рамки се категоризирани и 
инфламаторните, но и неифламаторните (васкуларни, имунолошки, идиопатски) 
промени на постелката. Во оваа подглава, презентирани се резултати од повеќе научни 
трудови, содржани во библиографијата на докторската теза, кои користејќи ги претходно 
дефинираните критериуми за класификација на акутните  инфламаторни промени на 
постелката, околу плодовите обвивки и папочникот, покажуваат обратнопропорционална 
зависност помеѓу тежината на инфламаторниот одговор и гестациската возраст. На крајот 
од првата подглава на воведот, кандидатот, во куси црти, се осврнува на научните докази 
кои се занимаваат со потеклото на неутрофилната популација во инфламаторниот 
инфилтрат на постелката, околу плодовите обвивки и папочникот, кои сугерираат дека 
неутрофилната популација во околу плодовите обвивки е доминантно по потекло од 
мајката, додека онаа во папочникот и хорионските крвни садови е по потекло од плодот. 
Интересен е фактот приложен во последниот параграф, според кој, анализата на 
потеклото на неутрофилите во амнионската течност, покажува дека предоминацијата на 
неутрофилите од фетално потекло го зголемува ризикот од предвремено породување пред 
28та гестациска недела. 

 Во втората подглава, кандидатот ги сумира досегашните научни сознанија кои го 
разработуваат прашањето на микробната инвазија на постелката и интраамнионскиот 
простор. Презентирани се двата, најшироко прифатени модела, продор преку 
цервикалната бариера, колонизација на децидуата и продор во интраамнионскиот 
прстор, односно директна колонизација на амнионскиот простор преку интактни околу 
плодови обвивки или во услови на нивна спонтана предвремена руптура. Во оваа 
подглава, презентирани се бројни научни докази, кои ја потврдуваат улогата на 
микробиолошката инвазија во генезата на предвременото породување, кои во 
разработката на ова прашање користат различни методи за изолација на 
микробиолошките чинители, од земање на примерок за микробиолошка анализа од 
спојот помеѓу амнионот и хорионската плоча на матерналната страна на постелката, 
преку амнионкултура, до методи на молекуларна анализа за изолација на бактериска 



 

ДНК. Кандидатот става акцент на изразените варијации во стапката на изолација на 
микробиолошките чинители, а истовремено го поставува и прашањето за потеклото на 
инфламаторниот одговор во услови на недокажана амнионска инфекција, чиј одговор, 
според досегашните студии, треба да се бара во инвазијата на екстраамнионскиот простор 
и во можноста за развој на инфламаторен одговор на неинфективен стимулус. На крајот 
на оваа подглава, кандидатот ја цитира препораката на Перинатолошкото здружение на 
Австралија и Нов Зеланд, содржана во упатството за ревизија на перинаталниот 
морталитет, според која земањето на примерок за микробиолошка анализа (брис) од 
границата помеѓу амнионот и хорионот на матерналната страна на постелката, 
претставува стандардна процедура во утврдувањето на причините. Оваа препорака, 
кандидатот ја зема како основа за микробиолошкото истражување спроведено во рамките 
на докторската теза. 

 Во третата подглава на воведот, кандидатот дава кус осврт на имунолошката 
основа на предвременото породување. Презентира серија научни докази кои ја 
објаснуваат улогата на елементите на вродениот имунитет, претставени преку 
рецепторите за препознавање на обрасци (РПО) и нивната подкласа на т.н толовидни 
рецептори (ТВР), во патофизиологијата на предвременото породување, како и 
централната улога што ја имаат инфламаторните медијатори од класата на цитокини (IL 
– 1β, TNF - α, IL – 8) во развојот на инфламаторниот одговор во услови на микробна 
инвазија на екстраамнионскиот простор.  

 Мотивот на докторската дисертација е јасно дефиниран и произлегува од 
потребата за продлабочување на општите сознанија за улогата на инфламаторните 
промени на постелката, папочникот и околу плодовите обвивки, од потребата за 
систематична анализа на микробиолошките причинители кои се најчеста причина за 
манифестација на овој клинички ентитет во нашата популација, како и од желбата за 
унапредување на перинаталното здравје во нашата држава (намалување на стапката на 
предвремено породување и на стапката на перинатален морталитет и морбидитет). 
Мотивот на докторската дисертација понатаму, ги дефинира целите кои кандидатот ги 
има поставено: 

- одредување на инциденцата на инфламаторните промени на постелката, околу 
плодовите обвивки и папочникот, во услови на предвремено породување, како 
и нивната дистрибуција во различните гестациски групи; 

- 0дредување на степенот и стадиумот на инфламаторните промени на 
постелката, папочникот и околу плодовите обвивки според критериумите на 
AFINCPSSPP, во испитуваната популација, како и нивната дистрибуција 
согласно со гестациската возраст; 

- одредување на корелацијата помеѓу гестациската возраст и стадиумот и 
степенот на инфламаторните промени; 

- 0дредување на присуството на бактериски чинители во амнионскиот простор и 
постелката и идентификација на најчестите микробиолошки чинители; 

- одредување на корелацијата помеѓу присуството на инфламаторните промени 
и присуството на бактериските чинители чие присуство може да се докаже; 

- одредување на корелацијата помеѓу степенот и стадиумот на инфламаторните 
промени на постелката, присуството на микробната инвазија и перинаталниот 
исход, изразен преку вредностите на Apgar скорот во 1’ и 5’, како и стапката на 
респираторен дистрес-синдром и конатална сепса. 



 

 

Во четвртата глава се дефинирани материјалот и методите на студијата. 
Студијата е организирана како пресечна студија во која се опфатени 150 пациентки со 
единечна бременост со клинички манифестни знаци на предвремено породување, 
хоспитализирани на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство во Скопје. 
Критериумите за вклучување во студијата се презентирани во инклузионите критериуми: 

- присуство на регуларен утерин активитет пред 37-ма гестациска недела, 
дефиниран како присуство на 2-5 контракции во период од 10 минути, 
регистрирани на кардиотокограм во времетраење од 30 минути; 

- дилатација на грлото на матката ≥ 3cm, утврдена со дигитален преглед; 

- скратување на грлото на матката за > 50%, т.е. должина на грлото на матката, 
утврдено со трансвагинален ултразвук ≤ 20 mm; 

- спонтана преттерминска предвремена руптура на околу плодовите обвивки 
(пПРОМ), пред 37-ма гестациска недела, независно од присуството на погоре 
наведените критериуми, утврдено на преглед под спекулум, 

со назнака дека за дополнителна проценка на интегритетот на околу плодовите обвивки, 
кај пациентките кај кои таа не може да се докаже со стандардната процедура, 
дополнително е користено доредување на pH-вредноста на вагината, а како cut off-
вредност е земено pH ≥ 7. 

 Стратификацијата на примерокот е прецизно изложена. Пациентките кои ги 
исполнуваа критериумите за вклучување во студијата се поделени во 4 групи: 

- I група: 24+0 - 27+6 гестациски недели 

- II група: 28+0 - 31+6 гестациски недели   

- III група: 32+0 - 34+0 гестациски недели 

- IV група: 34+1 – 37+0 гестациски недели. 

За микробиолошка анализа земени се по три примероци од границата помеѓу 
хорионската плоча и околуплодовите обвивки на матерналната страна на постелката, 
согласно со препораките на Перинатолошкото здружение на Австралија и Нов Зеланд. За 
земање на материјалот за микробиолошка анализа, кандидатот користи стандарден 
памучен апликатор за земање на микробиолошки брисеви, кој по земањето на 
примерокот се поставува во епрувета со транспортен медиум, Stuart агар гел. Материјалот 
за микробиолошка анализа е обработуван на стандардни подлоги за аеробна култивација, 
анаеробна култивација, подлога за изолација на Ureaplasma urealythicuam/Mycoplasma 
Hominis и подлога за изолација на Streptococcus agalactiae, култивирани на температура 
од 37⁰C во период од 24/48h зависно од типот на подлогата и микробиолошкиот чинител. 
Дополнително, материјалот за аеробна култивација, покрај на стандардните подлоги е 
засадуван и на хромогена подлога за култивација на Candida аlbicans. 

Во рамките на студијата, земен е и примерок од околу плодовата вода, од 10 
учеснички во студијата. Земањето на примерокот е изведувано во асептични услови, под 
контрола на ултразвук со примена на ултразвучен апарат Voluson E8. Кандидатот 
применил трансабдоминален пристап, користејќи ултразвучна сонда со фреквенција 5-8 
MHz, и стерилна игла со мандрен со дебелина 22G. За анализа на примерокот од 
околуплодовата вода, користена е идентична методологија за аеробна култивација, 
анаеробна култивација, изолација на Ureplasma urealythicum/Mysoplasma hominis и 
Streptococcus agalactiae. 



 

Хистопатолошката анализа во рамките на оваа дисертација е спроведена на 
Институтот за патологија при Медицинскиот факултет во Скопје. За целите на студијата, 
од постелките на предвремено породените пациентки вклучени во студијата земени се 
примероци од следниве зони: граница хорион-амнион, хорионска плоча, папочна врвка и 
околу плодови обвивки во форма на долги ленти спакувани во ролни од слободната 
површина на амнионските обвивки. За проценка на степенот на акутниот инфламаторен 
одговор, користен е системот за проценка предложен од Amniotic Fluid Index Nosology 
Committee of the Perinatal Section of the Society of Pediatric Pathology, кој кандидатот 
детално го има изнесено, преку табеларен приказ, во рамките на материјалот и методите. 

Статистичката анализа е работена со примена на софтвер IBM SPSS Statistics 
software package, верзија 23. Разликите во дистрибуцијата на категоричките променливи, 
кандидатот ги испитува со примена на Pearson Chi square тест и Fisher exact тест. За 
одредување на разликите помеѓу ординалните променливи користи Mann-Whitney U тест, 
а за одредување на корелацијата помеѓу испитуваните варијабли користи Kruskal and 
Goodman Gamma тест. Непараметриската анализа на дистрибуцијата на примероците е 
одредувана со примена на Kruskal-Wallis H тест. За статистички значајна, кандидатот ја 
зема вредноста за p≤0.05. 

 

Резултатите од анализата, кандидатот ги систематизира во четири поглавја: 

- Хистопатолошки промени на постелката 
- Дистрибуција на хистопатолошките промени на постелката, папочникот и 

околуплодовите обвивки, нивниот стадиум и степен зависно од времето 
поминато од пПРОМ до породувањето и нивната корелација 

- Микробна инвазија на постелката, папочникот и околуплодовите обвивки и 
нивната корелација со хистопатолошките промени на фетоплацентарната 
единица 

- Евалуација на перинаталниот исход во корелација со хистопатолошките 
промени на фетоплацентарната единица и микробиолошкиот наод. 
 

Резултатите од анализата на дистрибуцијата на хистопатолошките промени на 
постелката папочникот и околуплодовите обвивки, од кој било стадиум и степен, во 
зависност од гестациската возраст, присуството или отсуството на прематурна 
предвремена руптура на околуплодовите обвивки (пПРОМ), должината на грлото на 
матката, степенот на цервикалната дилатација, присуството на контракциите и начинот 
на породувањето, покажале статистички сигнификантна разлика во дистрибуцијата во 
зависност од гестациската возраст (p=.001 за матерналниот и p=.002 за феталниот 
инфламаторен одговор) и од начинот на завршување на породувањето (p=.03 кај 
пациентките породени по вагинален пат и p=.007 кај пациентките породени со царски 
рез), но не и за останатите испитувани варијабли. Анализата на тежината на 
инфламаторниот одговор покажала статистички сигнификантна разлика во 
дистрибуцијата на потешките форми на матерналниот и феталниот инфламаторен 
одговор во зависност од гестациската возраст (p<.001 за стадиумот на матерналниот и 
p=.022 за стадиумот на феталниот инфламаторен одговор). Резултатите од оваа студија 
докажале дека постои статистички сигнификантна негативна корелација помеѓу појавата 
и тежината на акутните инфламаторни промени на фетоплацентарната единица и 
гестациската возраст, односно, колку е помала гестациската возраст, толку е поголема 
фреквенцијата на инфламаторните промени кои истовремено се од повисок стадиум и 
степен (γ=-0,454, p<.001 за стадиумот, γ=-0,437, p<.001 за степенот на матерналниот 



 

инфламаторен одговор, односно γ=-0,547, p<.001 за стадиумот, γ=-0,512, p<.001 за 
степенот на феталниот инфламаторен одговор).  

Во поглавјето кое ја анализира зависноста на дистрибуцијата на хистопатолошките 
промени на постелката, околуплодовите обвивки и папочникот во зависност од времето 
поминато од спонтаната руптура на околуплодовите обвивки до породувањето, 
резултатите покажале статистички сигнификантна разлика во дистрибуцијата на 
акутните инфламаторни промени кои се специфични за матерналниот инфламаторен 
одговор кај пациентките со пПРОМ > 48h во однос на пациентките со пПРОМ < 48h 
(p=.027), но без статистички сигнификантна разлика во дистрибуцијата на различните 
стадиуми и степени на матерналниот инфламаторен одговор (p=.13). Резултатите не 
покажале статистички сигнификантна разлика во дистрибуцијата на инфламаторните 
промени карактеристични за феталниот инфламаторен одговор (p=.18), ниту во 
дистрибуцијата на различните стадиуми и степени на феталниот инфламаторен одговор 
(p=.43). Кандидатот подетално ја истражил поврзаноста на времето поминато од пПРОМ 
до породувањето и тежината на инфламаторните промени на постелката, околуплодовите 
обвивки и папочникот, преку корелациска анализа, која покажала статистички 
сигнификантна позитивна зависност помеѓу тежината на матерналниот инфламаторен 
одговор и времето поминатo од пПРОМ до породувањето (γ=0.411, p=.018 за стадиумот и 
γ=0.472, p=.011 за степенот на матерналниот инфламаторен одговор), и позитивна 
зависност помеѓу времето поминато од пПРОМ до породувањето и тежината на 
феталниот инфламаторен одговор, која сепак не е статистички значајна (γ=0.315, p=.181 
за стадиумот и γ=0.344, p=.146 за степенот на феталниот инфламаторен одговор) 

Во поглавјето во кое се презентирани резултатите од анализата на микробна 
инвазија на постелката, папочникот и околуплодовите обвивки и нивната корелација со 
хистопатолошките промени на фетоплацентарната единица, презентирани се соевите на 
микробиолошките чинители кои се изолирани од земените примероци за 
микробиолошка анализа, меѓу кои доминираат Enterococcus, Ureaplasma urealythicum, 
Escherichia colli и Staphylococcus коагулаза негативен Methicillin резистентен. Присуството 
на овие, како и останатите изолирани микробиолошки агенси добиени во процесот на 
аеробна/анаеробна култивација, покажало статистички сигнификантна разлика во 
дистрибуцијата на инфламаторните промени карактеристични за феталниот 
инфламаторен одговор (p=.006), а истовремено и за тежината на овие инфламаторни 
промени (p=.02 за стадиумот и p=.009за степенот на инфламаторните промени). Нивното 
присуство не влијае статистички сигнификантно врз дистрибуцијата на инфламаторните 
промени карактеристични за матерналниот инфламаторен одговор (p=.09), стадиумот на 
матерналниот инфламаторен одговор (p=.30), но има статистички сигнификантно 
влијание врз степенот на матерналниот инфламаторен одговор (p=.033). Корелациската 
анализа изведена од резултатите добиени при аеробната/анаеробна култивација на 
примероците за микробиолошката анализа покажала статистички сигнификантна 
зависност помеѓу тежината на феталниот инфламаторен одговор и позитивниот 
микробиолошки наод (p=.005 за стадиумот и p=.002 за степенот на феталниот 
инфламаторен одговор), но истовремено и позитивна корелација помеѓу присуството на 
оваа група микробиолошки агенси и тежината на матерналниот инфламаторен одговор 
изразена преку степенот на матерналниот инфламаторен одговор (p=.015). 

Приложените резултати од анализата на ефектот на интегритетот на 
околуплодовите обвивки врз стапката на микробната инвазија на постелката покажала 
отсуство на статистички сигнификантна разлика помеѓу пациентките со пПРОМ и оние со 
сочуван интегритет на околу плодовите обвивки (p=.206), но доколку oваа варијабла се 
разгледува во функција на гестациската возраст, се бележи статистички сигнификантна 
разлика во корист на групата на пациентки со помала гестациска возраст (p=.002) кај 



 

пациентките со пПРОМ, но не и кај пациентките со сочуван интегритет на 
околуплодовите обвивки. 

Третото поглавје од објавените резултати се занимава со влијанието на Ureaplasma 
urealythicum врз развојот и тежината на инфламаторните промени на фетоплацентарната 
единица. Резултатите покажуваат поврзаност во дистрибуцијата на акутните 
инфламаторни промени кои одат во прилог на матернален инфламаторен одговор, како 
во услови на изолирано присуство на Ureaplasma, така и во услови на нејзино 
комбинирано присуство со други микробиолошки агенси (100% од пациенктите со 
самостојно присутна Ureaplasma, наспроти 75% од пациентките со комбиниран 
микробиолошки наод). Сепак, анализата на разликите во дистрибуцијата на акутните 
инфламаторни промени е статистички сигнификантна разлика (p=.014) само при 
споредба на пациентките со позитивен микробиолошки наод само за Ureaplasma 
urealythicum наспроти оние со негативен микробиолошки наод. Од резултатите кои ја 
прикажуваат дистрибуцијата на различните степени и стадиуми на матерналниот и 
феталниот инфламаторен одговор, како одраз на тежината на инфламаторниот одговор, 
може да се утврди дека позитивниот микробиолошки наод за Ureaplasma urealythicum 
статистички сигнификантно ја зголемува тежината на матерналниот инфламаторен 
одговор во случаите во кои овој микробиолошки агенс е присутен самостојно или во 
комбинација со други микробиолошки агенси (p=.013 за степенот на матерналниот 
инфламаторен одговор, при комбинирано присуство, односно p=.01  за стадиумот и p=.01 
за степенот на матерналниот инфламаторен одговор, при самостојно присуство). 
Дефинитивната непараметриска анализа за утврдување на корелацијата помеѓу 
присуството на микробиолошките чинители и тежината на инфламаторниот одговор 
покажала дека присуството на која било категорија и/или комбинација на 
микробиолошки агенси статистички сигнификантно ја зголемува тежината на 
матерналниот и феталниот инфламаторен одговор кај овие пациентки, наспроти оние со 
негативен микробиолошки наод. 

Последното поглавје од приложените резултати го анализира влијанието на 
инфламаторните промени на постелката, околуплодовите обвивки и папочникот врз 
перинаталниот исход, изразен преку вредностите на Apgar-скорот во 1’ и 5’ и развојот на 
респираторен дистрес-синдром, како влијанието на позитивниот микробиолошки наод 
врз присуството на конатална неонатална сепса. Анализата покажала статистички 
сигнификантно влијание на акутните инфламаторни промени на фетоплацентарната 
единица, од било кој стадиум и степен врз вредности Apgar-скорот во 1’ и 5’ и тоа p=.001 за 
акутните инфламаторни промени кои одат во прилог на матерналниот инфламаторен 
одговор и p<.001 за акутните инфламаторни промени кои одат во прилог на фетален 
инфламаторен одговор. Развојот на респираторниот дистрес-синдром не се покажал како 
статистички сигнификантно поврзан со присуството на акутни инфламаторни промени 
кои одат во прилог на матерналниот инфламаторен одговор (p=.162), но статистички 
сигнификантна е разликата помеѓу групите со негативен и позитивен фетален 
инфламаторен одговор (p=.01). Позитивните микробиолошки наоди не покажале 
статистички сигнификантна разлика во појавата на конаталната сепса наспроти случаите 
со негативен микробиолошки наод, независно од тоа за кој микробиолошки агенс станува 
збор. 

 Во дискусијата, кандидатот, во три поглавја, исцрпно ги споредува добиените 
резултати со резултатите од досега објавените научни истражувања воспоставувајќи линк 
помеѓу сопствените и кореспондирачките анализи. Истовремено, во сегментите од 
студијата во кои добиените резултати не кореспондираат со досега објавените, или постои 
несогласување и во досега објавената литература, кандидатот нуди издржани научни и 



 

логични објаснувања за појавената разлика во резултатите од сопствената и досега 
објавените студии. 



 

 

 

 На крајот на докторската дисертација се изнесени заклучоци кои произлегуваат 
од приложените резултати и последователната дискусија. 

 

1. Фреквенцијата и тежината на акутните инфламаторни промени на постелката, 
околуплодовите обвивки и папочникот се обратнопоропорционално зависни од 
гестациската возраст. 

2. Интегритетот на околуплодовите обвивки не влијае врз дистрибуцијата и тежината 
на инфламаторните промени, но времето поминато од  пПРОМ до породувањето 
покажува позитивна корелација со тежината на инфламаторниот одговор. 

3. Процесот на прогресивно скратување на грлото на матката и цервикалната 
дилатација се последица, а не причина за инфламаторниот процес, со оглед на тоа 
што не влијаат статистички сигнификантно ниту врз дистрибуцијата, ниту врз 
тежината на инфламаторниот одговор. 

4. Микробната инвазија на постелката со микроорганизми кои се добиени во 
процесот на аеробната и анаеробната култивација условува поинтензивен 
инфламаторен одговор, како матернален така и фетален, а истовремено времето 
поминат од пПРОМ до породувањето статистички сигнификантно ја зголемува 
стапката на изолација на микробиолошките чинители од оваа група, особено во 
случаите на гестациска возраст под 34 г.н. 

5. Присуството на Ureaplasma urealythicum претставува независен ризик-фактор  за 
амплификација на инфламаторниот одговор. 

6. Акутните инфламаторни промени на постелката, околуплодовите обвивки и 
папочникот статистички сигнификантно ги намалуваат вредностите на Apgar-
скорот во 1’ и во 5’ кај предвремено родените новороденчиња. 

 

Во десеттата глава, Референци, наброени се 103 научни трудови, кои се соодветно 
селектирани за потребите на истражувањето и коректно се цитирани во текстот на 
докторската дисертација. 

 
ОЦЕНА НА ТРУДОТ 

 
Докторската дисертација на кандидатот д-р Горан Кочоски, со наслов ,,Хистопатолошки 

промени на постелката и нивна корелација со микробната инвазија кај пациентките со предвремено 
породување“, претставува оригинален научен труд во областа на медицинската наука, односно 
гинекологијата и акушерството, т.е. перинатологијата.  Изработката на оваа докторска дисертација  
имаше за цел да ја одреди фреквенцијата на акутните инфламаторни промени на постелката, 
околуплодовите обвивки и папочникот, нивната тежина и корелација со познатите ризик фактори 
на предвременото породување, да ја утврди корелацијата помеѓу тежината на инфламаторните 
промени и евидентираните ризик-фактори и да ја утврди фреквенцијата на микробната инвазија кај 
популацијата од интерес, како и да утврди какво е влијанието на присуството на микробиолошките 
чинители врз појавата и тежината на матерналниот и феталниот инфламаторен одговор.  

Кандидатот, со изготвувањето на овој докторски труд, очекуваше и докажа, што 
претставува суштински научен придонес, дека фреквенцијата и тежината на инфламаторните 
промени се обратнопропорционално зависни од гестациската возраст и дека бактериската 



 

колонизација на постелката има сигнификантно влијание врз развојот на инфламаторните промени 
и иницијацијата и еволуцијата на процесот на предвремено породување. 

 Главниот придонес од истражувањето е сознанието за корелацијата помеѓу тежината на 
инфламаторниот процес и гестациската возраст од кој се наметнува потреба за реевалуација на 
локалниот пристап во менаџментот на оваа група пациентки, особено во услови на прематурна 
предвремена спонтана руптура на околуплодовите обвивки, преку воведување на локално клиничко 
упатство.   

Докторската дисертација на кандидатот ас. д-р Горан Кочоски, со наслов „Хистопатолошки 
промени на постелката и нивната корелација со микробната инвазија кај пациентките со 
предвремено породување“, според мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува основните 
услови и стандарди за подготовка на докторски труд.  

        
ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ 
 
Кандидатот, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавил (како прв автор, во 

меѓународни научни списанија или еден труд во списание со импакт-фактор) следниве рецензирани 
истражувачки трудови: 

 
[1]. Автор-и: Кочоски Г., Спасова Р., Караџова Д., Лазарова-Стојоска А., Јаневска В., Спасевска Л. 

со наслов “Acute chorioamnionitis, histopathologic changes of the placenta and prevalence of 
microbial invasion in patients with preterm delivery – Review of literature”, објавен во: Acta 
Morphologica. 2019 Vol.16(1):42-52  

[2]. Автори-и: Кочоски Г., Спасова Р., Тантуровски М., Лазарова-Стојоска А., Спасевска Л. Со 
наслов “Bacterial intrauterine infection and acute inflammatory changes of the placenta, fetal 
membranes and umbilical cord”, објавен во: Acta Morphologica.2019;Vol.16(2):45-53 
 
 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 

Главни научни придонеси на докторската дисертација  се: дефинирање на преваленцата на 
акутните инфламаторни промени на постелката, околуплодовите обвивки и папочникот, 
дефинирање на факторите кои имаат сигнификантно влијание врз тежината на инфламаторниот 
одговор, како гестациската возраст, степенот на цервикалната дилатација и времето поминато од 
пПРОМ до породувањето, дефинирање на фреквенцијата на микробната инвазија и докажаното 
влијание на микробната инвазија врз тежината на инфламаторниот одговор. Ова е дотолку повеќе 
значајно во  менаџментот на синдромот на предвременото породување и минимизирање на 
последиците отсликани во перинаталниот и матерналниот морталитет и морбидитет. 

Студијата има апликативно значење поради воведувањето на нов систем на класификација 
на  акутните инфламаторни промени на постелката, папочникот и околуплодовите обвивки, како и 
поради промоцијата на препораките за микробиолошка евалуација на постелката во случаите со 
предвремено породување. 

Можните понатамошни истражувања се: утврдување на влијанието на антибиотскиот 
третман врз фреквенцијата и тежината на инфламаторните промени, како во однос на типот на 
антибиотската терапија, така и во однос на нејзиното времетраење; анализа на влијанието на 
примената на кортикостероидната терапија во модулацијата на инфламаторниот одговор, како и 
утврдување на ефектот на пролонгирањето на бременоста врз неонаталниот морбидитет. 



 

 

 
                 Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на докторската 
дисертација на кандидатот ас. д-р  Горан Кочоски со наслов: Хистопатолошки промени на 
постелката и нивната корелација со микробната инвазија кај пациентките со 
предвремено породување. 
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Прилог бр. 4 

РЕЦЕНЗИЈА 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ EКСПРЕСИЈА НА  РЕЦЕПТОРИТЕ 

ЕР, ПР и ХЕР-2 КАЈ ПРИМАРЕН  КАРЦИНОМ  НА  ДОЈКА И КАЈ  МЕТАСТАЗИ 

НА ЛИМФНИТЕ  АКСИЛАРНИ ЈАЗЛИ “ ОД Д-Р АРЛИНДА ЈАКУПИ, ПРИЈАВЕНА 

НА МЕДИЦИНСКИОТ  ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Наставно-научниот совет  на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXIII редовна седница 
одржана на 26.12.2019 година, по предлог на Советот за студиска програма на трет циклус студии-докторски 
студии по медицина донесе Одлука за формирање Комисија за оцена на докторската дисертација на 
кандидатот  д-р Арлинда Јакупи со наслов ,,Експресија на рецепторите Ер, Пр и Хер-2 кај примарен 
карцином на дојка и кај метастази на лимфните аксиларни јазли “, во состав: проф. д-р Гордана 
Петрушевска (претседател), проф. д-р Добрила Тосовска Лазарова (ментор), проф. д-р Александар 
Петличковски (член), проф. д-р Горан Кондов (член) и проф. д-р Љумтурије Гаши Љуци (член). 

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени докторската дисертација и на 
Наставно-научниот совет  на Медицинскиот факултет  му го поднесува следниов 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 
Докторската дисертација на кандидатката д-р Арлинда Јакупи, со наслов „ Експресија на 

рецепторите Ер, Пр и Хер-2 кај примарен карцином на дојка и кај метастази на лимфните аксиларни јазли “, 
содржи 113 страници компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman , со 1,5  проред и големина на 
букви 12, со 198 библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги, меѓународни акти и 
интернет-ресурси. 

Трудот е структуриран во 9 глави, вклучувајќи го и воведот, заклучни согледувања и апстрактот на 
македонски и англиски јазик. Деловите се систематизирани во точки и потточки со наслови и поднаслови, со 
што се обезбедува соодветно следење на материјата која е обработена во истражувањето.  

                 Во воведот на трудот е даден краток приказ на актуелните состојби на темата на 
истражување. Овде кандидатката истакнува дека проблемот на незаразни болести кои се шират со 
брза стапка  на глобално ниво како резултат на зголемениот животен век, продолжената 
изложеност на фактори на ризик и промените во начинот на животот , се зголемува. Меѓу нив, 
ракот е една од најважните и покомплицирани болести во светот, бидејќи од епидемиолошки 
аспект тоа е мултифакториелна болест. Сегашните статистички податоци покажуваат дека бројот 
на нови случаи со рак брзо се зголемува и се очекува дека ова зголемување ќе достигне до 22 
милиони во 2030 година, при што повеќето случаи на рак се во земјите со ниски или средни 
приходи. Од сите видови на рак, еден од најчестите е ракот на дојката со висока инциденца во сите 
земји.  Секоја година се дијагностицираат околу 1.67 милиони нови случаи на рак на дојка. Меѓу 
причините за смртноста од малигни болести, ракот на дојката е рангиран како втора причина за 
смртност по ракот на белите дробови.  
             Во првата подглава на воведот насловена како  “Епидемиологија”, се проценува дека во 
текот на 2018 година околу 627.000 жени починале од рак на дојка, што значи дека околу 15% од 
сите смртни случаи предизвикани од рак, припаѓаат на рак на дојка. Иако стапката на рак на дојка 
е поголема кај жените во поразвиените региони, стапките се во пораст во било кој друг регион на 
глобално ниво.  



               Во следната подглава, кандидатката ги елаборира ризик-факторите за појава на ракот на 
дојка. Бројни фактори се поврзани со појавата на ова заболување, кои генерално може да се 
поделат во две групи: персонални и социјални. 

               Третата подглава е посветена на современите сознанија за патогенезата и 
патофизиологијата на ракот на дојката. Ракот на дојката се развива поради оштетување на ДНК и 
генетски мутации кои можат да бидат под влијание од изложување на естроген. Понекогаш тоа 
може да биде наследено од дефекти на ДНК и генетски мутации, кои можат да бидат под влијание 
како последица на изложување на естроген. ДНК-дефектите или про-канцерогените гени може да 
се наследат, како на пример БРЦА-1 и БРЦА-2. Поради оваа причина семејната историјата на рак 
на јајниците или на дојките го зголемува ризикот од развој на рак на дојка. Кај нормалните лица, 
имунолошкиот систем ги напаѓа клетките со абнормална ДНК или абнормален раст.  

                Четвртата и петтата подглава се посветени на анализата на локализацијата и 
мултицентричноста на ракот на дојката. Карциномите на дојка се шират преку директна инвазија, 
преку лимфните садови и крвните садови. Некои од метастазите се присутни во моментот на 
дијагностицирање, додека другите се манифестираат клинички по неколку месеци, години или 
децении по почетната терапија. 
                 За развивање на рак на дојка, се проценуваат три карактеристики на туморот : 
формирање на тубули, нуклеарен полиморфизам и митотичен број. Системот за нумеричко 
означување од 1 до 3 се користи за да се осигура дека секој фактор се оценува поединечно. Кога се 
проценуваат тубулите и грандуларниот ацинус, се бројат само структурите кои се прикажуваат 
како просветлени, централни, јасни "лумени";  kut-off броевите (точките) 75% и 10% од 
гландулните простори, се користат за да се утврди степенот на малигнитет. 
                 Врз основа на анализата на сите досегашни сознанија поврзани со појавата на рак на 
дојка и метастази во регионалните аксиларни лимфни јазли, кандидатката го гради својот мотив за 
изработување на оваа докторска студија. Таа е заинтригирана од високата стапка на инциденца на 
ова заболување, особено во последните години на светско ниво. Основен мотив за изработка на 
овој научен труд е фактот што на ниво на Р.Косово овој проблем не е доволно истражен . Имајќи 
го во предвид фактот дека во Р.Косово засега идентификацијата на Ер, Пр, Хер-2/неу и Ки-67 
рецепторите се врши рутински само во примероците од примарниот тумор на рак на дојка, се 
очекува  оваа студија да обезбеди нови податоци за присуството на овие рецептори и во 
метастатските лимфни јазли, што  ќе помогне во унапредување на можностите за соодветен 
третман на рак на дојка во Косово. 

                Од основниот мотив, произлегуваат и целите на трудот , во третата глава на 
дисертацијата. Кандидатката наведува дека главни цели на студијата биле следните:  

                1. Да се проучат хормоналните рецептори (Ер и Пр) , Хер-2 /неу и ки-67 преку 
имунохистохемиско испитување  на инвазивен карцином на дојка и да се процени нивната 
корелација со степенот на диференцијација на туморот.  

              2.    Да се испита и спореди експресијата на Ер, Пр,  Хер-2 /неу и ки-67 помеѓу примарниот 
и метастатичкиот тумор во аксиларните лимфни јазли кај инвазивен карцином на дојка.  

                 3.  Да се утврди степенот на совпаѓање или несовпаѓање на експресијата на овие четири 
маркери, помеѓу примарниот инвазивен карцином на дојка и кај метастазите во аксиларните 
лимфни јазли.  



                     4.   Врз основа на добиените резултати да се даваат практични препораки во врска со 
рутинска апликација на имунохистохемиски индикатори за напредна прогностичка и терапевтска  
стратификација на пациенти со инвазивен дуктален карцином на дојка. 

                     Во четвртата глава , Материјал и методи, опишани се дизајнот на студијата, 
постапката за прибирање на податоците и примероците, користените патохистолошки и 
имунохистохемиски  анализи и статистичката обработка на податоците. Кандидатката наведува 
дека студијата е ретроспективно-проспективна и  вклучува шеесет и четири пациенти, 
дијагностицирани со инвазивен карцином на дојка.  Истата  е изведена на Универзитетскиот 
Клинички Центар во Косово. Студијата е направена на примероци од ткива фиксирани на 
формалин 10% и калупирани во парафин.  Сите пациенти кои биле  вклучени во проучувањето 
имале метастази во аксиларните лимфни јазли. Пациентите биле подложни  на радикална 
мастектомија и аксиларна дисекција. Сите пациенти кои биле  избрани во студијата, не билр  
подложени на претходна терапија. Пациентите кои биле  испитувани  се на возраст од 31-75 
години. Имунохистохемијата на мануален начин била применета како метод за ЕР, ПР, Хер-2/неу 
и Kи-67 рецепторите, според протоколите на производителот. (En vision+, DAKO Denmark). 

                   Во описот на процедурите и методите на истражување е даден детален приказ за 
патохистолошкото испитување и имунохистохемиската анализа. Истакнато е дека хистолошкото 
оценување е направено според модифицирани критериуми на Elston & Elis, односно според 
системот на Nottingham . Имунохистохемиското боење е направено на мануален начин. 

                   Интерпретацијата на Ер, Пр и Хер-2 /неу имунохистохемија е изведувана според 
упатствата на Американското Здружение за Клиничка Онкологија (ASCO).  

                 Резултатите за Eр и Пр експресија се одредувани како: 0, +, ++ и +++. При тоа 0 
(негативно) нема нуклеарно боење , + (позитивно) нуклеарното боење е 0-25% , ++ (позитивно) 
нуклеарното боење е 26-50%  и  +++ (позитивно) нуклеарното боење е над 50%  

                 Интерпретацијата на индекс на пролиферација е мерена преку Ки-67, која се изведува од 
оценување на процентот на туморалните клетки, со боење на јадрото во полињата со повисока 
митотична активност. За маркерот Ки-67 е употребена границата од 14%, како лимит за 
дефинирање на случаите со висока/ниска пролиферација. 

                 За статистичка обработка на податоците, добиени во текот на истражувањето била 
направена база во статистичкиот програм SPSS for Windows 23,0.  Нумеричките, односно 
квантитативни белези со симетрична дистрибуција се прикажани со просек и стандардна 
девијација, а оние со асиметрична дистрибуција со  медијана . Квалитативните, односно 
атрибутивните белези се прикажани со дистрибуција на фреквенции. 

                 За одредување на степенот на совпаѓање во експресијата на анализираните хормонски 
рецептори е користен Kappa тестот. Споредбата на статусот на овие маркери меѓу примарниот и 
метастатски инвазивен карцином на дојка е анализирана со Chi-square тест. За статистички 
сигнификантни се земени вредностите на p<0.05. 

                  Целокупниот материјал од главата Резултати е претставен на 34 табели, 18 графикони и 
37 слики. Деснострана локализација на заболување имале 46.9% (30 жени), со левострана 
локализација биле 53.1% (34 жени). Тумор со градус 2, односно умерено диференциран тумор 
доминирал кај 64.1% (41 жени). Големината на туморот била во границите од 1.3 до 11.5 см, 
просечната големина била 3.2 ± 1.6 см, а половина пациентки имале рак на дојка со големина 
поголема од 2.8 см.  



                       Резултатите од истражувањето покажуваат постоење на сигнификантна асоцијација 
на експресијата на Ер хормоналните рецептори во примарниот карцином на дојка со степенот на 
диференцијација на туморот (p=0.032). Естроген позитивните примарни тумори значајно почесто 
од естроген негативните се подобро диференцирани. Во групата од 44 естроген позитивни 
примарни тумори 72.7% (32) биле умерено диференцирани, а 27.3% (12) биле лошо 
диференцирани, додека во групата од 20 естроген негативни примарни тумори 45% (9) се умерено 
диференцирани,  а 55% (11) лошо диференцирани.  

                       Прогестерон позитивните примарни тумори многу почесто од прогестерон 
негативните биле подобро диференцирани, односно умерено диференцирани 73.7% (28) 
прогестерон позитивни наспроти 50% (13) прогестерон негативни примарни тумори. Лошо 
диференцирани биле 26.3% (10) прогестерон позитивни тумори наспроти 50% (13) прогестерон 
негативни тумори. Поврзаноста на експресијата на прогестеронските рецептори во примарниот 
тумор со степенот на диференција на туморот не се потврдила како сигнификантна, односно 
значајна (p=0.052).  

                       Испитуваната корелација помеѓу пролиферативниот маркер Ki-67 во примарниот 
тумор и степенот на диференција била статистички сигнификантна (p=0.028). Вредоста на 
Спермановиот коефициент од R=0.275 покажува дека оваа корелација била позитивна, односно 
директна и дека примарните тумори со повисок процент на Ки-67 обоени клетки биле полошо 
диференцирани и обратно. Примарните тумори со ниска и висока пролиферација имале 
сигнификантно различен степен на диференцијација (p=0.046). Туморите со висока пролиферација 
значајно почесто биле лошо диференцирани. Сите 6 тумори со ниска пролиферација, односно со 
Ki-67 понизок од 14% , се каракеризирале со умерена диференцијација, додека во групата од 24 
примарни тумори со висока пролиферација, или  Ki-67 повисок од 14%,  умерено диференцирани 
биле 54.2% (13), а останатите 45.8% (11) биле лошо диференцирани.  

                        Експресијата на Ер хормоналните рецептори во метастатскиот тумор не била 
сигнификантно асоцирана со степенот на диференцијација на туморот (p=0.29). Карциномите на 
дојка со метастази во лимфните аксиларни јазли и присутни естроген рецептори  почесто од 
метастатските естроген негативни тумори биле полошо диференцирани, но без статистичка 
потврдена сигнификантност. Во групата од 39 естроген позитивни метастатски тумори 59% (23) 
биле умерено диференцирани, а 41% (16)  лошо диференцирани, додека во групата од 25 естроген 
негативни метастатски тумори, умерено и лошо диференцираните тумори биле застапени со 72% 
(18), и 28% (7), консеквентно.  

                          Експресијата на прото-онкогенот ХЕР-2/неу во метастатскиот тумор не била 
сигнификантно асоцирана со степенот на диференцијата (p=0.2). ХЕР-2/неу позитивните 
метатстатски тумори биле незначајно полошо диференцирани од ХЕР-2/неу негативните 
метастатски тумори – 45.8% (11) наспроти 30% (12).  
                          Статистичка сигнификантна позитивна, директна корелација е најдена помеѓу 
пролиферативниот маркер Ki-67 во метастатскиот тумор и степенот на диференција  (R=0.353 
p=0.004). Овој статистички коментар сугерира на заклучок дека метастатските тумори со повисок 
процент на Ки-67 обоени клетки се и полошо диференцирани и спротивно.  

                          Анализата за компарација на експресијата на естроген биомаркерот кај примарниот 
и метастатскиот тумор покажале дека естроген позитивните 68.75% (44) биле примарни тумори и 
60.9% (39) метастатски. Статистичката анализа не ја потврдува како сигнификантна разликата во 
експресијата на Er рецепторите помеѓу примарниот тумор и метастазите во аксиларните лимфни 
јазли кај инвазивниот карцином на дојка (p=0.31).  



                            Експресија на рецептори за биомаркерот Пр била потврдена кај 59.4% (38) 
примарни тумори и кај 54.7% (35) метастатски тумори. Стапката на совпаѓање на експресијата на 
Пр рецепторите меѓу примарниот и метатстатскиот тумор била 64.1% (n=41), додека стапката на 
несовпаѓање 35.9% (n=23). Меѓу нив, 20.3% (n=13) пациентки имале Пр-позитивен примарен 
тумор, но Пр-негативен метастатски тумор, а 15,6% (n=10) пациентки имале Пр-негативен 
примарен тумор,  но Пр-позитивни метастази во аксиларни лимфни јазли. Kappa коефициентот 
имал вредност од 0.268, што сугерира на заклучок дека постои  правилно совпаѓање во 
експресијата на Пр рецепторот помеѓу примарниот инвазивен дуктален карцином на дојка и 
метастазите во лимфните аксиларни јазли.  

                              Присуство на ХЕР-2/неу протеин презентирале 21.9% (14) примарни и 37.5% (24) 
метастатски тумори. Почестата експресија на овој прото-онкоген во метастатските аксиларни 
лимфни јазли во однос на примарниот тумор и статистички е потврдена како сигнификантна, за 
вредност на p=0.028. Стапката на совпаѓање на експресијата на Хер-2/неу рецепторите меѓу 
примарниот и метатстатскиот тумор била 75% (n=48), додека стапката на несовпаѓање 25% (n=16). 
Меѓу нив, 4.7% (n=3) пациентки имале Хер-2/неу позитивен примарен тумор,  но Хер-2/неу 
негативен метастатски тумор, а 20.3% (n=13) пациентки  Хер-2/неу негативен примарен тумор,  но 
Хер-2/неу позитивни метастази во аксиларни лимфни јазли.. Kappa коефициентот со вредност од 
0.418 укажува на средна, односно умерена јачина на совпаѓање во експресијата на Хер-2/неу 
рецепторите помеѓу примарниот инвазивен дуктален карцином на дојка и метастазите во 
лимфните аксиларни јазли.  

                               Резултатите од статистичката анализа покажале сигнификантно различна 
пролиферација на Кi-67 кај примарните и метастатски тумори (p=0.019). Во примарните тумори 
сигнификантно почесто од метастазите во аксиларните лимфни јазли е детектиран повисок 
процент на Кi-67 обоени клетки, односно повисока пролиферација на Кi-67 маркерот од 81.25% 
(52) наспроти 64.1% (41). Стапката на совпаѓање на Ки-67 пролиферација меѓу примарниот и 
метатстатскиот тумор била 73.4% (n=47), додека стапката на несовпаѓање 26.6% (n=17). Меѓу нив 
21.9% (n=14) пациентки имаат примарен тумор со висока пролифррација,  но метастатски тумор со 
ниска Ки-67 пролиферација, а 4.7% (n=3) пациентки имаат примарен тумор со ниска 
пролиферација,  но метастатски тумор со висока пролиферација. Kappa коефициентот има 
вредност од 0.355, што сугерира на заклучок дека постои  правилно совпаѓање во степенот на 
пролиферација на Ки-67 помеѓу примарниот инвазивен дуктален карцином на дојка и метастазите 
во лимфните аксиларни јазли. 

                               Пациентките со примарен и метастатски карцином се поделени во 6 групи 
според имунохистохемиските маркери, а потоа групите се анализирани според туморскиот градус.  

                              Пациентките со примарен карцином според имунохистохемиските маркери 
најчесто биле Eр позитивни, Пр позитивни и Хер2/ неу негативни 56.25% (36) во првата група. Во 
втората група биле Eр негативни, Пр негативни и Хер2/ неу позитивни  17.2% (11). Во третата 
група се Eр негативни, Пр негативни и Хер2/ неу негативни  14.1% (9). Во четвртата група се Eр 
позитивни, Пр негативни и Хер2/ неу негативни  7.8% (5).  Во петтата група биле Eр позитивни, 
Пр позитивни, и Хер2/ неу позитивни  3.1% (2) и во шестата  Eр позитивни, Пр негативни и Хер2/ 
неу позитивни  1.6% (1). 

                            Анализата на овие 6 групи во однос на степенот на диференцијација покажала 
дека примарен карцином со градус 3, односно најлошо диференциран карцином имале двете 
пациентки кај кои биле докажани сите три имунохистохемиски маркери, 66.7% (6/9) пациентки кај 
кои не бил докажан ниту еден маркер, 54.55% (6/11) пациентки со   Eр.негативен, Пр.негативен и 
Хер2/ неу позитивен тумор, 40% (2/5) пациентки со Eр.позитивен, Пр.негативен и Хер2/ неу  
негативен тумор и 22.2 % (8/36) пациентки со Eр.позитивен, Пр.позитивен и Хер2/ неу  негативен 



примарен карцином. Тестираната разлика во дистрибуцијата на 6-те имунохистохемиски групи 
примарни карциноми на дојка во зависност од градусот на туморот статистички се потврдени како 
сигнификантна. 

                             Главата Дискусија содржи повеќе потпоглавја во кои се прикажани 
литературни податоци за обработената тема и е направена соодветна и исцрпна 
компарација на добиените резултати во студијата со соодветни други студии и аналогни 
резултати објавени во релевантната научна литература. Најголем дел од цитираните 
студии демонстрираат линк помеѓу карциномот на дојка, метастатските тумори во 
аксиларните лимфни јазли и поврзаноста со  патохистолошкиот и имунохистохемискиот 
наод.  

                           На крајот од докторскиот труд по добиените резултати и дискусија, во осмата 
глава, кандидатката ги изведува заклучоците. 

1. Естроген и Прогестерон позитивните примарни тумори значајно се почести од  естроген и 
прогестерон негативните и се подобро диференцирани. 
 
2. Најдена е сигнификантна асоцијација на експресијата на Ер хормоналните рецептори во 
примарниот карцином на дојка со степенот на диференцијација на туморот.  
 
3. Со зголемување на експресијата на прогестеронските рецептори во примарните тумори, 
ХЕР-2/неу ескпресијата се намалува и обратно 
 
4. Примарните тумори со повисок процент на Ки-67 обоени клетки беа и полошо 
диференцирани и обратно 

       
 5. Примарните тумори со ниска и висока пролиферација, сигнификантно се разликуваат во 

однос на степен на диференцијација. 
       

 6. Со зголемување на експресијата на естрогенските рецептори во метастатските лимфни 
јазли, ХЕР-2/неу ескпресијата се намалува и обратното. 

       
7. Со зголемување на експресијата на прогестеронските рецептори во метатстазираните 
аксиларни лимфни јазли , ХЕР-2/неу ескпресијата се намалува и обратно. 
 
8. Метастатските тумори со повисок процент на Ки-67 обоени клетки се полошо 
диференцирани  и обратно.  

 
 
                 Во деветтата глава, Литература, наброени се 198 научни трудови, кои се соодветно 
селектирани за потребите на истражувањето и коректно цитирани во текстот на докторската 
дисертација. 

              Предмет на истражување 

Предмет на ова научно истражување се 64 пациентки со инвазивен рак на дојка и со метастази во 
аксиларните лимфни јазли. Субјектите кои се вклучени во истражувањето биле подложени  на 
радикална мастектомија и аксиларна дисекција. Сите пациентки избрани во студијата не биле  
подложени на претходна терапија. Испитувањето е ретроспективно-проспективно, кое се 



реализира со парафински блокови и примероци на нови пациентки. Испитувањето е одобрена од 
Комитетот за Етика на Медицинскиот Факултет на Универзитетската Клиника во Косово.  

                Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата 

                Кандидатката дава исцрпен преглед за состојбата и актуелноста на ракот на дојка во земјата и 
пошироко. Таа напоменува дека во последните години инциденцата и стапката на смртност кај ова 
заболување покажува позитивен тренд на пораст, заради што истражувањата во ова поле претставуваат 
сериозен предизвик за секој патолог.Таа ги елаборира ризик факторите меѓу кои особено значење им се 
припишува на хормоналниот статус, фамилијарната анамнеза и социјалните фактори. Бидејќи според 
литературните податоци, сознанијата за прогностичкото значење на хормонските рецептори уште се предмет 
на разгледување ,особено на територијата на Р.Косово, истражувањата во ова поле се сéуште актуелни и 
неопходни. 

Краток опис на применетите методи 

                                Во студијата се вклучени 64 пациентки со рак на дојка. Направена е анализа на 
имунохистохемиските боења на ткивото од примарниот карцином и на ткивото од метастатскиот 
депозит во аксиларните лимфни јали. Имунохистохемијата за Ер, Пр,Хер-2/неу и Kи-67 
рецепторите е применета според протоколите на производителот. (En vision+, DAKO Denmark). 

                               Главна задача на оваа студија е  да се проучат хормонските рецептори(ЕР И ПР), 
Хер-2/неу и Ки-67 со имунохистохемиска метода кај инвазивниот рак на дојка, да се евалуира 
нивната врска со степенот на диференцијација на туморот и да се спореди експресијата на ЕР, ПР, 
Хер-2/неу и Ки-67 помеѓу примарниот тумор и метастатскиот тумор во аксиларните лимфни јазли. 
Наодите од протоколите се систематизирани и статистички обработени. 

Краток опис на резултатите од истражувањето 

                               Пациентките со примарен и метастатски карцином се поделени во 6 групи 
според имунохистохемиските маркери, а потоа групите се анализирани според туморскиот градус.  

                              Пациентките со примарен карцином според имунохистохемиските маркери 
најчесто биле Eр позитивни, Пр позитивни и Хер2/ неу негативни 56.25% (36) во првата група. Во 
втората група биле Eр негативни, Пр негативни и Хер2/ неу позитивни  17.2% (11). Во третата 
група се Eр негативни, Пр негативни и Хер2/ неу негативни  14.1% (9). Во четвртата група се Eр 
позитивни, Пр негативни и Хер2/ неу негативни  7.8% (5).  Во петтата група биле Eр позитивни, 
Пр позитивни, и Хер2/ неу позитивни  3.1% (2) и во шестата  Eр позитивни, Пр негативни и Хер2/ 
неу позитивни  1.6% (1). 

                            Анализата на овие 6 групи во однос на степенот на диференцијација покажала 
дека примарен карцином со градус 3, односно најлошо диференциран карцином, имале двете 
пациентки кај кои биле докажани сите три имунохистохемиски маркери, 66.7% (6/9) пациентки кај 
кои не бил докажан ниту еден маркер, 54.55% (6/11) пациентки со   Eр.негативен, Пр.негативен и 
Хер2/ неу позитивен тумор, 40% (2/5) пациентки со Eр.позитивен, Пр.негативен и Хер2/ неу  
негативен тумор и 22.2 % (8/36) пациентки со Eр.позитивен, Пр.позитивен и Хер2/ неу  негативен 
примарен карцином. Тестираната разлика во дистрибуцијата на 6-те имунохистохемиски групи 
примарни карциноми на дојка во зависност од градусот на туморот статистички се потврдени како 
сигнификантна. 

 

               



        ОЦЕНА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација на кандидатот д-р Арлинда Јакупи , со наслов ,, Експресија на 
рецепторите Ер, Пр и Хер-2 кај примарен карцином на дојка и кај метастази на лимфните аксиларни јазли “, 
претставува оригинален научен труд во областа на медицинската наука, односно патологијата. Изработката 
на темата на оваа докторска дисертација  имаше за цел да се проучат хормонските рецептори(ЕР И ПР), Хер-
2/неу и Ки-67 со имунохистохемиска метода кај инвазивниот рак на дојка, да се евалуира нивната врска со 
степенот на диференцијација на туморот и да се спореди експресијата на ЕР, ПР, Хер-2/неу и Ки-67 помеѓу 
примарниот тумор и метастатскиот тумор во аксиларните лимфни јазли. Кандидатката со изготвување на овој 
докторски труд очекуваше и докажа , што претставува суштински научен придонес, дека позитивната 
корелација помеѓу одредени маркери во примарниот и метастатскиот депозит имаат прогностичка вредност. 
Главниот придонес од истражувањето е фактот за неопходност на клиничка примена на одредувањето на Ер, 
Пр и Хер-2 рецепторите во метастатските аксиларни лимфни јазли, со цел одредување на правилна терапија. 

Докторската дисертација на кандидатот  д-р Арлинда Јакупи, со наслов ,, Експресија на 
рецепторите Ер, Пр и Хер-2 кај примарен карцином на дојка и кај метастази на лимфните аксиларни јазли “, 
според мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за подготовка на 
докторски труд.  

ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ 

Кандидатот пред одбраната на докторскиот труд ги објавил (како прв автор, во меѓународни научни 
списанија или еден труд во списание со импакт-фактор), следниве рецензирани истражувачки трудови: 

[1]. Автор-и: Jakupi Arlinda „ Hormonal receptors and Her-2/neu expression in invasive breast carcinoma and 
their correlation with the grade of tumour “, објавен: Acta Morphologica, vol.15(2):54-60,2018  

[2]. Автор-и: Арлинда Јакупи „ Ер, Пр и Ки-67 кај примарен карцином на дојка и кај метастази во 
аксиларните лимфни јазли “, објавен: MEDICUS, XXIV (2),:142-148,2019  

[3]. Заклучок и предлог 

Главни научни придонеси на докторската дисертација  се: систематизацијата на повеќе хормонални 
рецептори кај примарен карцином на дојка и кај метастази во аксиларните лимфни јазли, нивната корелација 
и прогностичко значење за понатамошниот тек на болеста, како и изборот на терапијата.  Студијата има 
апликативно значење поради воведување на ново испитување на територијата на Р.Косово за испитување кај 
метастатските аксиларни лимфни јазли. 

Можните понатамошни истражувања се: најголем дел од студиите достапни во научната литература 
демонстрираат линк помеѓу бројот на испитаници и валидноста на резултатите. Поголемиот број на испитани 
пациенти ќе даде одржливи резултати кои ќе ја подобрат нивната клиничка апликација. 

               Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на Медицинскиот 
факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на докторската дисертација на кандидатот д-
р  Арлинда Јакупи со наслов „ Експресија на рецепторите Ер, Пр и Хер-2 кај примарен карцином на 
дојка и кај метастази на лимфните аксиларни јазли “. 
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РЕЦЕНЗИЈА 
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА  „ ВЛИЈАНИЕ НА РЕДОВНИТЕ 

СТРУКТУРИРАНИ КОНТРОЛИ ВРЗ ГЛИКЕМИСКАТА РЕГУЛАЦИЈА КАЈ 
ПАЦИЕНТИ СО ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС“ ОД  Д-Р.БИЛЈАНА ЧЕКОРОВА 
МИТРЕВА, ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Наставно-научниот совет  на Медицинскиот факултет во Скопје, на XXIV седница одржана 
на 25.02.2020 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација со наслов  
Влијание на редовните структурирани контроли врз гликемиската регулација кај 
пациенти со дијабетес мелитус од кандидатката д-р Билјана Чекорова Митрева, во состав: проф. 
д-р Татјана Миленковиќ (претседател), проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова (ментор), проф. 
д-р Весна Велиќ Стефановска (член), проф. д-р Катарина Ставриќ (член) и проф. д-р Снежана 
Марковиќ Темелкова (член). 

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени докторската 
дисертација и на Наставно-научниот совет  на  Медицинскиот факултет му го поднесува следниов 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација на кандидатката д-р Билјана Чекорова Митрева, со наслов                   
Влијание на редовните структурирани контроли врз гликемиската регулација кај 
пациенти со дијабетес мелитус, содржи 163 страници компјутерски обработен текст во фонт 
Times New Roman, со 1,5 проред и големина на букви 12, со 153 библиографски единици, меѓу нив 
научни трудови, статии, книги, национални прописи, меѓународни акти и интернет-ресурси. 

Трудот е структуриран во девет глави и тоа: вовед, мотив, цели, материјал и методи, 
статистичка обработка, резултати, дискусија, заклучок и користена литература. Деловите се 
систематизирани во точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува соодветно 
следење на материјата која е обработена во истражувањето.  

Во првата глава - воведот на трудот, кандидатката дава податоци за преваленцата на 
дијабетесот, товарот кој оваа состојба го предизвикува врз здравјето на луѓето, на здравството и 
здравствените буџети во целина и се осврнува на важноста од  соодветна гликорегулација. Потоа, 
кандидатката дава систематизирано, детално објаснување за повеќе фактори кои може да имаат 
влијание врз гликорегулацијата, и тоа:  редовност на посети кај лекар, социо-демографски 
параметри (возраст, пол, место на живеење, миграција, етничка припадност, социо-економски и 
брачен статус), животни навики (исхрана, пушење цигари, алкохол, физичка активност, 
самомерење на гликемијата), медикаментозна терапија, хипогликемии, времетраење на дијабетесот, 
метаболички параметри (гликемија на гладно, постпрандијална гликемија и липиди), 
коморбидитети (дебелина, хипертензија, дисфункција на тиреоидеа и малигни болести) и 
компликации од дијабетесот. Наведени се литературни извори кои ја анализирале асоцијацијата на 
овие фактори со гликорегулацијата, кои се подетални анализирани во главата за дискусија. 

Втората глава од докторската дисертација е насловена како мотив на истражувањето, во 
која кандидатката објаснува дека досега не е спроведено истражување за влијанието на редовните 
структурирани контроли врз нивото на гликемија кај пациенти со дијабетес и за асоцираноста на 



социо-демографските и други фактори со гликемиската контрола на ниво на примарна здравствена 
заштита во Р. С. Македонија. Наведува дека голем дел од овие фактори се локално специфични  и 
дека познавањето на нивното влијание може да помогне во разбирањето на проблемите и 
изнаоѓање на соодветни решенија за лицата со дијабетес во Република Северна Македонија. Врз 
база на овие познавања здравствените работници би можеле да го прилагодат својот пристап кон 
одредени индивидуи, а здравствените власти да креираат соодветни стратешки програми за целни 
групи. 

Во третата глава се наведени целите на истражувањето. Kако примарна цел на 
истражувањето е наведена проценка на влијанието на редовните структурирани контроли врз 
гликемиската регулација, следена преку вредноста на HbA1c кај пациенти со дијабетес мелитус во 
Македонија.  Како секундарни  цели на истражувањето се наведени проценка на предиктивното 
влијание на одредени социо-демографски карактеристики (пол, возраст, етничка припадност, 
живот во урбана/рурална средина, миграција, социо-економски и брачен статус) врз гликемиската 
регулација кај пациенти со дијабетес мелитус во Македонија и проценка на предиктивното влијание 
на исхраната, физичката активност, пушењето цигари, алкохолот, терапијата, самомерењето на 
гликемијата, должината на времетраењето на дијабетесот, стапката на хипогликемии, 
метаболичките параметри, коморбидитетите и компликациите врз гликемиската регулација кај 
пациенти со дијабетес мелитус во Македонија.   

Во четвртата глава се наведени материјалот и методите  на истражувањето. Во оваа 
глава се наведени  критериумите за вклучување (пациенти со дијагностициран ДМ тип 1 и ДМ тип 2 
најмалку 1 година и возраст  над 18 години) и критериумите за исклучување (возраст под 18 год,  
дијабетес во бременост и доење, гестациски дијабетес и пациенти кои одбиваат да примаат терапија). 
Дефинирани се редовните структурирани посети и детално се објаснети постапките кои било 
потребно да се спроведат на секоја од планираните посети (пополнување на 5-делен анкетен 
прашалник, клинички преглед, лабораториски испитувања и соодветнa едукација). Опишани се 
инструментите на истражувањето, како и фазите на истражувањето (регрутација на пациенти, 
следење на пациентите во интервали од 3 месеци во период од една година и собирање и обработка 
на податоци).   

Петтата глава се однесува на статистичката обработка. Во оваа глава е објаснето  
дека податоците добиени со истражувањето биле обработени во соодветни статистички програми 
(Statistica for Windows 7,0 и SPSS верзија 20)  и се прикажани табеларно и графички. Анализата на 
атрибутивните (квалитативни) серии била направена преку одредување на коефициент на односи, 
пропорции и стапки, а тие се прикажани како апсолутни и релативни броеви. Нумеричките 
(квантитативни) серии биле анализирани со мерките на централна тенденција (просек, медијана, 
минимални вредности, максимални вредности, интерактивни рангови), како и со мерки на 
дисперзија (стандардна девијација, и стандардна грешка). Користени биле следниве тестови: 
Shapiro-Wilk W тест, Pearson Chi square test за хомогеност, Fischer exact тест, Fisher-Freeman-Halton 
exact test, Odd ratio – OR, Difference test, Sperman Rang Order Correlation test, Z-test, MannWhitneyU 
тест, Kruskal-Wallis H test, Wilcoxon signed rank test, McNemar Chi-square и Sign test, соодветно, 
согласно со карактеристиките на варијаблите. Униваријантна и мултипла линеарна регресиона 
анализа била употребена за одредување и квантифицирање на независните значајни предиктори за 
висината на HbA1c. За утврдување на статистичка значајност користена била двострана анализа со 
ниво на сигнификантност од p<0,05. 

Во шестата глава се презентирани резултатите од истражувањето. Тие се 
прикажани на 92 страници,  со помош на 75 табели и 43 графици. Генералната анализа на 
примерокот во истражувањето е направена на две карактеристики, и тоа според: а) редовност на 
структурирани контроли за дијабетес мелитус и б) вредности на HbA1c на прво и последно мерење. 
Во резултатите детално се анализирани сите варијабли наброени во воведниот дел, при што за 



секоја од наведените варијабли е направена анализа во однос на редовноста на структурирани 
контролни прегледи за дијабетес мелитус како и вредностите на HbA1c (%) на прво и последно 
мерење посебно по групи редовни/нередовни пациенти.   

Седмата глава, на 20 страници ја опфаќа дискусијата. Кандидатката ги дискутира 
добиените резултати за секоја од анализираните варијабли и тие ги споредува со релевантни студии 
работени во светот, при што ги поентира и локално специфичните разлики и дава нивно толкување. 
Научно поткрепената дискусија на кандидатката е корисна за подлабоко разбирање на влијанието 
на анализираните фактори на вредностите на HbA1c. Исто така, во овој дел објективно се нотирани 
лимитациите на истражувањето.  

Во заклучокот, во осмата глава,  на јасен и концизен начин се презентирани следниве 
битни заклучоци - потврдена е хипотезата дека редовните структурирани прегледи кај семејниот 
лекар имаат позитивно влијание на редукцијата на HbA1c по период на следење од една година 
докажано преку  сигнификантно поголема редукција на HbA1c на последната контрола по една 
година само кај групата на редовни пациенти, но не и кај нередовните пациенти и сигнификантно 
поголема пропорција на пациенти постигнале оптимална гликемиска контрола (HbA1c< 7%) на 
последната контрола наспроти нередовните кадешто оваа пропорција е несигнификантно поголема 
на последната контрола. Редовните структурирани прегледи кај семејниот лекар индуцирале 
одредени промени во навиките за исхрана, практиката за почесто самомерење на гликемијата, 
поредовно земање на терапијата и промени во терапискиот режим (препраќање кај дијабетолог за 
иницирање на инсулинска терапија) што резултирало и со подобрени вредности за гликемија на 
гладно и триглицериди и финално со значајно подобрени вредности на HbA1c. Анализата на 
асоцијацијата на мноштвото анализирани параметри во оваа студија укажала на значајна 
асоцијација со пониски вредности за HbA1c на следниве параметри: машки пол и живот во град, 
број на оброци дневно и редовен појадок во групата на редовни пациенти; најчест вид на риба 
(езерска и речна риба) во групата на нередовни.  Следниве параметри биле асоцирани со повисоки 
вредности на HbA1c: консумација на пецива неделно, најчест вид на месо (телешко/свинско), јајца 
неделно, слатки сокови,  дополнително солење, шољи кафе и број на компликации во групата на 
редовни пациенти;  јајца неделно и сувомеснати неделно, број на хипогликемии/ тешки 
хипогликемии/ ноќни хипогликемии во групата на нередовни пациенти; подолго времетраење на 
дијабетесот, повисоки вредности за гликемија на гладно и постпрандијална гликемија, поголема 
пропорција на пациенти кои не постигнале оптимална гликорегулација на гладно и 
постпрандијално, сооднос половина/колк, присуство на хипертензија, зголемен систолен и 
дијастолен притисок, вид на терапија (инсулинска терапија) во обете групи. Со користење на 
униваријантна линеарна регресија на последната контрола, покажано е дека параметри кои како 
независни фактори сигнификантно влијаат на промената на HbA1c се: место на живеење, број на 
оброци дневно, неделно консумирање на пецива, најчест вид на месо, засладени сокови, 
дополнително солење, вид терапија, времетраење на дијабетесот, гликемија на гладно, пропорција 
на пациенти со оптимална гликемија на гладно и  број на компликации. Со мултиплата регресиона 
анализа биле потврдени 4 независни значајни предиктори за висината на HbA1c на последната 
структурирана редовна контрола и тоа: број на оброци дневно, засладени сокови, хипертензија и 
гликемија на гладно и број на компликации  како петти независен гранично незначаен предиктор.  

Во последната деветта глава на дисертацијата е наброена користената литература. 
Таа е обемна, со приложени 153 референци. Референците се коректно цитирани и соодветно 
редоследно наредени. Користени се релевантни извори на податоци од кредибилни бази, меѓу кои 
има голем број  на публикации со понов датум. 

 



Предмет на истражување 

Предмет на ова истражувањето е проценка на влијанието на редовните структурирани 
контроли и на предиктивното влијание на одредени социо-демографски карактеристики (пол, 
возраст, етничка припадност, живот во урбана/рурална средина, миграција, социо-економски и 
брачен статус), исхраната, физичката активност, пушењето цигари, алкохолот, терапијата, 
самомерењето на гликемијата, должината на времетраење на дијабетесот, стапката на 
хипогликемии, метаболичките параметри, коморбидитетите и компликациите врз гликемиската 
регулација кај пациенти со дијабетес мелитус во Македонија.   

Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата 

Дијабетесот е еден од најголемите здравствени проблеми на денешницата и засега 
сериозен дел од светската и од македонската популација. Дијабетесот е една од водечките причини 
за слепило, ампутација на екстремитетите, кардиоваскуларни, цереброваскуларни и бубрежни 
заболувања и за над 4 милиони смртни случаи во светски рамки годишно. Добрата контрола на 
дијабетесот може во голема мерка да ги намали или одложи компликациите. Познавањето на 
факторите кои може да делуваат на исходот од контролата на дијабетесот е исклучително важно за 
успешно справување со оваа состојба. Вакво обемно истражување досега не е спроведено во нашата 
земја и ова истражување е прво воопшто спроведено истражување на ниво на семеен лекар во оваа 
област.   

Краток опис на применетите методи 

Истражувањето било лонгитудинално, проспективно, кохортно истражување спроведено 
мултицентрично во повеќе ординации на специјалисти по семејна медицина во различни делови од 
Македонија во периодот 2016-2019 година. Биле вклучени 19  лекари, а истражувањето го завршиле 
276 пациенти. Кај пациентите на секои 3 месеци биле спроведувани редовни, структурирани 
прегледи кои подразбирале преглед кој содржи одредени задолжителни чекори (одредени 
анамнестички прашања, одреден клинички преглед, лабораториски анализи и соодветен совет) 
согласно актуелните препораки за третман на дијабетесот. Гликемиската регулација била следена 
преку средната вредност на HbA1c кај испитуваната  група на пациенти со дијабетес мелитус во 
Македонија и како пропорција на пациенти со оптимална гликемиска регулација пред и по 
завршување на истражувањето. Како генерално прифатливо целно ниво за оптимална гликемиска 
регулација е земена вредноста на HbA1c<7%, додека во подгрупните анализи по возраст, целните 
вредности беа прилагодени соодветно за секоја возрасна група, согласно актуелните  препораки. 
Пациентите биле следени во интервали од 3 месеци во период од 1 година. Во текот на 
истражувањето биле спроведени следниве постапки: пополнување на 5-делен анкетен прашалник 
(1.социо-демографски податоци, семејна анамнеза  и историја на болеста; 2.податоци за 
здравствени навики и однесување (исхрана, физичка активност); 3.терапија; 4.хипогликемии и 5. 
присуство на коморбидитети, компликации), клинички преглед (општ преглед, ТА, ЕКГ, 
антропометриски мерења BMI (ИТМ), обем на струк, сооднос половина-колк, стапало, очно дно), 
лабораториски испитувања (гликемија на гладно и по јадење, HbA1с, липиден статус со HDL, LDL, 
урина, креатинин и по индикација останати испитувања од ЛУ-1) и соодветнa едукација. Состојбата 
на пациентите се оценувала според актуелните препораки од Медицина базирана на докази (МБД)  
за справување со дијабетесот на почетокот, на 3, 6, 9 и 12 месеци од започнувањето. Пациентите кои 
отсуствувале на минимум две последователни контроли или, пак, не ги поминале задолжителните 
чекори во два последователни контролни прегледи  се сметале за нередовно или нецелосно  
контролирани и  служеле за споредбени цели.  Податоците се внесувале во посебно за таа цел 
изработена електронска датабаза на податоци. Споредбени анализи на гликемиската регулација, 



изразена преку HbA1c, биле правени на почетната состојба (визита бр.1)  и крајната состојба 
(последна визита бр.5 на 12 месеци). 

Краток опис на резултатите од истражувањето 

Согласно со критериумите за редовност во посетите на лекар, од испитуваната група на 276 
пациенти со дијабетес 168 (60,9%) биле редовни и 108 (39,1%) биле нередовни пациенти. 
Просечната вредност на HbA1c на прва и последна контрола вкупно во целиот примерок изнесувала 
7,5±1,6% vs. 7,2±1,4%. Во групата на пациенти со дијабетес мелитус кои имале редовни 
структурирани контроли, вредноста на HbA1c на прва и последна контрола изнесувала 
консеквентно 7,5±1,6% vs. 7,1±1,1% . Во групата на пациенти со дијабетес мелитус со нередовни 
структурирани контроли, вредноста на HbA1c на прва и последна контрола изнесувала 
консеквентно 7,5±1,6% vs. 7,3±1,7%.  Промената на вредноста на HbA1c на последна/прва контрола 
во групата со редовни контроли била сигнификантна (Z=2,586; p=0,009) во прилог на 
сигнификантно пониски вредности на HbA1c на последната контрола. Но, тоа не било случај во 
групата на пациенти со нередовни контроли (Z=1,005; p=0,315). Анализата на пропорцијата на 
пациенти со оптимална гликорегулација HbA1c<7% на последна наспроти прва контрола укажала 
на статистички сигнификантна разлика  во групата на пациенти со редовни структурирани 
контроли за дијабетес мелитус (p=0,0369) во прилог на сигнификантно поголема нивна пропорција 
на последната контрола. Во групата на пациенти со нередовни структурирани контроли за дијабетес 
мелитус, не била утврдена сигнификантна разлика на последна наспроти прва контрола во однос на  
пропорцијата на пациенти кои постигнале оптимална гликорегулација HbA1c<7%. Дополнително се 
анализирани параметри од секундарните цели на истражувањето. За возраста (години) на 
пациентите со редовни/нередовни контроли и висината на HbA1c на прва и на последна контрола е 
добиено дека постарите пациенти при првата/последната контрола имаат сигнификантно пониска 
вредност на HbA1c и во двете групи.    Во групата на пациенти со редовни контроли, најниска 
просечна вредност на HbA1c и на прва  и на последна контрола имале пациентите >75 години, а тоа 
било случај и на првата контрола кај пациентите со нередовни контроли, кадешто најниска 
просечна вредност на HbA1c  имале пациентите >75 години, но на последната контрола оваа 
возрасна група имала највисока просечна вредност.  Сигнификантна промена на  вредностите на 
HbA1c на последна/прва контрола била согледана во групата < 65 години  (Z=3,305; p=0,001) со 
редовни контроли во прилог на сигнификантно пониски вредности на HbA1c на последното мерење.  
Додека, во групата со нередовни  контроли, анализата  укажала на сигнификантна промена на 
вредностите на HbA1c на последна/прва контрола во групата >75 години (Z=2,023; p=0,043) во 
прилог на сигнификантно повисока вредност на последната контрола. Анализата според вредности 
за оптимална гликорегулација прилагодени за возраст ( < 65 години< 7%; 65 до75 години < 7,5% и > 
75 години < 8%) укажала дека  единствено кај возрасната група <65 години со редовни контроли 
била утврдена сигнификантна разлика помеѓу двете контроли во однос на пропорцијата на 
пациенти <65 години кои постигнале оптимална гликорегулација согласно возрасната група 
(p=0,0176) во прилог на сигнификантно поголема нивна пропорција на последната контрола.  
Анализата на испитаниците од примерокот според групи (редовни/ нередовни) и пол укажала дека 
во целиот примерок имало 128 (46,4%) мажи и 148 (53,6%) жени. Сигнификантна разлика помеѓу 
двата пола во однос на висината на HbA1c  е најдена на прва контрола (Z=2,1215; p=0,0339) во 
прилог на сигнификантно пониски вредности кај пациентите од женски пол. Во однос на промената 
на вредностите на HbA1c помеѓу првата/последната контрола поединечно за пациентите од машки 



и женски пол, утврдена била сигнификантна промена помеѓу вредностите на HbA1c за пациентите 
од машки пол (Z=2,832; p=0,005) во прилог на сигнификантно пониски вредности на последната 
контрола. Анализата на испитаниците од примерокот според групи (редовни/ нередовни) и место 
на живеење укажала на сигнификантна разлика помеѓу пациентите од град односно од село во 
однос на висина на HbA1c и на прва контрола (Z=2,9437; p=0,0032)  и на последна контрола 
(Z=2,4269; p=0,0153) во прилог на сигнификантно пониски вредности кај пациентите од град. 
Дополнително, во групата со редовни структурирани контроли била  согледана сигнификантна 
промена помеѓу вредностите на HbA1c кај последна/прва контрола за редовните пациенти од село 
(Z=2,677; p=0,007) во прилог на сигнификантно пониски вредности на HbA1c на последното мерење. 
Во оваа група била воочена сигнификантна асоцијација помеѓу местото на живеење на редовните 
пациенти и постигнувањето на оптимална гликорегулација HbA1c<7% на прва контрола (p=0,0368) 
во прилог на пациентите со живеалиште во град.  Искуството со миграција село-град или град-село 
не покажало значајна асоцијација со гликорегулацијата. Анализата на структурата на примерокот 
според групи (редовни/ нередовни) и етничка припадност укажала на присуство на 192 (69,6%) 
Македонци, 65 (23,5%) Албанци и 19 (6,9%) други етнички припадности. Во групата на редовни 
пациенти при прва контрола  највисока просечна вредност на HbA1c имало кај Албанците, следено 
со другите етникуми и Македонците, додека на последната контрола оваа вредност била повторно 
највисока кај Албанците, следено со Македонците и другите етникуми. Сигнификантна промена 
била согледана помеѓу вредностите на HbA1c кај последна/прва контрола за редовните пациенти од 
албански етникум (Z=3,932; p=0,0001) во прилог на сигнификантно пониски вредности на HbA1c на 
последната контрола, но не и за другите етникуми. Кај нередовните пациенти при прва контрола 
највисока просечна вредност на HbA1c имало кај Албанците, следено со Македонците и другите 
етникуми, а при последната контрола просечната вредност на HbA1c била највисока кај 
Македонците, следено со Албанците и другите етникуми. Во оваа група во однос на промената во 
вредностите на HbA1c помеѓу последната/ првата контрола поединечно за секој етникум 
сигнификантност е најдена кај Албанците  (Z=2,132; p=0,033) во прилог на сигнификантно пониски 
вредности на HbA1c на последната контрола. Помеѓу првата/последната контрола била утврдена 
сигнификантна промена во пропорцијата на Албанци со оптимална гликорегулација HbA1c<7% 
(р=0,0455) во прилог на сигнификантно поголем број на последната контрола. Со анализата на 
примерокот според групи (редовни/ нередовни) и образование утврдена била сигнификантна 
асоцијација помеѓу степенот на образование на пациентите и редовноста на структурираните 
контроли за дијабетес мелитус (p=0,0071) во прилог на сигнификантно најголема застапеност во 
редовните контроли на пациентите со основно образование, следено више/високо и средно. Во 
однос на промената во вредностите на HbA1c помеѓу последната/првата контрола поединечно за 
секој од трите степени на образование анализата укажала на сигнификантна разлика помеѓу 
вредностите на HbA1c на последна/прва контрола кај редовните пациенти со основно образование 
(Z=2,035; p=0,042). Анализата на поврзаноста на приходите со висината на HbA1c не укажала на 
сигнификантна корелација. Анализата на испитаниците според брачен статус покажала дека 
единствено кај редовните пациенти во брак постоела сигнификантна промена во пропорцијата на 
лица со постигната оптимална гликорегулација помеѓу првата и последната контрола (p=0,0485) во 
прилог на сигнификантно повеќе лица на последната контрола. Анализата на резултатите од 27 
анализирани параметри за навики за исхрана кај групата редовни пациенти укажала на 
сигнификантна промена во навиките/практиките помеѓу прва/последна контрола, само кај еден 
параметар и тоа “најчест вид на леб“ во прилог на сигнификантно почесто користење на полубел 



леб споредено со бел на последната контрола споредено со прва (Z=2,8633; p=0,004). 
Сигнификантна поврзаност со намалување на HbA1c била утврдена за број на оброци дневно и  
редовен појадок. Сигнификантна поврзаност со зголемување на HbA1c била увидена за јадење на 
пецива, јадење на телешко/свинско место, јадење на јајца неделно, пиење на слатки сокови - на 
последна контрола, дополнително солење - на последна контрола, шолји кафе - на прва контрола  
Во групата на нередовни пациенти прва/последна контрола кај ниту еден од 27 анализирани 
параметри за исхрана не била согледана сигнификантна промена во навиките/практиките помеѓу 
прва/ последна контрола. Во оваа група со јадење на езерска и речна риба сигнификантно се 
намалил HbA1c  и  со јадење на јајца  и сувомеснати на прва контрола сигнификантно се зголемил 
HbA1c. Анализата на примерокот според пушење, алкохол, физичка активност и самомерење на 
гликемијата  во групата на редовни пациенти укажала на сигнификантна промена во 
навиките/практиките помеѓу прва/последна контрола само кај “самомерење на крвен шеќер“ во 
прилог на сигнификантно почесто практикување на последната контрола споредено со првата 
(Z=6,2208; p=0,0001). Анализата на примерокот според медикаментозна терапија во групата на 
редовни пациенти укажала на  сигнификантна промена помеѓу прва/последна контрола кај:“вид на 
терапија“ во прилог на сигнификантно почеста примена на инсулин на последната контрола 
споредено со првата (Z=2,5819; p=0,0098) и “редовност терапија“ во прилог на сигнификантно 
почесто редовно земање терапија на последната контрола споредено со првата (Z=10,2575; 
p=0,0001); Анализата укажала дека постои сигнификантна линеарна позитивна слаба корелација 
помеѓу видот на терапијата и соодветните вредности на HbA1c на прва/последна контрола (R=0,172; 
p=0,0258 vs. R=0,179; p=0,0197) – вредностите на HbA1c се сигнификантно повисоки кај оние на 
орална терапија наспроти без терапија и кај инсулинска терапија наспроти орална терапија. Во 
групата на нередовни пациенти анализата не укажала на сигнификантна промена помеѓу 
прва/последна контрола, кај ниту еден од двата анализирани параметри. Утврдена била 
сигнификантна линеарна позитивна слаба корелација помеѓу видот на терапијата и соодветните 
промени на HbA1c на последна контрола (R=0,207; p=0,0314) – сигнификантно повисоки вредности 
на HbA1c  кај инсулинска/орална терапија.  Анализата според хипогликемии  во групата кај редовни 
пациенти покажала дека  годишно искуство на епизоди на хипогликемија на прва/последна 
контрола имале 48 (28,6%) vs. 28 (16,7%) од пациентите со  просечна фреквенција од 1,01±2,8 vs. 
0,6±2,08. Утврдена била сигнификантна промена помеѓу прва/последна контрола во однос на 
бројот на хипогликемии, односно бројот на тешки хипогликемии (Z=2,8135; p=0,0049  vs. Z=2,2486; 
p=0,0245) во прилог на сигнификантно помал број на последната контрола.  Анализата не укажала 
на сигнификантна корелација помеѓу бројот на хипогликемии/хипогликемии тешки/ 
хипогликемии ноќни и соодветните вредности на HbA1c на прва/последна контрола. Во групата на 
нередовни пациенти епизоди на хипогликемија на прва/последна контрола имале 50 (46,3%) vs. 13 
(12%) од пациентите со  просечна фреквенција од 3,5±7,36 vs. 0,6±2,4. Утврдена била 
сигнификантна промена помеѓу прва/последна контрола во однос на бројот на хипогликемии/ 
тешки хипогликемии/ ноќни хипогликемии (Z=5,4339; p=0,0001 vs. Z=3,4738; p=0,0005 vs. 
Z=4,6226; p=0,0001) во прилог на сигнификантно помал број на последната контрола. Анализата 
укажала дека постои сигнификантна линеарна позитивна слаба корелација помеѓу бројот нa 
хипогликемии/тешки хипогликемии/ноќни хипогликемии  и промените на соодветниот HbA1c на 
последна контрола (R=0,252; p=0,0085 vs.  R=0,228; p=0,0178 vs. R=0,199; p=0,0384) – со растење 
на бројот на хипогликемиски епизоди сигнификантно расте и соодветниот HbA1c.  Во однос на 
времетраењето на дијабетесот, анализата покажала дека со растење на времетраењето на 



дијабетесот сигнификантно расте и соодветниот HbA1c. Анализата на метаболичките параметри во 
групата на редовни пациенти укажала на сигнификантна промена во вредностите помеѓу 
прва/последна контрола кај гликемија на гладно ( Z=3,3880; p=0,0007) и триглицериди ( Z=2,0527; 
p=0,0401) во прилог на сигнификантно пониски вредности на последна контрола споредено со 
првата и кај двата параметри. Со растење на параметрите гликемија на гладно/пропорција на 
пациенти кои не постигнале оптимална гликорегулација на гладно/постпрандијална гликемија и 
пропорција на пациенти кои не постигнале оптимална постпрандијална гликорегулација  утврдено 
било сигнификантно зголемување на вредностите на HbA1c. Во групата на нередовни пациенти не 
била согледана сигнификантна промена помеѓу прва/последна контрола кај ниту еден од 8-те 
анализирани параметри. Со растење на параметрите гликемија на гладно/процент на пациенти кои 
не постигнале оптимална гликорегулација на гладно/постпрандијална гликемија и процент на 
пациенти кои не постигнале оптимална постпрандијална гликорегулација  анализата укажала на 
сигнификантно зголемување на нивото на HbA1c. Во делот на коморбидитети при анализа на 
дебелината од обработените 4 параметри (БМИ, БМИ>25, обем на половина и сооднос 
половина/колк) и во двете групи на пациенти (редовни/нередовни) не била согледана 
сигнификантна промена помеѓу прва/последна контрола кај ниеден од параметрите. 
Дополнителната анализа и во двете групи укажала дека постои сигнификантна линеарна слаба 
позитивна корелација помеѓу висината на HbA1c и соодносот половина/колк на последна контрола 
(R=0,153; p=0,0477 vs. R=0,242; p=0,0144) – со растење на соодносот половина/колк сигнификантно 
се зголемува и вредноста на HbA1c. Анализата за  хипертензија, дисфункција на штитната жлезда и 
малигни заболувања укажала дека и во двете групи редовни/нередовни одвоено нема 
сигнификантна разлика помеѓу прва/последна контрола во однос на вредностите на анализираните 
параметри. Увидена е сигнификантна линеарна позитивна слаба корелација помеѓу соодветните 
вредности на HbA1c и хипертензија на прва/последна контрола кај редовни (R=0,228; p=0,0029 vs. 
R=0,245; p=0,0014) - со растење на присуството на хипертензија сигнификантно расте и 
соодветниот HbA1c;  и систолен и дијастолен притисок на прва контрола кај нередовни за 
консеквентно (R=0,211; p=0,0292 vs. R=0,256; p=0,0078) - со растење на присуството на зголемен 
систолен/дијастолен притисок сигнификантно расте и соодветниот HbA1c. Анализата на податоците 
за хроничните компликации не укажала на сигнификантна асоцијација помеѓу бројот на 
компликаци и редовноста на пациентите на структурираните контроли за дијабетес мелитус 
(p=0,2792). Анализата на целиот примерок во однос на меѓусебната поврзаност помеѓу бројот на 
компликации и висината на HbA1c на прва/последна контрола, укажала на сигнификантна 
линеарна позитивна слаба корелација за консеквентно R=0,129; p=0,0318 v.s. R=0,165; p=0,0058 - со 
зголемување на бројот на компликации сигнификантно се зголемува и нивото на HbA1c на 
прва/последна контрола.  Предиктивната улога  на селектирани 17 параметри кои во текот на 
истражувањето покажале одредено сигнификантно влијание на висината на HbA1c  била 
анализирана на последната структурирана редовна контрола со користење на униваријантна 
линеарна регресија. Анализата укажала дека параметри кои како независни фактори 
сигнификантно влијаат на промената на HbA1c, се: место на живеење, број на оброци дневно,  
неделно консумирање на пецива, најчест вид на месо, засладени сокови, дополнително солење, вид 
терапија, времетраење на дијабетесот, гликемија на гладно во 51,4% (R2=0,514), процент на 
пациенти со оптимална гликемија на гладно и број на компликации. Со мултипла регресиона 
анализа е добиено дека овие дванаесет независни значајни предиктори заедно сигнификантно 
влијаат на промената на висината на HbA1c на последна структурирана редовна контрола 



[F(12,155)=19,851] во 60,6% (R2=0,606). Мултиплата регресиона анализа потврдила 4 независни 
значајни предиктори за висина на HbA1c на последна структурирана редовна контрола и тоа број на 
оброци дневно, засладени сокови, хипертензија и гликемија на гладно и број на компликации  како 
петти независен гранично незначаен предиктор.  

ОЦЕНА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација со наслов  Влијание на редовните структурирани контроли врз 
гликемиската регулација кај пациенти со дијабетес мелитус, од кандидатката д-р Билјана 
Чекорова Митрева, претставува истражување во областа клиничка медицина/семејна медицина - 
дијабетес мелитус. Оваа докторска дисертација е изработена со примарна цел да се направи 
проценка на влијанието на редовните структурирани контроли врз гликемиската регулација кај 
пациенти со дијабетес мелитус во Македонија и секундарни цели – проценка на предиктивното 
влијание на одредени социо-демографски карактеристики (пол, возраст, етничка припадност, 
живот во урбана/рурална средина, миграција, социо-економски и брачен статус), исхраната, 
физичката активност, пушењето цигари, алкохолот, терапијата, самомерењето на гликемијата, 
должината на времетраење на дијабетесот, стапката на хипогликемии, метаболичките параметри, 
коморбидитетите и компликациите врз гликемиската регулација кај пациенти со дијабетес мелитус 
во Македонија. Изработката на темата на оваа докторска дисертација ја оствари главната цел и 
секундарните цели. Таа дава голем научен придонес за осознавање на можностите за подобрување 
на гликорегулацијата кај пациентите со дијабетес преку редовни структурирани прегледи, како и за 
подлабоко разбирање на влијанието на анализираните фактори на вредностите на HbA1c.  

Докторската дисертација со наслов Влијание на редовните структурирани контроли врз 
гликемиската регулација кај пациенти со дијабетес мелитус, од кандидатката д-р Билјана 
Чекорова Митрева, според мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и 
стандарди за подготовка на докторски труд. Дисертацијата е изработена согласно со критериумите 
за пишување на научен труд, во соодветен научен стил и разбирлив јазик. Апстрактот е концизен и 
ги содржи најбитните информации. Заклучоците се прецизни и јасни. Во трудот е користена 
соодветна литература, правилно цитирана. 
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Кандидатката д-р Билјана Чекорова Митрева, пред одбраната на докторскиот труд ги 
објавила (како прв автор, во меѓународни научни списанија или еден труд во списание со импакт-
фактор) следниве рецензирани истражувачки трудови: 

[1]. Chekorova Mitreva B, Stavrikj K, Velikj Stefanovska V, Genadieva Dimitrova M, Ismaili B, 
Rashkova R, Djurchinoski S, Nikolova I, Mihajlova M, Katrandjiska Dzonlaga M, Valaski Z, Jarikj-
Bojkoska M, Zahariev Lj, Gulevska G, Stojkovska O, Stanoevski Dj, Djordjievski D.  Аssociation of 
glycemic control, body weight and body fat distribution with selected socio-
demographic factors in type 2 diabetes patients at first regular structured visit,           
Mac. Med. Review, 2019; 73(1).   

[2]. Chekorova Mitreva B, Stavrikj K, Velikj Stefanovska V, Genadieva Dimitrova M, Ismaili B, 
Rashkova R, Djurchinoski S, Nikolova I, Mihajlova M, Katrandjiska Dzonlaga M, Valaski Z, Jarikj-
Bojkoska M, Zahariev Lj, Gulevska G, Stojkovska O, Stanoevski Dj, Djordjievski D. Age-related 
change in glycemic control in diabetic patients with and without regular structured 
visits. Medicus 61 Vol · 24 (2) · 2019. 

 



ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на погоре наведените аргументи за докторската дисертација на д-р Билјана 
Чекорова Митрева под наслов „ Влијание на редовните структурирани контроли врз гликемиската 
регулација кај пациенти со дијабетес мелитус”, став на Комисијата е дека докторската дисертација 
ги има сите нужни атрибути на научноистражувачки труд, што дозволува позитивна рецензија. 
Главни научни придонеси на дисертацијата на кандидатката се осознавање на можностите за 
подобрување на гликорегулацијата кај пациентите со дијабетес преку подлабоко разбирање на 
влијанието на редовните структурирани прегледи и останатите социо-демографски фактори, 
исхраната, физичката активност, пушењето цигари, алкохолот, терапијата, самомерењето на 
гликемијата, должината на времетраење на дијабетесот, стапката на хипогликемии, метаболичките 
параметри, коморбидитетите и компликациите на вредностите на HbA1c. Сознанијата што 
произлегуваат од трудот имаат апликативна вредност и ќе им користат на семејните лекари, но и на 
останатите лекари кои се занимаваат со оваа проблематика во справувањето со дијабетесот. На база 
на добиените сознанија од ова истражување, можни се понатамошни истражувања за уште 
подлабока анализа и испитување на ефектот од спроведени интервенции за подобрување на 
гликорегулацијата кај лицата со дијабетес во Македонија.  

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на докторската 
дисертација со наслов Влијание на редовните структурирани контроли врз гликемиската 
регулација кај пациенти со дијабетес мелитус од кандидатката д-р Билјана Чекорова 
Митрева. 

                                   КОМИСИЈА 

1. Проф. д-р Татјана Миленковиќ, претседател, с.р. 

2. Проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова,              
ментор, с.р. 

3. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, член, с.р. 

4. Проф. д-р Катарина Ставриќ, член, с.р. 

5. Проф. д-р Снежана Марковиќ Темелкова, член, с.р. 
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РЕЦЕНЗИЈА 
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА  „УПОТРЕБА НА 

АНТИБИОТИЦИ И ЕВАЛУАЦИЈА НА БАКТЕРИСКА РЕЗИСТЕНЦИЈА КАЈ 
ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ДЕЦА“ ОД  Д-Р ИСКРА ПЕЧИЈАРЕВА САДИКАРИЈО, 

ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на седницата одржана на 
25.2.2020 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација со наслов Употреба 
на антибиотици и евалуација на бактериска резистенција кај хоспитализирани деца од 
кандидатката д-р Искра Печијарева Садикаријо, во состав: проф. д-р Никола Лабачевски 
(претседател), проф. д-р Трајан Балканов (ментор), проф. д-р Димче Зафиров (член), проф. д-р 
Милена Петровска (член) и проф. д-р Катарина Ставриќ (член). 

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени докторската 
дисертација и на Наставно-научниот совет  на  Медицинскиот факултет му го поднесува следниов 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација на кандидатката д-р Искра Печијарева Садикаријо, со наслов 
„Употреба на антибиотици и евалуација на бактериска резистенција кај хоспитализирани деца“, 
содржи 197 страници компјутерски обработен текст во фонт Calibri, со 1,15 проред и големина на 
букви 12, со 2 фусноти, 170 библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги, 
национални прописи, меѓународни акти и интернет-ресурси. Текстот е збогатен со 96 графикони, 2 
слики и 116 табели. 

Трудот е структуриран во глави: вовед, мотив и цели, материјал и методи, резултати, 
дискусија, заклучни согледувања и преглед на литературата. Главите се систематизирани во точки и 
потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува соодветно следење на материјата која е 
обработена во истражувањето.  

Воведот е коректно подготвен, со користење на податоци од актуелни извори на 
информации за потрошувачката на антибиотици и антимикробната резистенција, одејќи од 
општото кон посебното. Првата подглава од воведот се однесува на антимикробната резистенција, 
која претставува сериозна закана по општото здравје. Преку најновите глобални податоци за 
антимикробна резистенција (АМР) се укажува на се поголемиот број смртни случаи на европско и 
светско ниво како директна последица од високата бактериска резистенција. Истовремено се 
укажува на последиците од бактериската резистенција, која води кон зголемување на трошоците за 
лекување, пролонгирана хоспитализација и зголемен морталитет. Се проценува дека од 25 % до 50 
% од хоспитализираните пациенти примаат антибиотик, а 30 % од болничките трошоци  за лекови 
отпаѓаат на антибиотици.  

Во првата подглава се елаборира проблемот и неопходноста за постојано следење на 
потрошувачката на антибиотици, кое е во тесна врска со бактериската резистенција. Цитирани се 
податоци за вкупната употреба на антибиотици и употребата на различни групи антибиотици, која 
значајно варира во Европа. Земјите со ниска стапка на резистенција имаат генерално пониска 
употреба на антибиотици во однос на земјите со повисок степен на резистенција. Трендовите на 
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потрошувачка не се постојани и се менуваат во текот на периодите на следење. Степенот на употреба 
на антибиотиците во болнички и вонболнички услови варира помеѓу различни држави поради 
следниве причини: различната политика на употреба на антибиотици, нивото на едукација на 
пропишувачите, очекувањата на пациентите, различната преваленција на резистенцијата и 
разликите во мерењето на употребата на антибиотиците. Опишана е методологијата на мерење на 
потрошувачката на антибиотици со детален осврт кон АТЦ/ДДД системот, како стандардна метода 
за мерење на потрошувачката на лековите, која овозможува анализирање и споредување на 
потрошувачката помеѓу различни земји, региони и здравствени установи. Потрошувачката на 
лековите во болниците се изразува со статистичката единица ДДД/100ИБД (дневно дефинирани 
дози на 100 искористени болнички денови) во одреден временски период. Борбата против 
бактериската резистенција се вбројува во приоритетите на Светската здравствена организација која, 
покрај останатите алатки, има разработен софтвер наречен WHONET за следење на 
антимикробната резистенција.  

Според литературните податоци постојат сезонски варијации во пропишување на 
антибиотиците, со околу 15 % повисока употребата во зимскиот период во однос на летниот. 
Разликите меѓу одделни годишни времиња се најмалку изразени во северните земји на Европската 
Унија (ЕУ), а најмногу во источноевропските земји. Според ретроспективната петгодишна студија 
изведена во САД, употребата на системски антибиотици е 24,5 % поголема во зимските месеци во 
однос на летото. 

Најчесто употребувани антибиотици во детска возраст се групите кои се безбедни за 
педијатриска употреба: бета-лактами со инхибитор на бета-лактамаза, перорални и парентерални 
цефалоспорини, макролиди и аминогликозиди. Прикажани се  податоци за обемот на употреба на 
антибиотици на различни болнички оддели, и тоа најчесто за респираторни инфекции на 
одделенијата за пулмологија, потоа на одделенијата за детска хематологија/онкологија и на 
хируршките одделенија.  

Во вториот понаслов се дефинираат механизмите со кои микроорганизмите се 
спротивставуваат на делувањето на антибактериските лекови. Даден е осврт на борбата против 
антимикробната резистенција на светско ниво. Детално се опишани глобалните механизми и 
развојот на глобален акционен план за борба против антимикробната резистенција, според кои е  
неопходно опсежно истражување на овој феномен, континуирано следење на ширењето на 
бактериската резистенција и објавување на резултатите. Овие податоци може да се користат како 
основа за креирање на стратегија за борба против АМР и дефинирање на приоритети. Начините за 
спречување на резистенцијата опфаќаат: рационална употреба на антибиотиците, правилно 
дозирање во дефиниран временски период на терапија и комбинирање на лекови со различни 
механизми на делување во специфични услови. Предуслов за оптимална употреба на 
антибиотиците е докажување на причинителот на инфекцијата со микробиолошка анализа пред 
почетокот на терапијата. Според некои автори, антибиотиците кон кои резистенцијата е поголема 
од 15% не треба емпириски да се употребуваат за третман на бактериски инфекции. 

Кандидатката се осврнува и на бактериската резистенција во болнички услови, oсoбeно 
изразена на универзитетски клиники, каде што доаѓаат пациенти од други регионални болници со 
веќе примена антибактериска терапија, што ја зголемува можноста за појава на резистентни и 
дисеминација на мултирезистентни бактериски соеви. 

Во посебна подглава е дискутирана резистенцијата и мултирезистенцијата на најчесто 
изолирани бактерии Escherichia coli, S. aureus (со посебен осврт кон Meticillin-Resistant 
Staphylococcus aureus или МРСА), коагулаза негативен Staphylococcus spp, Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp, Enterobacter spp и Enterococcus spp. 



 3 

Втората глава во трудот го обработува мотивот за изработка на истражувањето кој 
произлегува од фактот дека анализата на употреба на антибиотици и последователната појава на 
бактериска резистенција се едни од најактуелните теми во последниве години на глобално ниво, од 
што произлегува неопходноста за нивно следење, анализирање и споредување на резултатите. 
Посебно е значајна педијатриската популација и врската со хоспитализацијата на децата. Оттука 
произлегуваат целите на истражувањето, кои се прецизно дефинирани. 

Третата глава содржи детален опис на материјалите и применетите методи. Во овој дел, 
докторантката наведува дека студијата е работена на Универзитетската клиника за детски болести 
при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Република Северна Македонија, а по 
одобрување на Етичката комисија на Медицинскиот факултет, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј”.  
Даден е приказ на начинот на собирањето на податоците за: ординирани антибиотици од болничка 
аптека (според вид и обем, одделенија и генеричко име на лек), вкупно искористени болнички 
денови (кревет/ден), како и изолираните патогени бактерии, осетливоста и степенот на 
резистенција. Во студијата се вклучени податоци од хоспитализираните деца на Клиниката (6105) 
во периодот од една година (1.12.2018-30.11.2019) и резултатите од 577 позитивни примероци на 
изолирани бактерии во овластени микробиолошки лаботатории, кои работат по ЕUCAST- 
програмата.  

Во продолжение детално се опишани применетите методи кои се согласно методологијата 
на СЗО, што овозможува нивна адекватна споредливост и мерливост. Потрошувачката на 
антибиотиците во болницата е пресметувана преку статистичката единица ДДД/100ИБД (дневно 
дефинирани дози на 100 искористени болнички денови) каде потрошените лекови во болнички 
услови изразени во дневно дефинирани дози се ставаат во корелација со бројот на искористени 
болнички денови (кревет/ден) во одреден временски период. Drug utilization 90 % (DU90%) 
критериумот е користен за проценка на фармакотераписката пракса. Анализирани се само оние 
антибиотици чија употреба надминува над 10 % од вкупниот обем на употреба. Со помош на 
WHONET 5.6 софтверот анализирана е резистенција на бактериите на поедини антибиотици и 
групи на антибиотици, како и мултирезистенцијата. Мултирезистентен сој на бактерии се смета оној 
кој истовремено е резистентен на најмалку 3 групи  антибиотици. 

Параметриски статистички тест (Pearson Chi Square test) е употребен за статистичката 
обработка на податоците и корелација помеѓу потрошувачката и резистенција кон секој антибиотик 
поединечно. За сите измерени параметри, вредноста за p<0,05 се сметале за статистички 
значителни, т.е. пресметките на интервалот на доверливост CI (confidence interval) се вршени при 95 
%.  

Во четвртата глава детално се опишани добиените резултати од истражувањето на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за детски болести во Скопје, и тоа: обемот на употребата на антибиотици 
кај хоспитализирани деца по годишни периоди и болнички оддели, степенот на резистенција и 
мултирезистенција на изолираните бактерии по вид односно примерок на изолација, по возраст, 
пол и период во година, како и корелацијата на податоците за обемот на употреба на антибиотици и 
состојбата со бактериската резистенција по вид на бактерија и по оддел. Резултатите се прикажани 
текстуално, табеларно и графички, и систематизирани се во шест подглави.  

Првата подглава содржи резултати за обемот на употреба на антибиотици по годишни 
периоди и болнички одделенија. Дадена е детална анализа за вкупната употреба на 
антибактериските лекови со АТЦ код J01 за една година во ЈЗУ УК за детски болести во Скопје која 
изнесува 30,03 ДДД/100ИБД. Најголема примена имаат антибиотиците од групата на 
цефалоспорини (16,36 ДДД/100ИБД) и тоа парентералните цефалоспорини од трета генерација 
(14,76 ДДД/100ИБД). Во голема мерка се користени  следните групи на антибиотици: 
аминогликозиди  (3,58 ДДД/100ИБД) и карбапенеми (3,45 ДДД/100ИБД). Најчесто употребуван 
лек е цефтриаксон (11,46 ДДД/100ИБД),  потоа следат амикацин (3,39 ДДД/100ИБД) и меропенем 
(2,65 ДДД/100ИБД).  Варијациите на потрошувачката на антибиотици по однос на сезони укажува 
на 25 % повисока употреба во зимскиот период во однос на летниот период. 
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Втората подглава содржи резултати за обем на употреба на антибиотици по оддели. 
Утврдена е најголема потрошувачка на антибиотици на Одделот за пулмологија, Одделот за 
интензивна нега и терапија и Одделот за доенче, метаболизам и цистична фиброза. 

Третата подглава содржи резултати за степенот на бактериската резистенција и 
мултирезистенција на антибиотици кај хоспитализирани деца во ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести во Скопје. За периодот од една година од Клиниката се испратени 1 165 примероци 
за бактериолошка анализа од лежечки пациенти до овластени микробиолошки лаботатории. Од 
нив, во 577 случаи се изолирани патогени бактерии. Во студијата се презентирани сите наоди 
поединечно, без разлика дали се работи за еден или повеќе изолати од еден примерок односно еден 
или повеќе примероци од ист пациент. Од почетокот на  2019 година на Клиниката се прави 
анализа за присуство на патогена бактерија во крв (автоматизирана BactAlert хемокултура). Само 
флашичките со позитивен сигнал за раст на микроорганизми се испраќаат за микробиолошко 
потврдување (идентификација на бактерија/квасница) и за тестирање на осетливоста 
(антибиограм). Тоа го објаснува и помалиот вкупен број на испитувани примероци (хемокултури) во 
микробиолошките лаборатории.  

Резултатите се презентирани по пол  (доминираат машките деца со 55 %) и по оддел на 
хоспитализација. Најзастапени се примероците од Одделот за доенче, метаболизам и цистична 
фиброза (32 %), потоа Одделот за интензивна нега и терапија (16 %), Одделот за неонатологија (11 
%) и Одделот за нефрологија (10 %).  Најзастапени бактерии во микробиолошките наоди се: 
Staphylococcus aureus (120 соеви или во 20.8 % на болничките материјали), Escherichia coli и 
Pseudomonas aeruginosa (по 113 соеви или по 19,6 % од примероците). Klebsiella sp. (Klebsiella 
pneumoniae ss. pneumoniae  и  Klebsiella pneumoniae ss. aerogenes) се изолирани во 10,2 % од 
примероците. Останатите изолати се застапени под 10 % (интервал од 1 % до 7 %) од кои најзначаен 
е Acinetobacter sp.со 4,5 %. 

Четврта подглава содржи резултати за степенот на бактериската резистенција и 
мултирезистенција на антибиотици на најчесто изолираните соеви (Staphylococcus aureus, 
метицилин резистентен Staphylococcus aureus, коагулаза негативен Staphylococcus, Escherichia coli,  
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella sp и Acinetobacter sp). Кандидатката податоците ги разгледува 
по возраст, пол, вид на материјал, Оддел  и период во година. Прикажани се резултати за 
резистенција на најчесто изолираните бактерии, резистенција по групи на антибиотици, како и 
профилот на резистенција и мултирезистенција. MRSA (Staphylococcus aureus метицилин 
резистентен) позитивни се 49 примероци односно 8 % од сите изолирани бактерии и 40,8 % од  сите 
120 изолати на Staphylococcus aureus. Во испитуваниот период од една година забалежани се два 
изолати на VRE (Enterococcus vancomycin резистентен) или 0,3 % од сите изолирани бактерии, 
односно 7,4 % од  вкупно 25 докажани ентерококи. Ентеробактерии ESBL продуцирачи се 38 соеви, 
односно 7 % од вкупниот број на изолати или 18,35 % од сите 207 докажани ентеробактерии. 

Од хемокултурите најчесто е изолирана коагулаза негативен Staphylococcus spp, од 
примероците од респираторниот тракт - Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa,  а од 
урина - E.coli. 

Систематизација е направена и по однос на бактериската резистенција и 
мултирезистенција  на најчесто изолираните бактерии: S. aureus покажува статистички значајна 
резистенција кон пеницилини (94 %), кон цефалоспорини во интервал од 37,5 %-45,4 %: 
цефтриаксон (45,4 %), цефотаксим (45 %) и цефокситин (37,5 %). Метицилин резистентниот 
Staphylococcus aureus покажува резистенција на пеницилини (100 %) и флуклоксацилин (100 %) и 
кон сите цефалоспорини: цефотаксим (100 %), цефтриаксон (100 %), цефокситин (100 %). 
Резистенцијата кон гентамицин е 72,3 %. E. coli покажува статистички значајна резистенција кон 
класата на пеницилини (96 %), висока резистенција кон класата на цефалоспорини: цефуроксим (71 
%), цефтриаксон (65 %), цефтазидим (63 %) и цефепим (61 %), и кон бета-лактамите со инхибитор на 
бета-лактамаза 69 %. Антибиотикот од класата на аминогликозиди, гентамицин покажува 
статистички значајна резистенција од 45 %. Escherichia coli ESBL (Extended Spectrum Beta-
Lactamase)  продуцирачи изолирана е во 38 примероци со 100 % резистенција на ампицилин и 
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амоксицилин. Резистенцијата кон амоксицилин/клавуланска киселина е 84,2 %, а, кон 
цефалоспорините: цефуроксим (100 %), цефтриаксин (94,4 %), цефтазидим (88,2 %) и цефепим 
(91,4 %). Кон гентамицинот резистенцијата е 80 %. Pseudomonas spp покажува статистички 
значајна резистенција кон карбапенемите (55 %): имипенем (53 %)  и меропенем (57 %). Кон 
кинолоните и аминогликозидите покажа ниска резистенција од 23 %. Коагулаза негативен  
Staphylococcus spp покажува сигнификантна резистенција на пеницилини (100 %) и 
флуклоксацилин (88,2 %), кон цефалоспорини: цефотаксим (90,9 %), цефтриаксон (84,6 %), 
цефокситин (80 %); кон кларитромицин (64,3 %), еритромицин (72,2 %), азитромицин (69,2 %). 
Klebsiella spp покажува статистички значајна резистенција кон пеницилините (98 % резистенција 
на ампицилин и амоксицилин), висока резистенција кон класата на цефалоспорини: цефуроксим 
(79 %), цефтриаксон (74 %), цефтазидим (73 %) и цефепим (66 %), висока резистенција кон 
гентамицинот (57 %) и пиперацилин/тазобактам (54 %). Acinetobacter sp покажува висок степен 
на мултирезистентност. Статистички значајна резистенција покажуваат кон повеќето антибиотици: 
класата на пеницилини (ампицилин 100 %, амоксицилин 93 %), цефалоспорини (цефуроксим и 
цефтриаксон – 88 %, цефтазидим – 82 %, и цефепим – 78 %) и над 50 % резистенција кон класата на 
карбапенеми. Кон амоксицилин/клавулонка покажува резистенција од 93 %. 

Профилот на резистенција на ЈЗУ  УК за детски болести во Скопје укажува на најчеста 
мултирезистенција на K. pneumoniae, Acinetobacter spp  и E. coli.  

Петта подглава се однесува на корелацијата на податоците за обемот на употреба на 
антибиотици и бактериската резистенција. Анализиран е најчесто употребуваниот антибиотик 
(цефтриаксон) кај кој постои многу јака позитивна корелација (r = 0,93) помеѓу потрошувачката 
изразена во ДДД/100ИБД и појавата на резистенцијата (R%), што значи дека со зголемувањето на 
потрошувачката расте и резистенцијата.  

Во шестата подглава се корелирани податоците за обемот на употреба на антибиотици и 
бактериската резистенција на најчесто излорираните бактерии (Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli и Pseudomonas aeruginosa) во одделите со најголем број на изолати. 
 

Во петтата глава, кандидатката ги споредува и коментира добиените резултати од 
истражувањето со голем број најнови литературни податоци. Се споредува и се дискутира 
потрошувачката на антибиотици во ЈЗУ УК за детски болести во Скопје и потрошувачката на 
антимикробни лекови во болнички услови во регионот и пошироко. Посебно се споредувани 
резултатите по сезона и по оддел. Кандидатката воочува дека потрошувачката на антибиотици на 
Универзитетската клиника за детски болести во Скопје е пониска од сите во регионот, но различни 
се употребуваните антибиотици. Во повеќето студии има порамномерна распределба на 
потрошувачката на различни групи на антибиотици, додека  во оваа студија 50% отпаѓа на една 
група на антибиотици - групата на цефалоспорини. Исто така укажува дека цефтриаксонот на 
Клиниката за детски болести се употребува евидентно повеќе во споредба со искуствата од 
литературата. Употребата на природните пеницилини е многу скромна како и во ЕУ, иако нивната 
ефикасност е сеуште релативно висока. Антибиотиците кои најчесто се употребувани во 
испитуваниот период во ЈЗУ УК за детски болести во Скопје припаѓаат на две AwaRe групи, 
формирани според СЗО: амикацинот од пристапната група како опција за емпириско лекување во 
прва или втора фаза за специфични инфективни синдроми, а цефтриаксонот (како и сите 
третогенерациски цефалоспорини) и меропенемот од групата под надзор која се препорачува само 
за специфични, ограничени индикации. Кандидатката ја коментира потрошувачка на колистин и 
линезолидот на Клиниката, кои спаѓаат во резервната група на антибиотици и треба да се користат 
само како последно средство, кога сите други антибиотици се неупотребливи. 

Дискусијата за бактериската резистенција е прикажана поединечно за најчесто 
изолираните бактерии (Staphylococcus aureus, Метицилин резистентен Staphylococcus aureus, 
коагулаза негативен Staphylococcus, Escherichia coli,  Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella sp и 
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Acinetobacter sp) и споредена со литературните податоци (последните ажурирани податоци од 
централно азиското и источно европското следење на антимикробната резистенција (CAESAR), 
Европска мрежа за следење на антимикробната резистенција (EARS-Net) и податоците од РСМ).  

Во посебна подглава е дискутиран фенотипскиот профил на резистенција и 
мултирезистенцијата. Најчести мултирезистентни се изолатите на K. pneumoniae, Acinetobacter spp  
и E. coli.  

Кандидатката дискутира за емпириското давање на антибиотици, односно почеток на 
антибиотска терапија без претходно микробиолошко испитување, како еден од проблемите кој 
влијае на изолацијата и идентификацијата на бактериите. Повеќето одделенија во испитуваниот 
период праќале многу мал број примероци за микробиолошка анализа, но сите, без исклучок, 
употребувале антибиотици. Затоа, во извештаите на CAESAR мрежата на СЗО се потенцира дека 
резултатите на Република Северна Македонија се во категоријата Б -  резултати се веродостојни но 
не се репрезентативни за големината на популацијата на која се однесуваат.  

Во дискусијата се нагласува дека една од слабите точки на вакви студии е тоа што не се 
корелираат податоците за потрошувачката и за резистенцијата со клиничката состојба и дијагнозата 
на болеста. 

 
Во шестата глава се прикажани извлечените заклучоци, од кои позначајни и 

групирани за потреба на овој извештај се следниве: 
1. Вкупната употреба на антибактериските лекови со АТЦ код J01 за една година во ЈЗУ УК за детски 
болести во Скопје изнесува 30,03 ДДД/100ИБД.  
2. Најголема примена имаат антибиотиците од групата на цефалоспорини (16,3642 ДДД/100ИБД)  и 
тоа парентералните цефалоспорини од трета генерација (14,7683 ДДД/100ИБД). Најчесто 
употребувани лекови се цефтриаксон (11,4694 ДДД/100ИБД),  потоа амикацин (3,391 ДДД/100ИБД) 
и меропенем (2,652 ДДД/100ИБД).   
3. Во зимскиот период бројот на употребени антибиотици е за 25 % повисок од летниот период. 
4. Најголема е потрошувачката на антибиотици на Одделот за пулмологија, потоа Одделот за 
интензивна нега и терапија и Одделот за доенче, метаболизам и цистична фиброза. 
5. Најчесто изолирани бактерии од хоспитализираните деца се: Staphylococcus aureus (20,8 %), 
Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa (по 19,6 %). Klebsiella sp. (Klebsiella pneumoniae ss. 
pneumoniae  и  Klebsiella pneumoniae ss. aerogenes) се изолирани во 10,2 % од примероците. 
Останатите изолати се застапени под 10 % (интервал од 1 % до 7 %) од кои најзначаен е Acinetobacter 
sp.со 4,5 %. 
6. Од хемокултура најчесто е изолирана коагулаза негативен Staphylococcus spp, од  респираторниот 
тракт - Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa,  а од урина - E.coli. 
7. Констатирана е резистенција и мултирезистенција по бактерии е: 

- S. aureus статистички значајно резистентен кон пеницилините (94 %) и кон 
цефалоспорините (во интервал 37,5 %-45,4 %: цефтриаксон - 45,4 %, цефотаксим – 45 % и 
цефокситин - 37,5 %). 8 % од сите стафилококи се MRSA со 100 % резистенција на пеницилини,  
флуклоксацилин, и сите цефалоспорини. Резистенцијата кон гентамицин е 72,3 %; 

- E. coli е високо резистентна кон класата на пеницилини (96 %), умерено до високо 
резистентна кон класата на цефалоспорини (цефуроксим – 71 %, цефтриаксон – 65 %, цефтазидим – 
63 % и цефепим – 61 %), бета-лактами со инхибитор на бета-лактамаза (69 %) и класата на 
аминогликозиди (гентамицин – 45 %). Escherichia coli ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase)  
продуцирачи се докажани во 38 примероци, со значајно повисока резистенција на сите 
антибиотици; 

- Pseudomonas spp покажува умерена до висока резистенција кон карбапенемите 
(имипенем – 53 %)  и меропенем – 57 %) и пониска резистенција кон кинолоните и 
аминогликозидите (23 %); 

- коагулаза негативниот  Staphylococcus spp е сигнификантно високо резистентен на 
пеницилини (100 %), флуклоксацилин (88,2 %), цефалоспорини: цефотаксим (90,9 %), цефтриаксон 
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(84,6 %), цефокситин (80 %), умерено до високо резистентен кон кларитромицин (64,3 %), 
еритромицин (72,2 %), азитромицин (69,2 %);  

-Klebsiella spp е статистички значајно високо резистентна кон амино пеницилините (98 
%), умерено до високо резистентна на класата на цефалоспорини (цефуроксим – 79 %, цефтриаксон 
– 74 %, цефтазидим – 73 % и цефепим – 66 %), кон гентамицинот (57 %) и пиперацилин/тазобактам 
(54 %) ; 

- Acinetobacter sp е мултирезистентна кон повеќето класи на антибиотици: пеницилини, 
цефалоспорини (цефуроксим и цефтриаксон – 88 %, цефтазидим – 82 %, и цефепим – 78 %) и кон  
карбапенеми (над 50 %). Кон амоксицилин/клавулонка покажува резистенција од 93 %.  
8. Профилот на резистенција на ЈЗУ  УК за детски болести во Скопје укажува на најчеста 
идентификација на мултирезистентни соеви на K. pneumoniae, Acinetobacter spp  и E. coli.  
9. Кај најчесто употребуваниот антибиотик (цефтриаксон) постои многу јака позитивна корелација 
(r = 0,93) помеѓу потрошувачката изразена во ДДД/100ИБД и појавата на резистенцијата (R%). Со 
зголемување на потрошувачката расте и резистенцијата и веројатно честата употреба на овој 
антибиотик влијаела на појавата на зголемена резистенција. 

 
Во последната глава е даден приказ на обемната користена литература од 170 референци, 

најголемиот број од понов датум, меѓу нив релевантни студии од европски и светски институции 
кои се занимаваат со проблемот на антибиотската резистенција и употребата на антибиотици. 

 

Предмет на истражување 

 
Докторската дисертација на д-р Искра Печијарева Садикаријо со наслов ,,Употреба на 

антибиотици и евалуација на бактериска резистенција кај хоспитализирани деца“ се однесува на 
многу актуелниот глобалем проблем на бактериската резистенција и една од главните причини за 
ширењето на резистенцијата – потрошувачката на антибиотиците, кај специфичната и многу 
вулнерабилна детска популација која е хоспитализирана и болнички лекувана на Универзитетската 
клиника за детски болести во Скопје во едногодишен период. Кратко и јасно се дефинирани целите 
на докторската дисертација: корелирање на податоците за обемот на употреба на антибиотици со 
резистенцијата на изолираните бактерии по видот на примерок според болничките одделенија, 
сезоните во годината, возраста и  полот на децата. 

 

Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата 

 

Постојат голем број студии и извештаи за обемот на употребата на антибиотици и 
бактериската резистенција, односно мултирезистенција на глобално ниво, за сите континенти 
поединечно, за европскиот континент посебно, за поединечни земји во светот и релативно мал број 
податоци за состојбата во соседните земји и балканскиот регион. Земјите со ниска стапка на 
резистенција имаат генерално пониска употреба на антибиотици во однос на земјите со повисок 
степен на резистенција. Трендовите на потрошувачка не се постојани и се менуваат во текот на 
периодите на следење. Степенот на употреба на антибиотиците во болнички и вонболнички услови 
варира помеѓу различни држави. Податоците се систематизирани во периодични и годишни 
извештаи на СЗО, Европската мрежа - European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-
Net) (која базира на следење на осетливоста на инвазивни изолати - предизвикувачи на сепса, 
менингит и слично и собира податоци од 30 земји од ЕУ и ЕЕА); мрежата за централно азиско и 
источно европско следење на антимикробната резистенција (CAESAR) (која методолошки е 
компатибилна со EARS-Net и овозможува споредливост на резултатите со земјите на ЕУ)  и низа 
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други, како и ИСКРА (Интердисциплинарна секција за контрола на резистенција на антибиотици) 
во Хрватска и национални студии од региони или поединечни болници (Клиниката за педијатрија 
во Нови Сад, Србија, од терцијарна болница во Солун, Грција, студија од болници во кантонот 
Сараево во Босна и Херцеговина). Во Република Северна Македонија (РСМ) не постои систематско 
собирање на податоците за потрошувачка на лекови, па обемот на податоци за употребата на 
антибиотици и феноменот на бактериската резистенција е ограничен. Може да се најдат податоци 
од мултицентрични европски студии за бактериската резистенција во кои е вклучена Република 
Северна Македонија. Правени се анализи за потрошувачката на антибиотици во примарна 
здравствена заштита и на вонболничко ниво. Изработена е студија (PPS - Point-Prevalence Survey) 
во 2017 година, на 12 универзитетски клиники во Скопје. Но главно постојните податоци се 
опсолентни, особено кога станува збор за хоспитализирани пациенти и особено деца. 

Половина од изолатите на Escherichia coli и една третина од изолатите на  Klebsiella 
pneumoniae во ЕУ се резистентни најмалку на една класа антибиотици. Висока е резистенција кон 
карбапенеми на Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter species, но се почеста е и кај K. pneumoniae. 
Се уште е висок бројот на МРСА, иако се забележува благо намалување, но се зголемува бројот на 
ванкомицин резистентни соеви на Enterococcus faecium. Антимикробната резистенција Балканот и 
во Р Северна Македонија е сигнификантно повисока од просеците во ЕУ и е слична со земјите на 
Јужна и Југоисточна Европа. Инвазивните бактериски соеви изолирани во Србија, Босна и 
Херцеговина и Косово покажуваат многу сличен процент на резистенција со оние во Р Северна 
Македонија, но тие имаат повисоки процент на ванкомицин-резистентен ентерокок (60-65 %) и  
карбапенем-резистентна Klebsiella, пред сѐ во Грција и Србија. 

    

 
Краток опис на применетите методи 

 
Проспективна опсервациона фармакоепидемиолошка студија е спроведена во ЈЗУ УК за 

детски болести во Скопје во период од една година (1.12.2018 - 30.11.2019 година), користејќи ги 
вкупните и податоците од поединечните болничките оддли, бројот и зафатеноста на болничките 
легла (кревет/ден), податоците од болничката аптека за издадени антибиотици (според вид и обем, 
по генеричко име на лекот и по одделенија), како и микробиолошки испитани примероци, 
изолираните патогени бактерии и нивна осетливоста кон антибиотици. Од сите 
пациенти/родители/старатели добиена е информирана согласност за учество во студијата. Во 
студијата староста и полот на пациентите се прикажани без податоци за идентитетот на пациентот. 
Oбемот на употреба на антибиотици односно потрошувачката на антибиотиците во болницата е 
пресметуван согласно со препораките на СЗО, со примена на анатомско-тераписко-хемиската (АТЦ) 
и ДДД-класификација на лекови, со статистичката единица ДДД/100ИБД (дневно дефинирани дози 
на 100 искористени болнички денови) каде потрошените лекови во болнички услови изразени во 
дневно дефинирани дози се ставаат во корелација со бројот на искористени болнички денови 
(кревет/ден) во одреден временски период. За проценка на фармакотераписката пракса е користен 
критериумот drug utilization 90 % (DU90%) – односно анализирани се само оние антибиотици чија 
употреба надминува над 10 % од вкупниот обем на употреба.  

Резултатите за осетливоста кон антимикробни средства на изолираните бактерии се 
обработени со WHONET 5.6 софтверот на СЗО, кој е целно развиен за да се следи состојбите со 
резистенција на микроорганизмите кон поединечни антибиотици и групи на антибиотици, како и 
резистенцијата односно мултирезистенцијата по бактерии. Мултирезистентен сој на бактерии се 
смета оној што истовремено е резистентен на најмалку 3 групи на антибиотици.  

Статистичката обработка на податоците е вршена со WHONET софтверот и со употреба на 
параметриски статистички тест (Pearson Chi Square test). За сите измерени параметри, вредноста за 
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p<0,05 се сметала за статистички значителни, т.е. пресметките на интервалот на доверливост CI 
(confidence interval) се вршени при 95 %.  

 
 

Краток опис на резултатите од истражувањето 

 
Студијата ја потврдила хипотезата дека може да постои корелација помеѓу употребата на 

антибиотици и појавата на бактериска резистенција. Докажано е дека постои многу јака позитивна 
корелација (r = 0,93) помеѓу потрошувачката изразена во ДДД/100ИБД и резистенцијата на 
изолираните бактерии кон цефтриаксон. Може да се заклучи дека честата употреба на овој 
антибиотик влијае на појавата на зголемена резистенција кон него.   

Детално се елаборирани податоците за употреба на антибиотици по годишни периоди и 
болнички оддели. Вкупната употреба на антибиотици изнесува 30,03 ДДД/100ИБД, 
цефалоспорините се најчесто употребувани (16,36 ДДД/100ИБД). Во зимскиот период бројот на 
употребени антибиотици е за 25 % повисок од летниот период. Најголема е потрошувачката на 
антибиотици на Одделот за пулмологија, потоа Одделот за интензивна нега и терапија и Одделот за 
доенче, метаболизам и цистична фиброза. Најчесто употребуван лек е цефтриаксон (11,46 
ДДД/100ИБД),  потоа амикацин (3,39 ДДД/100ИБД) и меропенем (2,65 ДДД/100ИБД).  

Најчесто изолирани бактерии од примероците на хоспитализираните деца се Staphylococcus 
aureus и метицилин резистентен Staphylococcus aureus, коагулаза негативен Staphylococcus, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosа, Klebsiella sp и Acinetobacter sp. Резултатите се 
систематизирани по возраст и пол на пациентот, видот на материјал од кој е изолирана патогената 
бактерија, по оддел, како и по профилот на резистенција и мултирезистенција. Според профилот на 
резистенција, најчесто е идентифицирана мултирезистенција кај K. pneumoniae, Acinetobacter spp и 
E. coli. 

 

ОЦЕНА НА ТРУДОТ 

 

Докторската дисертација со наслов ,,Употреба на антибиотици и евалуација на бактериска 
резистенција кај хоспитализирани деца“, од кандидатката д-р Искра Печијарева Садикаријо, 
претставува обемно истражување во областа на клиничката медицина/клиничката фармакологија. 
Докторската дисертација обработува еден многу актуелен проблем-антимикробна резистенција и 
корелација со употребата на антибиотици. Тоа е еден од најголемите предизвици на денешницата, 
кој за последица има зголемена смртност од банални инфекции. Во глобалната анализата за 
состојбата на бактериска резистенција од страна на СЗО, се укажува на слаб одговор на борбата 
против антимикробната резистенција, каде што само неколку земји имаат детален национален план 
за детектирање на отпорноста кон антимикробните лекови. Резултатите од оваа студија даваат 
податоци за употребата на антибиотиците и бактериската резистенција во болнички услови кај 
педијатриска популација. Во студијата недвојбено се покажува позитивна корелација помеѓу 
најчесто употребуваниот антибиотик (цефтриаксон) и појавата на резистенција кон него. 
Придобивките од следењето на обемот на употребата на антибиотиците и бактериската 
резистенција се од големо значење, бидејќи обезбедуваат адекватни податоци за подобрување на 
ефикасноста на антибиотиците, овозможуваат пропишување на најсоодветна терапија, како и 
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дефинирање на понатамошните чекори и постапки за идентификување и коригирање на факторите 
кои влијаат на бактериската резистенција, а со тоа намалување на трошоците за болничко лекување. 
Целите  во трудот се јасни, методите соодветни за да обезбедат изведување на релевантни 
заклучоци. Резултатите се прикажани детално, реално и јасно, без потценување или преценување на 
некои податок. Дискусијата е опсежна и прецизна, а заклучоците се јасни и аргументирани. 

Докторската дисертација со наслов ,,Употреба на антибиотици и евалуација на бактериска 
резистенција кај хоспитализирани деца“, од кандидатката д-р Искра Печијарева Садикаријо, според 
мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува сите услови и стандарди за подготовка на 
докторски труд.  

 

ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ 

Кандидатката, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавила (како прв автор, во 
меѓународни научни списанија или еден труд во списание со импакт-фактор) следниве рецензирани 
истражувачки трудови: 

[1]. Pechijareva Sadikarijo I, Petrovski O., Stavric K, Balkanov T. Use of antibiotic in hospitalized 
children at the University Clinic for pediatric diseases – Skopje. Physioacta Vol.13-No1,2019 

[2]. Pechijareva Sadikarijo I, Serafimovska T, Darkovska Serafimovska M, Balkanov T. 
Pharmacoepidemiology and antimicrobial resistance data for bacterial infections in hospitalized 
children.Mak. Med Pregled 2019; 73(2):67-72 

 
 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

Главен научен придонес на кандидатката е што со изработката на докторската дисертација 
пополни една од празнините за значењето на анализата на употребата на антибиотиците и  
корелацијата со развитокот на резистенцијата, и тоа кај специфична возрасна популација – 
хоспитализирани деца. Докторската дисертација придонесе да се зголемат сознанијата за обемот на 
употребата на антибиотици во педијатриската болничка практика и антимикробната резистенција 
на предизвикувачите на инфекции,  од што произлегува заклучокот дека постои позитивна 
корелација помеѓу потрошувачката на најчесто користениот антибиотик (цефтриаксон) и појавата 
на резистенција кон него.  

Со следењето на потрошувачката на антибиотици и нивото на резистенција во 
педијатриската болничка средина може да се пристапи кон ажурирање на протоколите  за 
антибиотски третман на хоспитализираните деца, да се подобри ефикасноста на антибиотиците, да 
се пристапи кон дефинирање на понатамошните чекори и постапки за коригирање на факторите 
кои влијаат на бактериската резистенција, како и  намалување на трошоците за болничко лекување. 
Оваа студија не е ориентирана кон анализа на употребата на антибиотиците кон конкретни 
болнички нозолошки ентитети. 

Понатамошните истражувања на ова поле треба да се ориентираат кон дефинирање на 
детален национален план за рационалната употреба на антибиотици и константното следење на 
степенот на резистенција на бактериите на сите нивоа на здравствена заштита.  

Комисијата смета дека темата е мошне актуелна и има значаен научен и апликативен 
придонес. Докторската дисертација Употреба на антибиотици и евалуација на бактериска 
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резистенција кај хоспитализирани деца, од кандидатката д-р Искра Печијарева 
Садикаријо, претставува оригинален и самостоен научен труд и во целост ги исполнува условите 
согласно со Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на 
третиот циклус докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.  

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на докторската 
дисертација со наслов Употреба на антибиотици и евалуација на бактериска резистенција 
кај хоспитализирани деца од кандидатката д-р Искра Печијарева Садикаријо.    

                                   КОМИСИЈА 

1. Проф. д-р Никола Лабачевски, претседател 
с.р.  

2. Проф. д-р Трајан Балканов, ментор с.р. 

3. Проф. д-р Димче Зафиров, член с.р. 

4. Проф. д-р Милена Петровска, член с.р. 

5. Проф. д-р Катарина Ставриќ, член с.р. 
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Издвоени мислења (доколку има): 
 



 
РЕЦЕНЗИЈА 

 
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ПРЕДВИДУВАЊЕ НА 

ПРЕДВРЕМЕНО ПОРОДУВАЊЕ КАЈ АСИМПТОМАТСКИ ПАЦИЕНТКИ ВРЗ 
ОСНОВА НА ИНФЛАМАТОРНИ МЕДИЈАТОРИ ВО АМНИОНСКА ТЕЧНОСТ“ ОД  

Д-Р КАТЕРИНА НИКОЛОСКА, ПРИЈАВЕНА НА  
МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

 
Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXIV 

редовна седница одржана на 25.02.2020 година, а по предлог на Советот на III циклус -
докторски студии, студиска програма на медицина, во согласност со Законот за високото 
образование на Република Македонија, а врз основа на член 63 од Законот за високото 
образование (Службен весник на Република Македонија, број 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 
99/09, 115/110, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 
154/15) и член 53 од Правилникот за внатрешните односи и работењето на Медицинскиот 
факултет во Скопје, во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј”, во Скопје 
(Универзитетски гласник бр. 121/09, 188/11, 234/12 и 276/14), формираше Комисија за оцена 
на докторската дисертација на кандидатката д-р Катерина Николоска со наслов 
,,Предвидување на предвремено породување кај асимптоматски пациентки врз основа на 
инфламаторни медијатори во амнионска течност“, во состав: проф. д-р Гордана Адамова 
(претседател), проф. д-р Елена Трајковска - Докиќ (ментор), проф. д-р Славјанка Поповска 
(член), проф. д-р Бети Зафирова Ивановска (член) и доц. д-р Ана Данева Маркова (член).  

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени докторската 
дисертација и на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет му го поднесува 
следниов  
 
 
                                                            И З В Е Ш Т А Ј 
  
 
 
АНАЛИЗА НА ТРУДОТ  
 

Докторската дисертација на кандидатката д-р Катерина Николоска, со наслов 
„Предвидување на предвремено породување кај асимптоматски пациентки врз основа на 
инфламаторни медијатори во амнионска течност“, содржи 134 страници компјутерски 
обработен текст во фонт Ariel, со 1,5 проред, големина на букви 12, 130 библиографски 
единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги и интернет-ресурси. Трудот е структуриран 
во 9 глави, и тоа: вовед, дизајн на студијата, предмет, мотив и цели на докторскиот труд, 
пациенти и методи, статистичка обработка, резултати, дискусија, заклучок и литература. 
Текстот е збогатен со 48 табели и 34 слики, а деловите се систематизирани во точки и 
потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува соодветно следење на материјата 
која е обработена во истражувањето.  

Воведот е правилно структуриран и започнува со историјатот на предвременото 
породување, од времето на Хипократ (400 пд.н.е), преку испитувањата од страна на Гален, 
Соранус, Аристотел, Платон и многу други кои ја опишувале појдовната точка на бременоста  
и нејзиното времетраење, одредувањето на гестациската возраст и на феталната возраст и 
состојбата при која породувањето настанувало порано, која конечно во денешно време е 
дефинирана како предвремено породување. Претставена е перинатологијата како нова 
медицинска дисциплина, која потекнува од 1960-тите години на минатиот век, а се стреми 



кон заштита, дијагноза и третман на проблемите на мајката, фетусот и новороденото, пред, за 
време и по породувањето. 

Даден е осврт кон класификацијата на предвременото породување, кое е дефинирано 
како породување што настанува по можна вијабилност на плодот, односно 24-та гестациска 
недела, но пред полна 37-ма гестациска недела. Објаснето е дека спонтано настанување на 
контракции или предвремено пред терминско прскање на околуплодовите обвивки се смета 
за причина во околу две третини од овие раѓања. Секое породување пред 24-та г.н. се смета за 
спонтан абортус. Дадена е дефиниција од Светската здравствена организација за 
предвременото раѓање како раѓање на жив плод пред 37-та гестациска недела на бременоста, 
а кое се дели на повеќе категории во зависност од гестациската старост: Екстремно 
предвремено раѓање (<28 г.н.), рано предвремено породување ( 28-32 г.н.), средно до касно 
предвремено породување ( 32-37 г.н.). Наведени се етиолошките причини за настанување на 
предвременото породување од кој особено е потенциран факторот на интраутерина 
инфламација и инфекција, кој многу често води до инфламационен синдром и на плодот. 
Наведено е дека супклиничка интраутерина инфекција на хориодецидуалниот простор и 
амнионската течност е најчеста причина за настанување на оваа опстетричка компликација, а 
со тоа и најчесто испитуван етиолошки фактор. Освен инфекцијата, наведени се и други 
причини за настанување на предвремено раѓање како прерастегнатост на утериниот зид чиј 
најчест пример е повеќеплодовата бременост и полихидрамнионот каде поради 
прерастегнатост на миометриумот и мембраните на околуплодовите овојци настанува 
зголемување на контрактилната активност на утерусот, а со тоа и скратување на грлото на 
матката па дури и до негово отварање. Утероплацентарното крварење, исто така е наведено 
како причинител за предвременото породување, но исто така и хируршките процедури на 
гениталните органи, абнормалната утерина празнина, цервикалната слабост и други 
сериозни болести кај мајката. Ризик факторите за настанување на предвремено породување 
се претставени во табела и се поделени во три групи како ризик фактори од висок, среден и 
низок ризик. Дефинирана е преваленцата на предвременото породување од 5 до 18 % од 
бременостите и е означена како главна причина за неонатален морбидитет и морталитет. 
Ставен е акцент на тоа дека и со развој на општеството и технологиите во светот се уште нема 
докази дека процентот опаѓа, напротив стапката на предвремено родените деца полека  се 
зголемува. Во понатамошниот дел, систематски е дефиниран начинот на дијагностицирање 
на предвременото породување, каде што исцрпно се извадени и детално обаснети сите нови 
протоколи за постапките при дијагностицирање на предвремено породување. Во 
понатамошниот текст се дадени последните протоколи за третирање и постапување со 
предвременото породување, при што се издвоени кортикостероидите како терапија која дава 
одличен исход во состојбата на новороденчето доколку раѓањето настане во следните 7 дена 
од терапијата. Објаснето е дека постојат неоспорливи докази за бенефитот од оваа терапија 
администрирана во една доза следејќи ги новороденчињата и по нивното раѓање, додека 
давање на кортикостероиди во повеќе дози е третман кој веќе се напушта со силни докази за 
штета по новороденото. Понатаму е претставена токолизата како фармаколошка терапија 
која ги инхибира утерините миометрални контракции, а со тоа да ја продолжи бременоста 
воедно се намалува неонаталниот морбидитет и морталитет. Дефинирана е како терапија со 
голем бенефит бидејќи има моќ да ја пролонгира бременоста од 48 ч до 7 дена. Ова 
продолжување се дефинира од голем бенефит бидејќи во тој период се смета дека има време 
да се ординира кортикостероидна терапија и да се транспортира пациентката во терциарна 
здравствена установа. Користени лекови за токолиза, механизмот на делување, припадноста 
на групи на лекови, нивните контраиндикации, несакани ефекти врз мајката и плодот се 
прикажани табеларно. Понатаму се претставени антибиотиците како терапија, односно 
антибиотик со широк спектар кој нуди аеробно и анаеробно покривање  како неопходно при 
присуство на докажана инфекција како хориоамнионит, додека администрација на 
антибиотици кај бремености помали од 37 г.н. со интакти околуплодови обвивки е наведено 
како неоправдано. Следува објаснување на терапијата со цервикален церклаж како терапија 
при постоење на дилатација на цервикалниот канал и негово скратување пред можна 



вијабилност на плодот и интакти околуплодови обвивки. Понатаму е наведен прогестеронот 
како јасно докажан хормон инволвиран во поддршка на бременоста. Како најсилен 
предиктор на предвременото породување е наведена историја на претходно предвремено 
породување или пак, постоење на претходен доцен абортус. Наведен е ултразвучениот 
преглед односно трансвагинален преглед со ултразвучна сонда  за  мерење на должина на 
грлото на матката како корисна алатка за предикција на предвремено породување. Во 
понатамошниот дел на воведот, се детално опишани одредени биомаркери како важна алатка 
за предвидување на предвременото породување како фетален фибронектин – fFN, (PIGFBP-1) 
Phosphorylated insulin-like growth factor binding protein-1, PAMG-1- Placental alpha-
macroglobulin-1, цервико вагинално ацетатно ниво на вагината, инфламаторните маркери и 
цитокините и микробиолошкиот геном. Со детално објаснување е претставена амнионската 
течност, нејзината функција и значење во бременоста, која е и предмет на истражување во 
овој докторски труд. Детално е објаснета нејзината клиничка значајност. Објаснето е дека 
амнионската течност одамна се користи за дијагностицирање на интраамнионска 
инфламација која тесно е поврзана со настанување на предвремено породување. Индикатори 
кои сугерираат за постоење на инфламација е дефинирано дека се зголемено ниво на 
матриксметалопротеинази (пр. MMP-8), зголемени интерлеукини (пр. IL-1, IL-6, IL-8), TNF-
α, IP-10 (interferon gama – inducible protein), Granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF), 
зголемени леукоцити и ниски нивоа на глукоза. Понатаму е претставено значењето на 
концентрацијата на глукоза во амнионска течност, односно е објаснето дека неодамна 
почнува да се истражува нивото на глукоза во амнионска течност во откривање на микробна 
инвазија на амнионската празнина кај пациенти со предвремено породување и 
предтерминско прематурно прскање на околуплодовите обвивки. Присуство на леукоцити во 
амнионската течност се претставени како значаен фактор за испитување на вредноста на 
леукоцитите во амнионската течност во дијагнозата на микробна инвазија на амнионската 
празнина. Обемен и детален осврт е посветен на цитокините кои се претставени како силни 
молекули кои се ослободуваат од клетките се транспортираат до други делови на организмот 
и делуваат на функцијата на други клетки што доведува до бројни биолошки реакции. Со 
најнови дефиниции и сознанија е опишана функцијата на цитокините и нивната поврзаност 
со бременоста. Дефинирани се цитокините како медијатори кои играат важна улога во 
воспоставувањето и одржување на бременоста. Во опширни пот поглавја во воведот, детално 
се објаснети и дефинирани цитокините од интерес на оваа докторска студија како 
интерлеукин – 1 (IL-1), интерлеукин – 6 ( IL 6 ), интерлеукин – 8 (IL-8) и тумор- 
некротизирачки фактор – алфа (TNF α).  

Во втората глава на докторската дисертација е опишан дизајнот на студијата. 
Станува збор за проспективна, опсервациона лонгитудинална студија. Истражувањето е 
спроведено на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, Институтот за 
имунологија и хунана генетика и Институтот за микробиологија со паразитологија – Скопје, 
при Медицинскиот факултет во Скопје, Р. Северна Македонија. Студијата е одобрена од 
Етичката комисија за истражување на луѓе при УКИМ – Медицински факултет во Скопје.  

Во третата глава се опишани предметот, мотивот и целите на студијата. 
Предмет на истажувањето е предвидување на предвременото породување кај асимтоматски 
пациентки врз основа на инфламаторни медијатори во амнионската течност. Мотив за 
изработка на оваа студија е дефиниран како потреба од подобро разбирање на предвременото 
породување и сите ризици кои тоа ги носи со него вклучувајќи го и мајчиниот и феталниот 
морталитет и морбидитет. Станува збор за честа патологија која не е до крај испитана. 
Примарната цел на студијата е да се предвидат предвремените породувања уште во време 
кога не се симптоматски за да можеме да преземеме соодветен третман за нивно спречување, 
додека во секундарни цели на студијата јасно се дефинирани следниве цели : да се намали 
стапката на предвремените породувања во Р. Северна Македонија со рана предикција кај 
пациентките кои се уште не се симптоматски, да се одредат ризик факторите кои најчесто се 
причина за настанување на предвремено породување при што би можеле понатаму да ги 
споредиме со претходно дефинираните ризик фактори, да се одредат инфламаторните 



медијатори во амнионската течност и да се дефинира нивното влијание врз исходот на 
бременоста, да се испитаат комбинациите помеѓу инфламаторните медијатори во 
амнионската течност, должината на грлото на матката, вагиналната и цервикалната 
микробиолошка состојба во второто тромесечије и нивното влијание на предвременото 
породување и да се одреди алгоритам по кој пациентките во иднина би биле третирани со 
соодветен третман за да може да се спречи предвременото породување .  

Во четвртата глава на докторската дисертација се обработени пациентите и 
методите. Станува збор за студија во која се вклучени 150  пациентки со еднинечна 
бременост кај кои секако е потребна медицински индицирана генетска амниоцентеза во 
второто тромесечие (16 – 22 г.н.), односно кај напредната мајчина возраст >35 години, висок 
комбиниран ризик на тестот PRISCA I и PRISCA II, суспекти аномалии на плодот при 
ултразвучен преглед, постоење на повеќе од два софт маркери на ултразвучен скрининг во 
второто тромесечије, фамилијарна анамнеза за генестки нарушувања, историја на претходни 
породувања со дијагноза на генестки нарушувања, позитивен NIPT тест и др. Како 
инклузиони критериуми за влез во студијата се дефинирани: Еднинечна бременост, 
пациентки каде секако е потребна медицински индицирана генетска амниоцентеза во раното 
второ тромесечије (напредната мајчина возраст >35 години, висок комбиниран ризик на 
тестот PRISCA I и PRISCA II, суспекти аномалии на плодот при ултразвучен преглед, 
постоење на повеќе од два софт маркери на ултразвучен скрининг во второто тромесечије, 
фамилијарна анамнеза за генестки нарушувања, историја на претходни породувања со 
дијагноза на генестки нарушувања, позитивен NIPT тест и др), бременост од 16 - 22 
гестациска недела, пациентки кои немаат знаци за спонтан абортус во моментот на правење 
на амниоцентезата. Како ексклузиони критериуми се дефинирани: нејасна гестациска 
возраст, повеќеплодова бременост, позитивен тест на амниоцентеза- абнормален кариотип, 
пациентки со кои понатаму нема да може да се стапи во контакт и кај кои нема да има 
информација за исходот на бременоста, пациентки кај кои бременоста е предверемено 
завршена, поради индукција од други причини. По потпишување на информираната 
согласност, трудниците се комплетно евалуирани по планот на студијата во рамки на 
стандардните испитувања во бременоста. Кај сите пациентки е земена детална анамнеза за 
нивната здравствена состојба и постоење на придружни состојби и заболувања кои би имале 
влијание на исходот во бременоста, исто така се земени податоци и за претходните 
бремености кои би имале значење за исходот на бременоста.  

Кај сите пациентки е направен и детален физикален преглед со мерење, телесна 
тежина и висина и одредување на индексот на телесна маса (body mass index, BMI, кг/м2). 
При влез во студијата  е направена помеѓу 16-22 г.н., при што следувала примарна обработка 
на трудниците и детално запознавање со целта на студијата и доброволно потпишување на 
согласност за учество, потоа направен е фетален ултразвук, цервикометрија, амниоцентеза, 
цервикален и вагинален микробиолошки примерок. По породувањето нотирани се начинот 
на породување, гестациската недела, APGAR скорот, перинатален исход за мајка, родилните 
телесни мерки, присуство или отсуство на коморбидитети. Кај сите пациентки во студијата 
направена е фетална ултрасонографија со стандарден акушерски абдоминален ултразвучен 
преглед кој вклучува, одредување на  фетална биометрија, точно одредување на гестациската 
возраст, поставеност и изглед на постелка, количина на околуплодова вода, при што се 
нотирало: презентација на плодот, основна фетална биометрија, позиција и структура на 
постелка, количество на околуплодова вода, точно одредување на гестациска недела, 
медицинска индикација за изведување на амниоцентеза. Извршено е мерење на должината 
на грлото на матката со трансвагинална ултразвучна сонда и земени се цервикални и 
вагинални микробиолошки примероци. Потоа, кај сите пациентки се извела амниоцентеза 
по точно одредена индикација. Самата амниоцентеза е спроведена во строго одредени услови 
и протокол заради безбедност на пациентката за изведба на оваа инвазивна метода. 

Во петтата глава е претставена статистичката анализа на податоците добиени од 
истражувањето. Статистичката обработка и анализа на податоците е направена во 
статистичкиот програм SPSS for Windows 23,0. За тестирање на нормалноста во 



дистрибуцијата на податоците е Kolmogorov-Smirnov тестот. Квантитативните белези се 
прикажани со просечни и средни вредности (mean ± SD, median), квалитативните белези се 
прикажани со апсолутни и релативни броеви. Биваријантна анализа е направена за 
споредување на групите предвремено и термински породени. Pearson Chi-square тест и Fisher 
exact тест се користени за компарирање на овие групи во однос на квалитативните белези, 
Student t-тест и Mann-Whitney тест се користени за компарирање на овие групи во однос на 
квантативните белези. ROC анализа е употребена за да се одреди дискриминаторската 
способност на инфламаторните маркери, пациентките родени предвреме од оние родени во 
термин. За сите овие тестови е конструирана ROC крива. Податоците од интерес се  
прикажани табеларно и графички. За статистички сигнификантни беа земени вредностите на 
p<0.05, а за високо статистички сигнификантни вредностите на p<0.01. 

Во шестата глава на докторската дисертација се прикажани резултатите од 
истражувањето. Прикажани се резултати добиени со обработка и анализа на 150  
испитанички, пациентки од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство– 
Скопје, Р. Северна Македонија, со еднинечна бременост и со медицински индицирана 
генетска амниоцентеза во раното второ тромесечије, (16 – 22 г.н.). Во просек, неделата во која 
е завршено породувањето кај пациентките била 41.6 ± 3.2 недели во групата породени во 
термин и 34.0 ± 2.7 недели во групата предвремено породени, средната недела на породување 
била 39.15 и 35.15 недели консеквентно. Групите со предвремено и терминско породување се 
хомогени во однос на возраста, односно пациентите од двете групи не се разликуваат во однос 
на возраста (p=0.21). Пациентките породени пред 37-ма г.н. се на возраст од 24 до 42 години, 
со просечна возраст од 34.15 ± 4.1, пациентките породени по 37 г.н. се на возраст од 19 до 42 
години, со просечна возраст од 35.7 ± 5.1. Пациентките предвреме породени и породени во 
термин не се разликуваат сигнификантно во однос на степенот на образование (p=0.41). Со 
оформено средно образование се половина пациентки од двете групи, високо образование 
имаа завршено 50% (10) предвреме  и 42.2% (54) термиски породени испитанички. Во 
групата породени по 37 г.н. се 7.8% (10) пациентки со основно образование. Во однос на 
индексот на телесна маса е претсавен со просечна вредност од 23.23 ± 3.0 во групата 
породени пред 37 г.н., а 24.23 ± 2.8 во групата породени по овој термин. Статистики 
несигнификантна е разликата меѓу двете групи. Со статистичка сигнификантност од 
p<0.0001 е потврдена разликата во дистрибуција на пациентки со и без болести појавени во 
текот на бременоста, а во зависност од гестациската недела во која настапило породувањето. 
Кај 9 пациентки бременоста настанала како резултат на ИВФ и ЕТ. Во групата породени пред 
37-ма г.н. 15% (3) испитанички затруднеле на овој начин, а во групата породени по 37-ма 
гестациска недела 4.7% (6) испитанички. Статистичката анализа не потврдила 
сигнификантна разлика во начинот на затруднување кај пациентките предвреме и термински 
породени (p=0.19). Согласно со резултатите, двете групи се слични во однос на претходни 
бремености и без статистичка сигнификантност (p=0.49). Претходни бремености имале 70% 
(14) пациентки предвреме породени и 79.7% (102) пациентки породени во термин. 
Пациентките породени пред термин поретко од оние породени во термин имале термински 
породувања во претходните бремености. Во групата породени пред 37-ма г.н. нема пациентки 
со 4 и 5 претходни термински породувања, наспроти шест и една пациентка консеквентно во 
групата породени по 37 г.н. Статистичката анализа не потврдува сигнификантна разлика во 
бројот на претходни термински породувања меѓу двете групи испитанички (p=0.57). 
Спонтани абортуси имале 60% (12) пациентки предвреме породени наспроти 47.6% (61) 
породени во термин. Тестираната разлика во дистрибуција на испитанички со и без историја 
на спонтани абортуси, а во зависност од гестациската недела на породување не потврдила 
статистичка сигнификантност (p=0.3). Грлото на матката имало несигнификантно пократка 
просечна должина кај пациентките предвреме породени наспроти оние породени во термин 
(30.7 ± 2.7 vs 32.12 ± 3.8; p=0.11). Должина на грлото на матката пократка од 25мм е измерена 
почесто кај пациентките породени пред 37-ма гестациска недела – 60% (12) наспроти 40.6% 
(52), со статистичка сигнификантност (p=0.1). Позитивни, вагинални и цервикални 
микробилошки примероци несигнификантно почесто се примероците земени од 



пациентките породени предвреме – 50% (10) наспроти 35.95 (46), p=0.23. Во однос на 
изолираните патогени, резултатите покажаа присуство на Gardnerella vaginalis во 21% (4) 
позитивни примероци од пациентки предвреме породени и 3.2% (4) позитивни примероци 
од пациентки термински породени; Ureaplasma urealyticum е изолирана во 10.5% (2) 
позитивни  примероци од пациентки предвреме породени и 4% (5) позитивни примероци од 
пациентки термински породени, и во двете групи најчесто е изолирана Candida albicans, 
значајно почесто кај пациентките породени пред 37-ма г.н.– 47.4% (9) и 9.6% (12) пациентки 
консеквентно. Резултатите од истражувањето покажаа сигнификантно различен број на 
леукоцити во амнионската течност (p=0.02), односно леукоцити во амнионска течност имаа 
57.9% (11) пациентки породени пред 37-ма г.н., и кај 31.25% (128) пациентки пордени по 37 
г.н. Значајно поголем број на леукоцити се изброени во амнионската течност кај пациентките 
предвреме породени, односно, кај повеќе од половина пациентки од оваа група се најдени 
повеќе од 5x109/l  леукоцити, наспроти 2x109/l кај пациентките термински породени. Во 
амнионската течност се измерени сигнификантно различни вредности на глукоза, а во 
зависност од гестациската недела на породување (p=0.038). Кај пациентките породени 
предвреме овие вредности се значајно пониски. Средната концентрација на глукоза во 
амнионската течност во групата предвреме породени е 1.9 ммол/Л, а  2.3 ммол/Л во групата 
термински породени. Двете групи испитанички сигнификантно се разликуваат во однос на 
начинот на породување (p<0.0001). Вагиналното породување е почесто кај пацентките 
породени во термин – 75% (96) наспроти 45% (9). Со царски рез се породени 55% (11) 
предвреме породени пациентки и 25% (32) пациентки породени во термин. Гестациската 
недела на породување има сигнификантно влијание на родилната тежина на новородените 
(p<0.0001). На раѓање сигнификантно пониска телесна тежина имаат предвреме родените 
новороденчиња. Просечната родилна тежина на новороденчињата од предвреме породени 
мајки е 2458.5 ± 590.3 грама, средната родилна тежина 2775 грама; просечната родилна 
тежина на новороденчињата од термински породени мајки е 3464.45 ± 278.7 грама, средната 
родилна тежина 3430 грама. И родилната висина на новороденчињата сигнификантно се 
разликува меѓу двете групи испитанички (p<0.0001). Значајно помала родилна висина е 
измерена кај предвреме родените новороденчиња споредено со термински родени (mean = 
46.9 ± 2.9, median=48 наспроти mean = 50.3 ± 3.9, median=51). Согласно резултатите 
гестациската недела на породување има сигнификантно влијание на вредноста на APGAR 
скорот во прва минута по раѓање (p<0.001). Пониски вредности на овој параметар е 
регистриран кај предвреме родените новороденчиња. Опишани се разлики во вредноста на 
APGAR скор регистриран во 5-тата минута по раѓањето кaj двете групи новорденчиња и 
статистички се нотирани како сигнификантни односно значајни (p<0.001). Пациентките 
предвреме и термински породени имаат сигнификантно различни концентрации на ТNF-α 
во амнионската течност (p=0.0013). Во групата породени пред 37-ма г.н. се измерени 
значајно повисоки ТNF-α вредности. Овој инфламаторен маркер во амнионската течност има 
просечна вредност од 12.04 ± 26.6 pg/ml кај пациентките предвреме породени, а 4.04 ± 2.1 
pg/ml кај пациентките породени во термин; средните концентрации на ТNF-α во двете групи 
пациентки изнесуваа 6.67 и 3.96 pg/ml консеквентно. Резултатите од статистичката анализа 
покажале сигнификантно различни вредности на IL-6 инфламаторниот медијатор во 
амнионската течност, а во зависност од времето на породување, пред и по 37-ма г.н. 
(p<0.0001). Вредностите на овој параметар се значајно повисоки во амнинската течност 
земена од пациентки кои се породиле предвреме. Во групата пациентки породени предвреме, 
во амнионската течност се измерени просечни вредности на IL-6 од 2661.34 ± 2452.9 pg/ml, а 
средни вредности од 2186 pg/ml. Во групата пациентки породени во термин,просечните 
вредности изнесуваале 380.51 ± 493.9 pg/ml, а средните вредности 164 pg/ml. Пациентките 
предвреме породени имаат сигнификантно повисоки вредности на IL-8 во амнионската 
течност, споредено со термниски породените пациентки (p<0.0001). Просечните 
концентрации на овој параметар во амнионската течност во групите породени пред 37-ма и 
по 37-ма гестациска недела се 1585.7 ± 834.7 и 360.65 ± 459.3 pg/ml, консеквентно; средните 
концентрации беа 1598 и 198 pg/ml, консеквентно. Сите пациентки, и предвреме и термински 



породени, имаат нормални вредности на IL-1β во амнионската течност. Во рамките на овие 
нормални вредности, пациентките предвреме породени имаат сигнификантно повисоки 
вредности од пациентките породени во термин (p=0.000004). Во групата предвреме 
породени просечните вредности на IL-1β во амнионската течност беа 9.36 ± 14.6 pg/ml, 
средните вредности 4.49 pg/ml; во групата породени во термин, просечните вредности на IL-
1β во амнионската течност се 2.11 ± 0.9pg/ml, средните вредности 2.19 pg/ml. Во оваа 
докторска студија не е најдена сигнификантна корелација помеѓу должината на грлото на 
матката со вредноста на IL-6 и IL-8  во амнионската течност кај предвреме породените 
трудници. Резултатите од испитуваните корелации покажале дека помеѓу должината на 
грлото на матката и инфламатормиот маркер IL-6 во амнионската течност постои негативна, 
односно индиректна поврзаност (R= -0.032), односно со зголемување на должината на грлото 
на матката кај оваа група на предвремено породени трудници, нивото на IL-6 во амнионската 
течност се намалувала, и обратното. Поврзаноста, пак, меѓу должината на грлото на матката 
и инфламатормиот маркер IL-8 во амнионската течност била позитивна, односно директна, 
со зголемување на должината на грлото на матката нивото на IL-8 во амнионската течност се 
зголемувал и обратното. Но, и двете корелации статистички не се сигнификантни, односно 
значајни. Во групата предвремено породени пациентки со должина на грлото на матката 
пократка од 25 мм се измерени повисоки концентрации на IL-6 во амнионската течност 
(mean=2794.66 ± 2652.8, median=2186), споредено со пациентките предврeмено породени и 
со должина на грлото на матката поголема од 25 мм (mean=2461.34 ± 2279.8, median=1994). 
Трудниците породени пред време, со нормално и скратено грло на матката, не се разликуваат 
сигнификантно во однос на вредностите на IL-8 во амнионската течност (p=0.64). 
Просечните концентрации на овој инфламаторен маркер кај пациентките со должина на 
грлото на матката под и над 25 мм изнесуваат 1635.4 ± 895.9 pg/ml и 1511.15 ± 786.7 pg/ml 
консеквентно, средните вредности изнесуваат 1706 pg/ml и 1514 pg/ml консеквентно. Во 
групата предвремено породени пациентки со должина на грлото на матката пократка од 25 
mm позитивен микробиолошки примерок имаат 62.5% (5) наспроти 41.7% (5) пациентки со 
позитивни микробиолошки примероци и нормална должина на грлото на матката. Не е 
нотирана статистичка сигнификантна разлика во дистрибуција на предвремено породени 
пациентки со уреден микробиолошки примерок и со позитивен примерок, а во зависност од 
должината на грлото на матката (p=0.65).  

Логистичката регресиона анализа прикажала резултати од униваријантна и 
мултиваријантна логистичка регресиона анализа, за испитување на асоцираноста на 
анализираните инфламаторни медијатори со предвремено породување. Согаласно 
резултатите, IL-6 и IL-8 се потврдени како синификантни предиктори за предвремено 
породување (p=0.041, p=0.03, консеквентно). Зголемени концентрациите на IL-6 во 
амнионската течност го зголемуваат ризикот за предвремено породување за околу 3 пати. 
(RR=3.232, 95% CI 2.911-5.425). Зголемени концентрации на IL-8 во амнионската течност, го 
зголемуваат ризикот за предвремено породување исто за околу 3 пати (RR=3.241, 95% CI 
1.121-9.375).  

Резултатите од ROC анализата, за предикција на предвремено породување со TNF-α 
вредностите, покажале дека големината на површината под ROC кривата има вредност од 
0.724 (95% CI 0.585-0.864) со сензитивност од 65% и специфичност од 70.5%. Ова сугерира на 
заклучок дека TNF-α во амнионската течност има добра дискриминаторска способност во 
одделување на бремените жени со предвремено и терминско породување. Резултатите од 
ROC анализата за предикција на предвремено породување со помош на Il-6 маркерот 
покажала дека големината на површината под ROC кривата има вредност од 0.789 (95% CI 
0.672 – 0.906), со сензитивност од 75% (15/20), специфичност 82.8% (106/128), позитивна 
предиктивна вредност 40.5% (15/37), и негативна предиктивна вредност од 95% (106/111). 
Овие резултатите сугерираат на заклучок дека IL-6 во амнионската течност има добра 
дискриминаторска способност во разграничување на бремените жени со предвремено и 
терминско породување. Резултатите од ROC анализата за предикција на предвремено 
породување со помош на Il-8 маркерот покажале дека големината на површината под ROC 



кривата има вредност од 0.839 (95% CI 0.741 – 0.937), со сензитивност од 85% (17/20), 
специфичност 82.8% (106/128), позитивна предиктивна вредност 43.6% (17/39), и негативна 
предиктивна вредност од 97.2% (106/109). Овие резултатите сугерираат на заклучок дека IL-8 
во амнионската течност претставува многу добар дискриминатор во разграничување на 
бремените жени со предвремено и терминско породување. Резултатите од ROC анализата за 
предикција на предвремено породување со IL 1-β вредностите, покажуваат дека големината 
на површината под ROC кривата има вредност од 0.797 (95% CI 0.667-0.927). со сензитивност 
од 70% и специфичност од 73.4%. Ова сугерира на заклучок дека IL-1-β- во амнионската 
течност има добра дискриминаторска способност во одделување на бремените жени со 
предвремено и терминско породување.  

Во седмата глава на докторската дисертација, во обемната дискусија, кандидатката 
ги коментира резултатите од сопственото истражување, кои се концизно и јасно објаснети. 
Добиените резултати истовремено ги споредува со веќе објавени резултати со понови датуми 
објавени во литературата од оваа област. Предвременото породување е дефинирано како 
многу значаен дел на перинатологијата и објаснето е дека во оваа тематика многу работи се 
уште не се доволно истражени и докажани поради нејзината обемност. Нотирано е дека 
постои  широко поле за истражување, во светот па и кај нас се работат безброј истражувања 
во разни правци поврзани со оваа тематика, а се со цел на подобрување и  усовршување на 
неговото предвидување, дијагностицирање и третман. Предвременото породување е 
претставено како голем социо - економски фактор заради неговата поврзаност со висок 
степен на морбидитет и морталитет. Тоа со себе носи многу големи трошоци не само за време 
на дијагностицирањето на пациентката, но и во текот на породувањето, а посебно по 
породувањето за третман и грижа на самото новороденче. Образложено е дека во Република 
Северна Македонија годишно има околу 20.000 раѓања, од кои 11 % се предвремени, додека 
на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство во Скопје  годишно има околу 
5000 породувања. Од нив, околу 800 се предвремени породувања. Оваа високо прикажана 
бројка од 16 %  се должи на фактот што оваа клиника е регионален центар за предвремено 
раѓање, со што сите пациентки што  се со таков ризик се препраќаат токму таму. Затоа и е од 
голем интерес подобрување и усовршување на исходот од предвременото породување на што 
се темели оваа докторска дисертација. На светско ниво, процентот се  движи од 5% во некои 
високо развиени европски земји до 15%  во неразвиените афрички земји. Глобално процентот 
изнесува околу 11 %. Во оваа студија, кај 13 % на пациентките настанало предвремено 
породување. Односно од вкупно 150 пациентки, 16 се породиле предвремено а кај две 
бременоста се прекинала јатрогено поради медицинска индикација. Оваа студија е направена 
токму за предвидување на пациентките кои би се породиле предвремено во време кога тие се 
уште се асимптоматски и не се насетува ниеден ризик околу настапување на оваа несакана 
компликација. Така би имало доволно време за приготвување на пациентката за евентуално 
настанување на предвремено породување, да се ординира соодветна терапија со цел да се 
намалат последиците од несаканите ефекти од предвременото породување, а можеби и да се 
спречи тоа. Во оваа докторка дисертација истражувани се параметри кои во последниве 
неколку години се многу актуелни во Европа како и во САД, при што се прават 
мултицентрични испитувања на големи групи на пациенти се со цел на докажување на 
влијанието на овие фактори и поврзаноста со настапување на предвременото породување. 
Амнионската течност за прв пат во нашата држава се користи како медијатор за ново 
истражување, што го прави ова испитување многу интересно, модерно, напредно и значајно.  

Во осмата глава на докторската дисертација, кандидатката ги претставува 
заклучните согледувања, кои се коректно формулирани и ги потврдуваат појдовните 
цели на истражувањето. Резултатите од оваа студија наведуваат на заклучок дека ова е прва 
студија во нашата држава од ваков тип која ја истражува поврзаноста помеѓу концентрациите 
на леукоцити, глукоза, IL-1 β, IL-6, IL-8 и TNF-α во амнионската течност во второто 
тромесечије кај асимптоматски пациентки и исходот од бременоста. Кандидатката нотирала 
поврзаност на концентрацијата на овие биомаркери и исходот од бременоста, идентификувал 
дека дел од пациенти кои се подложени на амниоцентеза во второто тромесечије, 



медицински индицирана за генетска дијагностика на плододот, имаат супклинички 
воспалителен процес, дефиниран со зголемување на концентрациите на леукоцити, IL-1, IL-6, 
IL-8 I TNF-α а намалување на концентрациите на глукоза. Нивоа на глукоза во амнионската 
течност во времето на медицински индицирана генетска амниоцентеза е забележана како 
помала кај трудници кај кои ќе настане предвремено породување отколку кај оние трудници 
кои ќе се породат во термин. Кај пациентките породени предвреме, овие вредности биле 
значајно пониски. Средната концентрација на глукоза во амнионската течност во групата 
предвреме породени била 1.9 ммол/Л, а  2.3 ммол/Л  во групата термински породени. 
Најголема придобивка од тестирање на амнионската течност за ниво на глукоза е што овој 
тест е брз, евтин и потребно е многу мала количина на амнионска течност за негово 
изведување. Резултатите се достапни за 15 минути од изведувањето на амниоцентезата. 
Нивото на леукоцити во амнионската течност мерена  во време на медицински индицирана 
генестка амниоцентеза покажала сигнификантно различен број на леукоцити во 
амнионската течност (p=0.02). Наод на леукоцити во амнионска течност имаа 57.9% (11) 
пациентки породени пред 37-мата гестациска недела, и кај 31.25% (128) пациентки поордени 
по 37 гестациски недели. Значајно поголем број на леукоцити се изброени во амнионската 
течност кај пациентките предвреме породени, односно, кај повеќе од половина пациентки од 
оваа група се најдени повеќе од 5 x 10 9 леукоцити, наспроти 2 x 10 9  кај пациентките 
термински породени. Боењето по Gram, и амниокултурата на амниоснката течност не довело 
до ниту еден позитивен резултат, односно сите наоди биле негативни кај сите 150 пациентки. 
Нивоата на IL-1 β во амнионската течност земена при медицински индицирана генетска 
амниоцентеза  во второто тромесечие кај асимптоматски пациентки, може да служи како 
добар предвидувачки маркер за настанување на предвремено породување. Иако во оваа 
студија сите концентрации IL-1 β се во референтни вредности во амнионската течност, 
пациентките предвреме породени имаат сигнификантно повисоки вредности од пациентките 
породени во термин (p=0.000004). Предикција на  предвремено породување со IL 1-β 
вредностите, покажале дека големината на површината под ROC кривата има вредност од 
0.797 (95% CI 0.667-0.927). со сензитивност од 70% и специфичност од 73.4%. Ова сугерира на 
заклучок дека IL 1-β во амнионската течност има добра способност во одделување на 
бремените жени со предвремено и терминско породување. Предикција на предвремено 
породување со помош на IL-6 маркерот, покажаа дека големината на површината под ROC 
кривата има вредност од 0.789 (95% CI 0.672 – 0.906), со сензитивност од 75% (15/20), 
специфичност 82.8% (106/128), позитивна предиктивна вредност 40.5% (15/37), и негативна 
предиктивна вредност од 95% (106/111). Овие резултатите сугерираат на заклучок дека IL-6 во 
амнионската течност има добра дискриминаторска способност во разграничување на 
бремените жени со предвремено и терминско породување. Резултатите од ROC анализата за 
предикција на предвремено породување со помош на Il-8 маркерот, покажале дека 
големината на површината под ROC кривата има вредност од 0.839 (95% CI 0.741 – 0.937), со 
сензитивност од 85% (17/20), специфичност 82.8% (106/128), позитивна предиктивна 
вредност 43.6% (17/39), и негативна предиктивна вредност од 97.2% (106/109). Така може да 
се заклучи дека IL-8 во амнионската течност претставува многу добар дискриминатор во 
разграничување на трудниците со предвремено и терминско породување.  Пациентките 
предвреме и термински породени имаат сигнификантно различни концентрации на ТNF – α 
во амнионската течност (p=0.0013). Пациентките породени пред 37-ма гестациска недела 
имаа значајно повисоки ТNF–α вредности. Овие резултати јасно ја покажуваат важноста на 
овој маркер во одредувањето и проценувањето на ризикот за настанување на предвремено 
породување. Резултатите од ROC анализата за предикција на предвремено породување со 
TNF вредностите, покажале дека големината на површината под ROC кривата има вредност 
од 0.724 (95% CI 0.585-0.864), со сензитивност од 65% и специфичност од 70.5%. Ова сугерира 
на заклучок дека TNF во амнионската течност има добра способност во одделување на 
трудниците со предвремено и терминско породување. Грлото на матката има 
несигнификантно пократка просечна должина кај пациентките предвреме породени 
наспроти оние породени во термин. Должина на грлото на матката е измерена пократка 



почесто кај пациентките породени пред 37-мата гестациска недела – 60% (12) наспроти 40,6% 
(52). Кај сите испитанички се направени бактериолошки испитувања на вагинални и 
цервикални брисеви. Позитивни се 78,95% (15) примероците земени од пациентки предвреме 
породени и 16.8% (21) од термински породени пациентки, односно,  почесто инфекција е 
дијагностицирана кај пациентки породени пред 37-ма гетациска недела, што се потврдила и 
статистички како сигнификантно (p<0.0001). Потребни се дополнителни студии направени 
на поголем обем на пациенти, за да се утврди краткорочно и долгорочно клиничко значење 
за мајката и новороденчето на ваквите резултати и  покачувања на биомаркерите во однос 
предвременото породување. Истражувачот предлага изработка на алгоритам специјализиран 
за нашата популација по кој ние би се воделе во одредување на ризикот на пациентките за 
предвремено породување.   

Деветтата глава од дисертацијата ја содржи приложената литература, која е 
обемна, со трудови од понов датум, прегледна и коректно цитирана по прифатените 
стандарди.  

 
Предмет на истражување  

Предмет на истражување во овој докторски труд е предвременото породување 
дефинирано како породување пред 37 гестациска недела, кое е претставено како сериозен 
акушерски проблем кој ги зафаќа 11 % од бременостите во светот. Тоа е поврзано со значаен 
неонатален морбидитет и морталитет. Достапните тестови за проценка на ризик за 
предвемено породување се неверојатно важни со оглед на огромните лични, економски и 
здравствени последици од предвременото породување. Идентификацијата на специфичен 
имунолошки медијатор  и нивната концентрација во амнионската течност во второто 
тромесечие кај асимптоматски пациентки има привлечено мошне големо внимание како 
потенцијален извор за дијагностика и терапија на оваа проблематика. Цитокините (IL-1β, IL-
6, IL-8, TNF-α) се од исклучително значење во бременоста и тие се продуцираат од страна на 
постелката во амнионската течност и се зголемени доколку постои интраутерина 
инфламација.  

 
Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата.  

Кај оваа тематика многу работи се уште не се доволно истражени и докажани баш 
заради нејзината обемност. Тука постои  широко поле за истражување, и затоа во светот, па и 
кај нас се работат безброј истражувања во разни правци поврзани со оваа тематика, а се со 
цел на подобрување и  усовршување на неговото предвидување, дијагностицирање и третман. 
Амнионската течност за прв пат во нашата држава се користи како медијатор за ново 
истражување, што го прави ова испитување многу интересно, модерно, напредно и значајно. 
Причините се различни, но најголемата причина е недостаток на соработка помеѓу повеќе 
специјалности кои би го третирале предвременото породување сеопфатно, наместо секоја 
специјалност поединечно.  

 
Краток опис на резултатите од истражувањето  

Сите 150 пациентки се во периодот 16-22 г.н. Кај 20 од вкупно 150 пациентки 
настапило  предвремено породување, додека, пак, 128  пациентки се породиле во термин. Две 
пациентки ја прекинале бременоста поради позитивен тест на генетската амниоцентеза. Наод 
на леукоцити во амнионска течност имале 57.9% (11) пациентки породени пред 37-ма 
гестациска недела, кај 31.25% (128) пациентки поордени по 37 гестациски недели. Во 
амнионската течност се измерени сигнификантно различни вредности на глукоза а во 
зависност од гестациската недела на породување (p=0.038). Кај пациентките породени 
предвреме овие вредности се значајно пониски. Вредностите на TNF- α покажале  
сензитивност од 65% и специфичност од 70.5%. Концентрациите на IL-6 во амнионската 
течност сигнификантно се разликувале кај предвреме и термински породените пациентки 
(p<0.0001). Зголемени концентрации на IL-6 во амнионската течност го зголемуваат ризикот 
за предвремено породување за околу 3 пати. Анализата за предикција на предвремено 



породување со помош на IL-6 маркерот, покажала дека површината под ROC кривата има 
вредност од 0.789 (95% CI 0.672 – 0.906), со сензитивност од 75% (15/20), специфичност 
82.8% (106/128), позитивна предиктивна вредност 40.5% (15/37), и негативна предиктивна 
вредност од 95% (106/111). IL-8 во амнионската течност кој покажал повисоки вредности го 
зголемува ризикот за предвремено породување за околу 3 пати (RR=3.241, 95% CI 1.121-9.375). 
Il-8 маркерот, покажал сензитивност од 85% (17/20), специфичност 82.8% (106/128), 
позитивна предиктивна вредност 43.6% (17/39), и негативна предиктивна вредност од 97.2% 
(106/109). Сите пациентки, и предвреме и термински породени, имале нормални вредности 
на IL-1 β во амнионската течност. 

 
ОЦЕНА НА ТРУДОТ  

Докторската дисертација на кандидатката д-р Катерина Николоска, со наслов, 
,,Предвидување на предвремено породување кај асимптоматски пациентки врз основа на 
инфламаторни медијатори во амнионската течност“, претставува истражување во областа на 
акушерството, имунологијата и микробиологијата, поконкретно во областа на предвременото 
породување. Предвременото породување во текот на бременоста е многу честа појава. 
Мотивот на докторскиот труд е потребата од подобро разбирање на предвременото 
породување и сите ризици кои тоа ги носи со него, вклучувајќи го и мајчиниот и феталниот 
морталитет и морбидитет. Станува збор за честа патологија која не е до крај испитана. Kaj 
оваа група на трудници неопходен е мултидициплинарен пристап за рана детекција на овие 
трудници, при што би се овозможило навремено преземање на соодветни превентивни мерки 
и интервенции за спречување на појавата на предвремено породување. Во светот веќе има 
алгоритми за следење на жени кои би можеле да бидат на ризик за предвремено породување. 
Во нашата држава, овие испитувања се новост и добар начин за соработка помеѓу повеќе 
клинички дисциплини. Во оваа докторска дисертација е дефиниран одреден начин на 
предвидување на предвремените породувања уште во време кога не се симптоматски за да 
може да се  преземе соодветен третман и евентуално да се спречи тоа. Можеби со тоа би се 
намалила стапката на предвремените породувања во Р. Северна Македонија со рана 
предикција кај пациентките кои сеуште не се симптоматски. За таа цел мора да се одредат 
ризик факторите кои најчесто се причина за настанување на предвремено породување при 
што би можеле понатаму да се споредиме со претходно дефинираните ризик фактори. Тоа би 
можело да се изведе со одредување на инфламаторните медијатори во амнионската течност и 
да се дефинира нивното влијание врз исходот на бременоста. Со помош на оваа дисертација 
би можело да се изнајде начин како да се предвиди предвременото породување, а со тоа и да 
се намали неговата појава или барем да се превенира одреден морталитет и морбидитет 
поврзан со него.  

  
Докторската дисертација на кандидатката д-р Катерина Николоска со наслов 

,,Предвидување на предвремено породување кај асимтоматски пациентки врз основа на 
инфламаторни медијатори во амнионската течност“, според мислењето на Комисијата за 
оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за изработен докторски труд.  
 
ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ  
 

Кандидатката, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавила како прв автор, во 
меѓународни научни списанија, следниве рецензирани истражувачки трудови: 
  
[1]. Katerina Nikoloska, Iva Malahova Gjoreska, Aleksandar Petlichkovski and Elena Trajkovska 
Dokic. Role of cytokines and their presence in the amniotic liquid as a sign of early detection of 
premature birth in pregnant women. Mac. Med. Review, 2019; 73(2): 88-93 

[2]. Nikoloska K, Malahova- Gjoreska I, Kaev I, Petlickovski A. Increased level of IL-8 in amniotic 
fluid in early second trimester linked with preterm pregnancies. Arch Pub Health 2020; 12 (1):5-13.    



 
 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ  
 

Научниот придонес на оваа докторска дисертација е во етаблирање на протокол за 
детектирање на трудниците кои се со ризик за предвремено породување во време кога се 
уште се асимптоматски, со што би се добило доволно време за подготовка на соодветна грижа 
и евалуација на овие пациентки. Со тоа би се намалил значајно бројот на предвремени 
породувања, а тие што би настанале би се згрижиле навремено и соодветно со што исходот на 
бременоста би бил подобар. Присуство на зголемена концентрација на цитокини и други 
биомаркери во амнионската течност е добар индикатор за ризик од настанување на 
предвремено породување.   Со детекција на овие пациентки би се намалил морбидитетот и 
морталитетот на предвремено родените фетуси, а со тоа би се намалиле и многу трошоци 
врзани со оваа проблематика.  

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка, да закаже одбрана и да определи 
комисија за одбрана на докторската дисертација на кандидатката д-р Катерина 
Николоска со наслов: Предвидување на предвремено породување кај 
асимптоматски пациентки врз основа на инфламаторни медијатори во 
амнионската течност.  
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РЕЦЕНЗИЈА 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „УЛОГАТА НА 
ТРАНСАРТЕРИСКАТА ХЕМОЕМБОЛИЗАЦИЈА СО ПАРТИКЛИ, СО МОЖНОСТ 
ЗА ЗБОГАТУВАЊЕ СО ЦИТОСТАТИК, ВО ТРЕТМАН НА ХЕПАТОЦЕЛУЛАРЕН 

КАРЦИНОМ” OД Д-Р АЛЕКСАНДАР ЃОРЕСКИ, ПРИЈАВЕНА НА 
МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

 

Врз основа на член 112 од Законот за високото образование (Службен весник на 
Република Македонија бр. 82/2018), член 275 од Статутот на Медицинскиот факултет во 
Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (бр. 458 од 
17.10.2019) и член 61 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за 
запишување и студирање на трет циклус – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник бр. 245/2013), Наставно-научниот совет на 
Факултетот, на својата XXIV редовна седница одржана на 25.2.2020 година, а по предлог 
на Советот на студиската програма на трет циклус студии - докторски студии по 
медицина, донесе Одлука за формирање Комисија за оцена на докторската дисертација на 
кандидатот д-р Александар Ѓорески со наслов „Улогата на трансартериската 
хемоемболизација со партикли, со можност за збогатување со цитостатик, во третман на 
хепатоцелуларен карцином”, во состав: проф. д-р Светлана Антевска Грујоска 
(претседател), проф. д-р Владо Јаневски (ментор), проф. д-р Розалинда Попова- 
Јовановска (член), проф. д-р Михаел Груневски (член) и проф. д-р Виолета Василевска 
Никодиновска (член).  

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени докторската 
дисертација и на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет му го поднесува 
следниов  

 

ИЗВЕШТАЈ 

Анализа на трудот 

Докторската дисертација на кандидатот д-р Александар Ѓорески, со наслов 
„Улогата на трансартериската хемоемболизација со партикли, со можност за збогатување 
со цитостатик, во третман на хепатоцелуларен карцином”, содржи 130 страници 
компјутерски обработен текст во фонт Tahoma, со 1,15 проред и големина на букви 11, 34 
747, библиографски единици од темата што се обработува, меѓу нив научни трудови, 
книги и интернет-ресурси. Текстот е збогатен со 73 табели и 56 слики.  

          Трудот е структуриран во 8 глави: вовед, мотив, цели на студијата, материјал и 
методи, резултати, дискусија, заклучоци и литература. Деловите се систематизирани во 
точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува соодветно следење на 
материјата која е обработена во истражувањето.   



          Во воведот на трудот, кандидатот, на концизен и прегледен начин, поткрепен со 
многубројни литературни извори, ги изнесува основните податоци за хепатоцелуларниот 
карцином, неговата дијагностика, дефинирањето на стадиумите на болеста, како и 
опциите на третман, осврнувајќи се подетално на трансартериската хемоемболизација. 
Накратко, кандидатот зборува за интервентните радиолошки васкуларни и неваскуларни 
техники кои се клучни во третманот на туморите и други патолошки состојби на црниот 
дроб. Воведот содржи податоци кои се објавени во современата научна литература, а се 
однесуваат на предметот од интерес на предложеното истражување. Содржински е јасно 
структуриран и лесно се следи и иницира интерес за одбраната тема.   

Понатаму, во воведот на оваа докторска дисертација, кандидатот го дефинира 
хепатоцелуларниот карцином со неговата годишна инциденца и прогнозата за 
преживување. Во текстот се опишуваат модалитетите на дијагностика на 
хепатоцелуларниот карцином, кои вклучуваат ултрасонографија на абдомен со или без 
контраст и задолжителен доплер; лабораториски испитувања, вклучително и туморскиот 
маркер алфафетопротеин (АФП); потоа напредни радиолошки, визуелни “imaging”  
испитувања од типот на контрастна мултидетекторска компјутеризирана томографија 
(МДКТ) на абдомен или контрастна магнетна резонанца (МР) на црниот дроб со вклучени 
постконтрасни серии во повеќе фази поради задолжително следење на туморската 
хемодинамика во артериска и портовенска фаза. Понатаму, во воведниот дел од 
докторската дисертација, кандидатот се осврнува на усвојувањето на препораките од 
страна на група експерти за ХЦЦ од Европа, European Association for study of the liver 
(EASL) и од Америка, American Association for the study of the liver (AASLD) кога за прв 
пат е усвоен нов „типичен” радиолошки знак за ХЦЦ, кој се карактеризира со брз и 
интензивен “uptake” на контраст во артериска фаза и брз “wash out” на портовенската 
фаза. Следствено, во однос на тоа која радиолошка/визуелна (imaging) техника би требало 
да се користи, кандидатот дава објаснување дека типичниот радиолошки знак за ХЦЦ се 
базира на васкуларната динамика на туморот, поради што новите машини за КТ или МР со 
употреба на модерни протоколи за скенирање се препорачуваат за неинвазивна 
дијагностика на ХЦЦ. Кандидатот во воведот во делот на дијагностиката на ХЦЦ, 
објаснува дека кога претходно наведените модалитети се недоволни и неконклузивни за 
дијагнозата на хепатоцелуларниот карцином се изведува перкутана биопсија на црн дроб 
водена под ултразвук или КТ со последователна патохистолошка анализа. При тоа го 
потенцира правилното дефинирање на нодулусите на црниот дроб како пренеопластични 
лезии или ран ХЦЦ, додека високо ризичните или т.н. диспластични лезии би требало 
редовно да се следат на пократки временски интервали со некоја од наведените “imaging”  
техники бидејќи една третина од нив потенцијално развиваат малиген фенотип. 

Понатаму, во текстот од воведниот дел на докторската дисертација, кандидатот 
дава осврт на дефинирањето на стадиумот на болеста и потенцира дека одредувањето на 
туморската екстензија е клучна за дефинирање на стадиумот на болеста и понатамошното 
лекување. Кандидатот набројува дека денес постојат повеќе валидни системи за 
одредување на стадиумот на болеста (staging), третман и следење на ХЦЦ, меѓу кои го 
издвојува, како најсеопфатен и најшироко прифатен, BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer ) 



системот. Кандидатот ги објаснува актуелните препораки од 2018 година од EASL 
(European Association for study of Liver) кои се базираат на BCLC-класификациониот 
систем за одредување на стадиумот на ХЦЦ, кој вклучува прогностички варијабли 
поврзани со туморскиот раст, црнодробната функција (Child-Pugh класа), здравствениот 
статус (Performance Status) на пациентот заедно со третман-зависните варијабли кои се 
добиени од податоци од актуелни рандомизирани студии. Критериумите за третман на 
карцином на црн дроб, во зависност од стадиумот на болеста, класифицирани се според 
BCLC-системот, кој е прифатен од повеќето светски и европски водичи за терапија на 
ХЦЦ. Според BCLC-системот, ХЦЦ е класифициран во пет стадиуми: многу ран (0), ран 
(А), интермедиерен (Б), напреднат стадиум (Ц) и краен стадиум (Д) и секој стадиум има 
јасно одредена најсоодветна терапија. Во понатамошниот текст на воведот, кандидатот 
детално ги објаснува повеќето тераписки модалитети во терапијата на ХЦЦ според 
стадиумот на болеста, вклучително: хируршки интервенции и црнодробна трансплатација, 
локорегионални терапии со интервентни радиолошки аблативни методи (перкутана 
радиофреквентна аблација-RFA, микробранова аблација-МWA, перуктано инјектирање на 
етанол-PEI), зрачна и системска хемотерапија, давајќи акцент на трансартериската 
хемоемболизација (TACE) како тераписки модалитет, а воедно и најшироко употребуван 
примарен третман за нересектибилен ХЦЦ и препорачана прва линија на терапија за 
пациенти кои се наоѓаат во интермедиерен стадиум на болеста. Ова кандидатот го 
потврдува, изнесувајќи ги резултатите на Llovet и сор., и Bruix и сор., кои покажуваат дека 
TACE значително го подобрува преживувањето кај пациентите, како и на Varela  и сор., 
чија студија говори за TACE како најчесто користена метода кај пациентите со ХЦЦ. 
Терапискиот модалитет TACE е опишан во детали, ги прикажува карактеристиките, 
начинот на изведување на интервенцијата, селекција на пациентите, индикациите, 
контраиндикациите и предностите на трансартериската емболизација (TAE), 
конвенционалната трансартериска хемоемболизација со липиодол (c-TACE) и 
трансартериската хемоемболизација со партикли, со можност за збогатување со 
цитостатик (DEM-TACE).  

          Воведниот дел завршува со анализа дека TACE претставува голем дел од 
секојдневната рутинска практика кај пациентите со ХЦЦ во светот иако во моментот сè 
уште недостасуваат доволно докази преку рандомизирани студии за тоа која метода е 
поефективна за пациентите со ХЦЦ, дали конвенционалната трансартериска 
хемоемболизација со липиодол или онаа со партикли збогатени со цитостатик. Досега се 
направени само неколку рандомизирани проспективни студии кои директно ги 
компарираат резултатите од овие две методи и ниту една од нив не покажува 
сигнификантно поголем бенефит на едната или другата метода што се однесува на 
вкупната стапка на преживување на пациентите.  

Втората глава го анализира мотивот за изработка на докторската дисертација. 
Недостатокот на слични репрезентативни истражувања од оваа област како во Р Северна 
Македонија, така и во светски рамки, претставува мотив за изработка на докторската 
дисертација. Потребата да се добијат нови знаења и податоци кои ќе ја одразат состојбата 
претставува движечка сила за да се пристапи кон ова истражување со цел да се постигне 



консензус во однос на тоа која од гореспоменатите две методи е со поголем успех и 
поголема стапка на преживување.  

          Третата глава ги анализира целите на оваа докторска дисертација. Целите се јасно 
дефинирани и преку нив треба да се утврди и спореди 12 и 24-месечната стапка на вкупно 
преживување кај пациентите со ХЦЦ кои се третирани со двете методи, конвенционална 
трансартериска хемоемболизација и хемоемболизација со партикли збогатени со 
доксорубицин, понатаму да се евалуираат несаканите ефекти од двата типа на 
интраартериска хемоемболизација, како и да се спореди траењето и интензитетот на 
постемболизацискиот синдром по  двете методи на хемоемболизација.  

          Четвртата глава од оваа докторска дисертација ги опишува материјалот и методите 
кои се употребени за реализирање на дефинираните цели во оваа студија. Претходно е 
добиено одобрение од Етичката комисија за истражување на луѓе при Медицинскиот 
факултет во Скопје и Етичката комисија за спроведување на клинички студии во ГОБ “8-
ми Септември”. Истражувањето е спроведено во ЈЗУ, ГОБ „8 Септември” во Скопје на 
Одделот за дијагностичка и интервентна радиологија, во соработка со Одделот за 
гастроентерохепатологија, Одделот за општа и дигестивна хирургија, како и 
Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија и универзитетските клиники за 
гастроентерохепатологија и дигестивна хирургија во Скопје. Според јасно дефинирани 
инклузиони и ексклузиони критериуми, во оваа студија се вклучени вкупно 60 испитаници 
кои се рандомизирани по принцип еден по еден најизменично за третман со 
конвенционална трансартериска хемоемболизација со липиодол (c-TACE) или 
трансартериска хемоемболизација со партикли, со можност за збогатување со цитостатик 
(DEM-TACE), по претходно потпишана информирана согласност.  

          Сите емболизации се изведени во сала за ангиографија на Одделот за дијагностичка 
и интервентна радиологија во ГОБ „8 Септември” на апарат – ангиограф (Shimadzu Trinias 
F12, Japan). Користени се дијагностички катетри, дијагностички жици водичи, 
микроводичи со различни димензии и карактеристики по избор на радиологот и во 
зависност од анатомијата на крвните садови на пациентот. За сите хемоемболизации, 
користен е ист тип на хидрофилен микрокатетер за суперселективна катетеризација на 
артериите до сегментно и супсегментно ниво. Во групата на DEM-TACE користени се 
микропартикли со можност за збогатување со цитостатик изградени од полиетилен гликол 
или поливинил алкохол збогатени со 50-100 мг доксорубицин, додека во групата на 
пациенти со класична хемоемболизација користен е липиодол - јодизирачко масло како 
носач на лекот во комбинација со 50-100 мг доксорубицин, кој пациентите го добиваат 
неколку дена пред интервенцијата од својот ординирачки онколог при Универзитетската 
клиника за онкологија и радиотерапија.  

          Кај сите пациенти пред ендоваскуларниот, односно интраартерискиот третман, 
дадено им е детално објаснување за текот и видот на процедурата, потпишана е 
информирана согласност за интервенцијата и за учество во студијата, како и согласност за 
ваквиот тип на лекување.  



Кај сите пациенти пред интервенцијата користена е стандардна премедикацаија 
(амп. цефтриаксон, амп. тродон, амп. нифлам, амп. реглан, амп. ранитал во 1000 мл 0,9 % 
NaCl раствор и амп. дормикум и.в.), како и друга симптоматска терапија по потреба за 
време и по завршување на интервенцијата.  

Подготовката на цитостатикот и партиклите за хемоемболизација е правена 
најчесто 24 часа пред процедурата или на денот на процедурата неколку часа порано, по 
препорака за употреба од страна на производителот, додека во случаите кога е изведувана 
конвенционална хемоемболизација со липиодол, емулзијата доксорубицин и липиодол е 
подготвувана за време на самата интервенција непосредно пред вбризгување во 
артеријата.  

Ендоваскуларниот третман кај сите пациенти е изведен преку феморален пристап. 
Регијата каде што се прави пункција се стерилизира според хируршките стандарди за 
стерилизација и се покрива со стрилна компреса. На местото на феморалната пункција се 
администрираат 8-10 мл локален анестетик, лидокаин. Со помош на скалпел се прави мал 
рез на кожата од 5мм и местото на пункција се проширува со пеан. Со употреба на игла од 
18G пунктирана е феморалната артерија. По направената пункција низ иглата во 
артеријата се внесува метална жица –водич, потоа иглата се вади и преку жицата се 
поставува интродјусер и низ него во артеријата се пласира дијагностички катетер и жица 
водич. После позиционирањето во посакуваниот крвен сад, се изведува селективна 
ангиографија со помош на автоматски инјектор во зависност од катетерот. Кандидатот 
посочува дека во зависност од калибарот на артериите, полот, возраста и телесната тежина 
на пациентот се употребуваат различни количини на контраст и истите се администрираат 
со различна брзина. Објаснета е процедурата и изведувањето на супраселективната 
ангиографија со цел да се добие што подобар приказ на хранителните артерии на туморот 
за да се овозможи пристапување на апликација на цитостатик и емболизирачки агенси и 
да се избегне емболизација на здрав црнодробен паренхим. Апликацијата на 
хемоемболизирачки агенси, интраартерискисе изведува под флуороскопска контрола, чие 
континуирано користење е задолжително.  

          Хемоемболизацијата кандидатот ја завршувал по аплицирање на максимални 
дозволени дози од 100 мг на доксорубицин интраартериски или, пак, при појава на бавен 
проток во хранителните туморски артерии т.н. “back flow” низ микрокатетерот под 
директна флуороскопска контрола. На крајот на интервенцијата, кандидатот изведувал 
контролна ангиографија со цел да види дали е постигната задоволителна 
деваскуларизација на туморот. По завршување на интервенцијата, местото на феморална 
пункција е затворано со мануелна компресија во времетраење 15-20 минути, а поретко се 
користени и специјални уреди за затворање на крвниот сад. Кај пациентите со туморски 
промени во обата лобуса на црниот дроб, најпрво кандидатот пристапил кон третман на 
едниот лобус, а за 3-4 седмици и на другиот лобус соодветно. Интервенциите се 
повторувани сè додека не е постигнат комплетен одговор на третманот.  

          Доколку по интервенцијата немало појава на изразен постемболизациски синдром, 
како и појава на локални и системски компликации, пациентите биле отпуштани од 



болница за 1-2 дена по интервенцијата, со препорака за задолжителна антибиотска 
терапија и друга симптоматска терапија и препорака за задолжителен контролен КТ или 
МР на абдоменот за 3-4 седмици.  

          Кандидатот одговорот на интраартериската таргетирана терапија, односно ефектот 
од неа, го следел со контролни напредни радиолошки имиџинг-иследувања како МДКТ 
или МР на црниот дроб со контраст со задолжителни динамички постконтрастни серии во 
повеќе фази, на строго дефинирани временски интервали, а толкувањето на резултатите од 
хемоемболизацијата е правено според однапред утврдени радиолошки критериуми за 
следење на болеста, mRECIST (Мodified Response Evaluation Criteria in solid Tumors). 
Според овие критериуми, постојат неколку степени на одговор на интраартериската 
терапија. Доколку на контролните МДКТ или МР на абдомен се детектирани знаци за 
евентуален рецидив или појава на нови тумори во текот на следењето, планирана е 
повторна интервенција.  

          Статистичката обработка и анализа на податоците е направена во статистичкиот 
програм SPSS for Windows 23.0.  За тестирање на нормалноста во дистрибуцијата на 
податоците користен е Kolmogorov-Smirnov тестот. Квантитативните белези со 
симетрична дистрибуција се прикажани со аритметичка средина и стандардна девијација, 
а со симетрична дистрибуција со медијална средина и квартални рангови. Квалитативните 
белези се прикажани со апсолутни и релативни броеви. Биваријантна анализа е направена 
за споредување на групите третирани со c-TACEи DEB-TACE, при што се користени Chi-
square и Fisher exact тест за споредување на квалитативните белези, Mann–Whitney и 
Student t-тест за споредување на квантитативните белези. Kaplan-Meier анализа на 
преживување е користена за одредување на 12 и 24 месечно преживување кај пациентите 
со хепатоцелуларен карцином, со пресметување на стапката на преживување, просечно и 
средно преживување. Log Rank (Mantel-Cox) тестот беше користен за споредување на 
времето на преживување меѓу варијаблите од интерес. Униваријантна и мултипла Cox 
регресиона анализа со пресметување на Hazard ratios и 95 % интервал на доверба е 
спроведен за да се детерминираат сигнификантните предиктори за летален исход. 
Податоците од интерес се прикажани табеларно и графички. За статистички 
сигнификантни беа земени вредностите на p<0,05.  

Во петтата глава, во делот резултати од истражувањето, прикажани се резултатите 
добиени со обработка и анализа на 60 испитаници, пациенти со хепатоцелуларен 
карцином во интермедиерен стадиум на болеста упатени за лекување на Одделот за 
дијагностичка и интервентна радиологија при ЈЗУ ГОБ „8 Септември“, Скопје. 
Пациентите биле третирани со две техники, група од 28 (46,7 %) со конвенционална 
трансартериска хемоемболизација со липиодол (c-TACE) и 32 (53,3 %) пациенти со 
трансартериска хемоемболизација со честички збогатени со цитостатик (DEB-TACE). Од 
нив, пациентите третирани со c-TACE биле со просечна возраст од 67,93 ± 7,4 години, а 
пациентите третирани со DEB-TACЕ биле со просечна возраст од 68,81±7,0 години. 
Тестираната разлика во просечната возраст на пациентите во зависност од типот на 
интервенција не била статички сигнификантна, односно значајна (p=0,6). Половата 



структура на испитаниците ја сочинувале доминатно машки пациенти 41 (68,3 %) 
наспроти 19 (31,7 %) женски. Пациенти од машки пол биле мнозинство на испитаници и 
во групата третирана со конвенционална трансартериска хемоемболизација со липиодол и 
во групата третирана со трансартериска хемоемболизација со честички збогатени со 
цитостатик, 20 (71,4 %) наспроти 21 (65,6 %).Статистички несигнификантна била 
разликата во половата дистрибуција на пациентите, а во зависност од видот на 
интервенцијата (p=0,6). 

Анализиран е бројот на интервенции кај пациентите третирани со двете методи c-
TACE и DEB-TACE, според кој пациентите вклучени во студијата имале најчесто 2 
интервенции - 28 (46,7 %) пациенти, а по групи, две интервенции имале 13 (46,4 %) 
пациенти од групата со c-TACE, и 15 (46,9 %) од групата со DEB-TACE. Повеќе од две 
интервенции биле применети кај 13% (46,4 %) пациенти третирани со c-TACE и кај 12 
(37,5 %) пациенти третирани со DEB-TACE. Бројот на интервенции не се разликувал 
сигнификантно меѓу пациентите третирани со c-TACE и DEB-TACE (p=0,46). 

Понатаму во студијата е анализирана стапката на преживување кај пациентите 
третирани со c-TACE и DEB-TACE. За анализа за стапката на преживување во зависност 
од типот на интервенцијата, користена е Kaplan-Meier анализа, според која компаративно 
е прикажана стапката на 12 и 24-месечно преживување кај пациенти со c-TACE и DEB-
TACE по тип на интервенција. Според добиените резултати, стапката на вкупно 12 и 24-
месечно преживување на пациентите со ХЦЦ била 89,8 % и 70,7 %. Во зависност од 
тераписката метода која е користена, стапките на 12 и 24-месечно преживување се 85,7 % 
и 63,6 %, по извршена конвенционална трансартериска хемоемболизација со липиодол, а 
90,2 % и 76,8 %, консеквентно, по извршена трансартериска хемоемболизација со 
честички збогатени со цитостатик. При тоа, не е најдена статистички значајна разлика во 
времето на преживување во зависност од типот на извршената интервенција (p=0,18). 
Просечното време на преживување било слично во двете групи и изнесувало околу 22 
месеци.  

          Униваријантната Cox regression анализа не го потврдила типот на интервенција како 
сигнификантен предиктор за преживување кај пациентите со хепатоцелуларен карцином 
(p= 0,196). Пациентите кај кои била применета c-TACE метода имаат околу 1,7 пати 
несигнификантно поголем ризик за летален исход од пациентите кај кои била применета 
DEB-TACE методата (HR=1.898, 95 % Cl 0.721-4999).  

Во периодот од 24 месеци по извршената интервенција, од малигно заболување 
егзитирал само еден пациент со скор А по Child-Pugh, a 14 со скор  B по  Child –Pugh. 
Стапките на 12 и 24-месечно преживување биле 95,8 % во групата со пациенти со скор А, 
а 84,4 % и 55,7 % консеквентно, во групата пациенти со скор B. Добиените резултати 
покажуваат сигнификантна разлика (вредноста p=0.001) во времето на преживување меѓу 
пациентите со А и В Child-Pugh скор на цироза. Просечното време на преживување било 
23,5 месеци за пациентите со скор А, и 19,4 месеци за пациентите со Child-Pugh скор В. 
Child-Pugh скорот кај пациенти со хепатоцелуларен карцином е сигнификантен 
прогностички фактор за преживување. Ризикот за летален исход кај пациентите со скор В 



е за околу 5 пати повисок од пациентите со скор А ( HR=5.238, 95% 1.171-23.435). Што се 
однесува до несаканите ефекти од терапијата постпроцедурално, болка се јавила кај 28 
(46,7 %) пациенти, кај 16 (57,1 %) испитаници лекувани со трансартериска 
хемоемболизација со липиодол, а кај 12 (37,5 %) лекувани со трансартериска 
хемоемболизација со честички збогатени со цитостатик. Поголемата зачестеност на појава 
на болка постпроцедурално кај пациентите подложени на методата c-TACE статистички 
не е потврдена како сигнификантна (p=0,13). Покачена телесна температура како дел од 
постемболизацискиот синдром по интервенција е забележана кај вкупно 36 (60 %) 
испитаници, сигнификантно повеќе во групата на c-TACE(23) во однос на DEM-TACE 
(13) за вредност на p=0,001.  

 

Во делот Дискусија, авторот ги коментира резултатите од студијата и ги споредува 
со наодите во стручната и научна литература. Вредно е да се напомене дека ова е метода 
која кандидатот за првпат ја воведува во областа на интервентната радиологија во 
Република Северна Македонија во ЈЗУ ГОБ „8 Септември“ - Скопје и засега тоа е 
единствениот центар на ниво на државата каде што таа рутински се изведува. Самата 
дискусија содржи потточки во кои се дискутирани карактеристиките на пациентите 
испитувани во студијата (по возраст, пол, црнодробно оштетување и етиолошки причини 
за црнодробна цироза) и карактеристиките на туморот (големината и бројот на тумори) во 
корелација со тераписките модалитети кои се користени, конвенционална трансартериска 
хемоемболизација со липиодол (c-TACE)  и трансартериска хемоемболизација со честички 
збогатени со цитостатик (DEМ-TACE) во третман на хепатоцелуларен карцином кај 
пациенти во интермедиерен стадиум на болест. Резултатите од студијата покажуваат дека 
и покрај тоа што се третирани пациенти со ХЦЦ со поголема димензија, ефектите од 
терапијата се слични на студии каде што се третирани и помали тумори. Присуството на 
асцит пред TACE се покажало како статистички сигнификантен предиктор врз вкупното 
преживување. 

Во однос на преживувањето на пациентите третирани со c-TACE и DEB-TACE, 
кандидатот анализира дека стапката на вкупното 12-месечно преживување на пациентите 
со ХЦЦ во оваа студија изнесува 89,8 %, додека стапката на 24-месечно преживување е 
70,7 %, а просечното вкупно преживување на пациентите во студијата изнесува околу 21,1 
месец. Ваквите резултати кои кандидатот ги има изнесено покажуваат незначително 
подобри резултати во однос на стапката на 12 и 24-месечно преживување споредбено со 
повеќето студии кои ја обработуваат оваа проблематика досега. Добиените резултати во 
оваа докторска дисертација не демонстрираат статистички сигнификантна разлика во 
однос на вкупното преживување на пациентите третирани со DEM TACE во однос на оние 
кои се третирани со c- TACE.  

Заклучоците се јасни, концизни и целосно кореспондираат со поставените цели. 
Тие логично произлегуваат од резултатите и спроведената статистичка анализа, при што 
се вклучени бројни релевантни параметри конзистентни со темата. 



Во однос на стилот, користен е научен јазик со јасни формулации, прецизни и 
едноставни реченици, што не му оставаат простор на читателот за нејаснотии, 
двосмисленост или дилема. Резултатите се прикажани јасно и прегледно, преку бројни 73 
табели и 56 слики, што му даваат на текстот димензија на рационализација и компактност.   

Приложената литература е обемно претставена со 198 референци, прегледна и 
коректно цитирана, при што се почитува редоследот на цитираност во текстот.  

 

 

Исполнетост на законските услови за одбрана на трудот  

          Кандидатот, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавил следниве рецензирани 
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ОЦЕНА НА ТРУДОТ 

          Докторската дисертација на д-р Александар Ѓорески, со наслов „Улогата на 
трансартериската хемоемболизација со партикли, со можност за збогатување со 
цитостатик, во третман на хепатоцелуларен карцином”, претставува истражување во 
клиничката медицина од научното подрачје радиологија, со потесна област - интервентна 
радиологија. Во согласност со мотивот на студијата, дефинирани се целите на 
истражувањето да се прикажат двете техники на хемоемболизација, конвенционална 
трансартериска хемоемболизација со липиодол (c-TACE)  и трансартериска 
хемоемболизација со честички збогатени со цитостатик (DEB-TACE) во третман на 
хепатоцелуларен карцином кај пациенти во интермедиерен стадиум на болеста. 
Поставените цели во студијата се во целост реализирани, а добиените резултати се 
соодветно презентирани и обработени со научно и применето клиничко значење. 
Сумирајќи ги концизно резултатите од оваа студија и заклучоците кои произлегуваат, 
докторантот дава значаен придонес за зголемување на знаењата за интраартериската 
хемоемболизација во третманот на хепатоцелуларниот карцином. Клиничкото значење на 



оваа студија произлегува од резултатите преку кои се добиени прецизни податоци за 
одредување на 12 и 24-месечно преживување кај пациенти со хепатоцелуларен карцином, 
со пресметување на стапката на преживување, просечно и средно преживување, 
несаканите ефекти од обата вида на хемоемболизација, како и споредба на 
постемболизацискиот синдром. Податоците од оваа студија се од особено значење при 
планирањето на третманот на пациенти со хепатоцелуларен карцином. Познавањето на 
индикациите за примена на оваа ендоваскуларна, интраартериска интервентна 
радиолошка процедура ни овозможува безбедно изведување на овие интервенции.  

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Докторската дисертација на д-р Александар Ѓорески со наслов „Улогата на 
трансартериската хемоемболизација со партикли, со можност за збогатување со 
цитостатик, во третман на хепатоцелуларен карцином”, според мислењето на Комисијата 
за оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за изработен докторски труд.  

Научниот придонес на оваа докторска дисертација е воведување на нови методи во 
терапијата на хепатоцелуларниот карцином во интермедијарен стадиум во РС Македонија. 
Добиените податоци од ова клиничко истражување за стапката на преживување и 
ефектите од две различни техники на трансартериска хемоемболизација во третманот на 
хепатоцелуларен карцином имаат апликативна вредност во секојдневната клиничка 
практика и отвора нови хоризонти за научноистражувачка работа. 

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на 
докторската дисертација на кандидатот д-р Александар Ѓорески со наслов „Улогата на 
трансартериската хемоемболизација со партикли, со можност за збогатување со 
цитостатик, во третман на хепатоцелуларен карцином”. 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 

• Проф. д-р Светлана Антевска Грујоска, претседател, с.р. 

_____________ 

• Проф. д-р Владо Јаневски, ментор, с.р 

_____________ 

• Проф. д-р Розалинда Попова-Јовановска, член, с.р. 

_____________ 



• Проф. д-р. Михаил Груневски, член, с.р 

_____________ 

• Проф. д-р Виолета Василевска Никодиновска, член, с.р 

_____________ 



ИЗВЕШТАЈ ОД КАДРОВСКИОТ ОДБОР 
 
 Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од 
Скопје одржа состанок на 16.04.2020 година во 10 часот преку средствата за 
електорнска комуникација. За точките од предложениот дневен ред по електронски 
пат се изјаснија мнозинството од членовите на Одборот. По однос на предложените 
точки од дневниот ред и спроведеното гласање, Кадровскиот одбор на Наставно-
научниот совет го предлага следното: 

 
1. Предлагање на рецензентски комисии по распишаниот конкурс од 

факултетот за избор на лица во сите  наставно-научни и научни звања, а по 
предлог од катедрите. 

 
Кадровскиот одбор му предлага на ННС да ги усвои следните рецензентски 

комисии: 
 За Конкурс објавен од Медицински факултет во Скопје на 17.03.2020 

година во дневните весници „Нова Македонија“  и  „Коха“ за избор на: 
 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 судска медицина;   
 форензична психијатрија;   
 медицинска етика и деонтологија. 
Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Биљана Јанеска 
2. Проф.д-р Верица Попоска 
3. Проф.д-р Златко Јаќовски 
4. Проф.д-р Александар Димовски 
5. Проф.д-р Весела Малеска Ивановска 

Пријавен кандидат доц.д-р Рената Јанкова Ајановска. 
 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно- научните 
области: 

 хирургија;   
 торакална хирургија. 
Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Горан Кондов 
2. Проф.д-р Сашко Јовев 
3. Проф.д-р Никола Јанкуловски 

Пријавен кандидат доц.д-р Ристо Чоланчески. 
 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната 
област 

 анатомија.   
Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Марија Папазова 
2. Проф.д-р Ники Матвеева 
3. Проф.д-р Јулија Живадиновиќ Богдановска 

Пријавен кандидат доц.д-р Елизабета Чадиковска. 
 
- 2 лица во сите научни звања по предметите од научната област 

 анатомија. 



Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Марија Папазова 
2. Проф.д-р Јулија Живадиновиќ Богдановска 
3. Проф.д-р Биљана Зафирова 

Пријавен кандидат н.сор.д-р Билјана Бојаџиева Стојаноска. 
 
- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области: 

 биохемија (медицинска хемија);   
 клиничка биохемија. 
Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Светлана Цековска 
2. Проф.д-р Катерина Тошеска Трајковска 
3. Проф.д-р Јасна Богданска 

Пријавен кандидат н.сор.д-р Јулијана Брезовска Кавракова. 
 
- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области: 

 педијатрија;   
 детски болести со нега на болно и здраво дете. 
Се предлага комисија во состав: 
1. Проф.д-р Светлана Кочева 
2. Проф.д-р Констандина Кузевска Манева 
3. Проф.д-р Лидија Карева 
4. Проф.д-р Марина Крстевска Константинова 
5. Проф.д-р Аспазија Софијанова 

Пријавен кандидат  н.сор.д-р Татјана Зорчец. 
 
 

  2. Донесување на Одлуки за давање согласност за вршење на високообразовна 
дејност на факултети при УКИМ во Скопје, по дадена согласност од катедрите. 
  
 Фармацевтскиот факултет при УКИМ во Скопје достави барање за ангажирање 
на лица избрани во звања од Нашиот факултет да обавуваат високообразовна дејност 
на нивниот факултет. 
 По изјаснувањето на катедрата за овие барања и дадената согласност од 
катедрата се утврди следнава листа и тоа:  

 
АНГАЖИРАЊЕ НА НАСТАВНИЦИ ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА  

НА ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ ВО РАМКИТЕ НА УКИМ 
 

ред.
бр. Предмет 

Ангажман на 
факултетите во 

рамките на УКИМ 
Наставник 

1. 

Анатомија со физиологија за 
учество во повторна 
акредитација на интегрирана 
студиска програма од прв и втор 
циклус студии по фармација за 
стекнување звање магистер по 
фармација. 
 
 

Фармацевтски 
факултет-Скопје. 

 

проф.д-р Наташа Наќева 
Јаневска 
проф.д-р Марија Папазова 
проф.д-р Ники Матвеева 
проф.д-р Јулија 
Живадиновиќ Богдановска 
проф.д-р Билјана Зафирова 
доц.д-р Елизабета 
Чадиковска 



н.сор.д-р Билјана Бојаџиева 
Стојаноска 
н.сор.д-р Драгица Јурковиќ 
н.сор.д-р Аце Додевски 
н.сор.д-р Биљана Трпковска 
проф.д-р Весела Малеска 
Ивановска 
проф.д-р Бети Дејанова 
проф.д-р Сунчица Петровска 
проф.д-р Лидија Тодоровска 
проф.д-р Људмила 
Ефремовскa 
проф.д-р Сања Манчевска 
проф.д-р Јасмина Плунцевиќ 
Глигороска 
Асс.др Елизабета Сивевска 
Смилевска 
Асистент докторанд Иванка 
Караѓозова 
Асистент докторанд Михаела 
Несторова 
Асистент докторанд Биљана 
Спиркоска Вангеловска 

2. 

Микробиологија за учество во 
повторна акредитација на 
интегрирана студиска програма 
од прв и втор циклус студии по 
фармација за стекнување звање 
магистер по фармација. 
 
 

Фармацевтски 
факултет-Скопје 

 проф.д-р Милена Петровска 
проф.д-р Никола Пановски 
проф.д-р Елена Трајковска 
Докиќ 
проф.д-р Жаклина Цековска 
проф.д-р Гордана Јанковска 
проф.д-р Ана Кафтанџиева 
проф.д-р Татјана Грданоска 
в.н.сор. д-р Весна Котевска 
н.сор.д-р Маја Јурхар 
Павлова 
н.сор.д-р Гордана Мирчевска 
н.сор.д-р Лилјана Лабачевска 
асистент-докторанд д-р 
Кирил Михајлов 

3. 

Патофизиологија, за учество во 
повторна акредитација на 
интегрирана студиска програма 
од прв и втор циклус студии по 
фармација за стекнување звање 
магистер по фармација. 
 
 

Фармацевтски 
факултет-Скопје 

проф.д-р Оливија Васкова 
проф.д-р Даниела Поп 
Ѓорчева 
проф.д-р Даниела 
Миладинова 
проф.д-р Венјамин 
Мајсторов 
доц.д-р Ана Угринска 
доц.д-р Синиша Стојаноски 

4. 

Биофизика за учество во 
повторна акредитација на 
интегрирана студиска програма 
од прв и втор циклус студии по 
фармација за стекнување звање 

Фармацевтски 
факултет-Скопје доц.д-р Томслав Станковски 



магистер по фармација. 
 
За вршење на високообразовна дејност на факултетите во рамките на УКИМ, 

ННС донесува одлука. 
 

       Декан, 
       Проф.д-р Соња Топузовска, с.р.  



ИЗВЕШТАЈ ОД СОВЕТОТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 
ТРЕТИОТ ЦИКЛУС-ДОКТОРСКИ СТУДИИ 

 
 
 
 
Советот на студиската програма за трет циклус-докторски студии по 

медицина на Медицинскиот факултет во Скопје, одржа седница на ден 
13.04.2020 година и по предложените точки на дневниот ред зазеде став: 
 
 
 
1. Формирање на комисии за оцена на докторска дисертација од: 
 
- д-р Елена Петковиќ на тема: "Наследна тромбофилија кај неповолен 
исход на бременоста, инфертилитет и неуспешна ин витро 
фертилизација", се предлага комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Миленка Благоевска, претседател 
2. Проф. д-р Розалинда Исјановска, ментор 
3. Проф. д-р Славјанка Поповска, член  
4. Проф. д-р Соња Генадиева Ставриќ, член  
5. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска. член 
 
- д-р Роса Спасова на тема: "Евалуација на појавата на анална 
инконтиненција по вагинално породување, ризик фактори и 
влијание врз квалитетот на животот", се предлага комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Марјан Стојовски, претседател 
2. Проф. д-р Сунчица Петровска, ментор 
3. Проф. д-р Славејко Сапунов, член  
4. Проф. д-р Александар Караѓозов, член  
5. Проф. д-р Васил Илиев. член 
 
- м-р Роберт Шумковски на тема: "Ендоскопска трансфеноидална 
хипофизектомија версус микроскопска трансфеноидална 
хирургија: евалуација на добиените резултати од обете 
технологии за лекување на питуитарните аденоми", се предлага 
комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Спасе Јовковски, претседател 
2. Проф. д-р Вера Петрова, ментор 
3. Проф. д-р Александар Чапароски, член  
4. Проф. д-р Весна Јаневска, член  
5. Проф. д-р Андреја Арсовски. член 
 



- На седницата на Наставно-научниот совет одржана на 26.12.2019 беше формирана 
Рецензентска комисија за оцена на докторската дисертација со наслов: „Ризик 
фактори за рекурентен еризипел на долни екстремитети“ од 
докторандот д-р Весна Бришкоска Бошковски, во состав:  

 
1. Проф. д-р Сузана Николова, претседател 
2. Проф. д-р Ирена Кондова Топузовска, ментор,  
3. Проф. д-р Весна Гривчева Пановска, член 
4. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член 
5. Доц. д-р Катерина Дамевска. Член 
 

Согласно член 61 став 4 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за 
запишување и студирање на трет циклус-докторски студии на Универзитетот "Св. Кирил 
и Методиј" во Скопје (Универзитетски гласник бр. 245/2013), Комисијата е должна 
извештајот за оцена на докторската дисертација да го поднесе до наставно-научниот, 
односно научниот совет, во рок од 3 месеци од формирањето на комисијата за оцена на 
дисертацијата. Сите четири члена на Рецензентската комисија доставија извештај  
(позитивна рецензија) на 25.03.2020 година, освен проф. д-р Сузана Николовска, 
која не се изјасни ниту позитивно, ниту негативно, ниту пак со издвоено мислење. 
Од тие причини, проф. д-р Сузана Николовска се менува со доц. д-р Андреј Петров 
и се предложи комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Весна Гривчева Пановска, претседател 
2. Проф. д-р Ирена Кондова Топузовска, ментор,  
3. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член 
4. Доц. д-р Катерина Дамевска. член 
5. Доц. д-р Андреј Петров. член 

 
 
 
2. Извештаи од комисии за оценка на на докторска дисертација 
од:  
 
-д-р Кирил Михајлов (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1210 од 
01.03.2020) на тема: "Идентификација, снтимикробна осетливост и 
молекуларна типизација на Clostridiodes difficile", 
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
- д-р Христиан Дума (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1211 од 
15.03.2020) на тема: "Компаративна евалуација на солзен менискус со 
предно-сегментна оптичка кохерентна томографија и квантитативен 
тест Ширмер 2 ", 
 



Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
- д-р Горан Кочоски  (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1211 од 
15.03.2020) на тема: "Хистопатолошки промени на постелката и 
нивната корелација со микробната инвазија кај пациентките со 
предвремено породување",  
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
- д-р Арљинда Јакупи (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1211 од 
15.03.2020) на тема: "Експресија на рецепторите ЕР, ПР и ХЕР 2 кај 
примарен карцином на дојка и кај метастази на лимфните 
аксиларни јазли", 
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
- д-р Билјана Чекорова Митрева (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 
1211 од 15.03.2020) на тема: "Влијание на редовните структурирани 
контроли врз гликемиската регулација кај пациенти со дијабетес 
мелитус", 
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
- д-р Искра Печијарева Садикаријо (објавен во Билтен на Универзитетот 
бр. 1211 од 15.03.2020) на тема: "Употреба на антибиотици и 
евалуација на бактериска резистенција кај хоспитализирани 
деца",  
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
- д-р Катерина Николоска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1211 
од 15.03.2020) на тема: " Предвидување на предвремено породување 
кај асимптоматски пациентки врз основа на инфламаторни 
медијатори во амнионска течност", 
 



Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
- д-р Александар Ѓорески (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1212 
од 01.04.2020) на тема: "Улогата на трансартериската 
хемоемболизација со партикли со можност за збогатување со 
цитостатик во третман на хепатоцелуларен карцином", 
(Рецензијата е објавена на 01.04.2020 и доколку има приговор на истата, 
рецензијата ќе биде симната од дневен ред на ННС) 
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
 
3. Извештаи од комисии за оценка на подобност на пријавената 
тема за изработка на докторска дисертација од:  
 
- дипл.биол. Гордана Илиева на тема: "Флуоресцентна ин ситу 
хибридизација во дијагностика на малигни заболувања", 
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
- д-р Горан Спиров на тема: "Рана постоперативна позитронско-
емисиона томографија/компјутеризирана томографија кај 
пациенти со колоректален карцином во стадиум III од болеста", 
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
- д-р Ивана Арнаудова Даневска на тема: "Ефекти на бета-глукан врз 
маркерите на оксидативен стрес кај деца со алергиски ринитис", 
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
- м-р Анета Атанасовска на тема: "Интегриран пристап во проценката 
на влијанието на факторите од работната средина и 
здравствената состојба на професионалните возачи врз 
безбедното управување со моторно возило" 
 



Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
 
4. Формирање на комисии за одбрана на докторска дисертација 
од: 
 
- д-р Кирил Михајлов (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1210 од 
01.03.2020) на тема: "Идентификација, снтимикробна осетливост и 
молекуларна типизација на Clostridiodes difficile", се предлага 
комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Никола Пановски, претседател 
2. Проф. д-р Елена Трајковска-Докиќ, ментор 
3. Проф. д-р Милена Петровска, член 
4. Проф. д-р Снежана Стојковска, член 
5. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска. член  
 
- д-р Христиан Дума (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1211 од 
15.03.2020) на тема: "Компаративна евалуација на солзен менискус со 
предно-сегментна оптичка кохерентна томографија и квантитативен 
тест Ширмер 2 ", се предлага комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Весна Димовска-Јорданова, претседател 
2. Проф. д-р Билјана Јанеска, ментор 
3. Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ, член 
4. Проф. д-р Милена Голубовиќ, член 
5. Проф. д-р Иван Стефановиќ. член 
 
- д-р Горан Кочоски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1211 од 
15.03.2020) на тема: "Хистопатолошки промени на постелката и 
нивната корелација со микробната инвазија кај пациентките со 
предвремено породување", се предлага комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Марјан Стојовски, претседател 
2. Проф. д-р Лилјана Спасевска, ментор 
3. Проф. д-р Весна Антовска, член 
4. Проф. д-р Гордана Адамова, член 
5. Проф. д-р Весна Јаневска, член  
 
- д-р Арљинда Јакупи (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1211 од 
15.03.2020) на тема: "Експресија на рецепторите ЕР, ПР и ХЕР 2 кај 
примарен карцином на дојка и кај метастази на лимфните 
аксиларни јазли", се предлага комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Гордана Петрушевска, претседател 



2. Проф. д-р, Добрила Тосовска Лазарова, ментор  
3. Проф. д-р Александар Петличковски, член 
4. Проф. д-р Горан Кондов, член 
5. Проф. д-р Љумтурије Гаши Љуци. член 
 
- д-р Билјана Чекорова Митрева (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 
1211 од 15.03.2020) на тема: "Влијание на редовните структурирани 
контроли врз гликемиската регулација кај пациенти со дијабетес 
мелитус", се предлага комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Татјана Миленковиќ, претседател 
2. Проф. д-р Магдалена Генадиева-Димитрова, ментор  
3. Проф. д-р Весна Велиќ-Стефановска, член 
4. Проф. д-р Катарина Ставриќ, член 
5. Проф. д-р Снежана Марковиќ Темелкова. член  
 
- д-р Искра Печијарева Садикаријо (објавен во Билтен на Универзитетот 
бр. 1211 од 15.03.2020) на тема: "Употреба на антибиотици и 
евалуација на бактериска резистенција кај хоспитализирани 
деца", се предлага комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Никола Лабачевски, претседател 
2. Проф. д-р Трајан Балканов, ментор 
3. Проф. д-р Димче Зафиров, член 
4. Проф. д-р Милена Петровска, член 
5. Проф. д-р Катарина Ставриќ. член 
 
- д-р Катерина Николоска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1211 
од 15.03.2020) на тема: "Предвидување на предвремено породување 
кај асимптоматски пациентки врз основа на инфламаторни 
медијатори во амнионска течност", се предлага комисија во состав: 
 
1. Проф. д-р Гордана Адамова, претседател  
2. Проф. д-р Елена Трајковска-Докиќ, ментор  
3. Проф. д-р Славјанка Поповска, член 
4. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член 
5. Проф. д-р Глигор Димитров. член 
 
- д-р Александар Ѓорески (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1212 
од 01.04.2020) на тема: "Улогата на трансартериската 
хемоемболизација со партикли со можност за збогатување со 
цитостатик во третман на хепатоцелуларен карцином", 
(Рецензијата е објавена на 01.04.2020 и доколку има приговор на истата, 
рецензијата ќе биде симната од дневен ред на ННС), се предлага комисија во 
состав: 
 
1. Проф. д-р Светлана Антeвска Грујоска, претседател 



2. Проф. д-р Владо Јаневски, ментор 
3. Проф. д-р Розалинда Попова-Јовановска, член  
4. Проф. д-р Михаил Груневски, член  
5. Проф. д-р Виолета Василевска-Никодиновска, член 
 
 
           Раководител на  
                                  Советот на студиската програма за  

            трет циклус студии-докторски студии по медицина 
 

      Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска   с.р. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИГОВОРИ И ОДГОВОРИ НА ПРИГОВОРИТЕ 
 



До 

Рецензентската комисија за избор 
на 20 асистенти по предметот Хирургија 
на Медицинскиот факултет во Скопје, 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
 

Предмет: Претставка по повод објавениот Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје бр. 1208, од 1.2.2020, а во врска со објавениот конкурс за избор на 20 
асистенти по предметот Хирургија на Медицинскиот факултет во Скопје при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, објавен во печатените медиуми ,,Вечер” и ,,Коха” 
од 30.9.2019 година. 

  

Почитувани, 

Ви се обраќаме по повод објавениот Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје бр. 1208, од 1.2.2020. Имено, врз основа на одлуката на Наставно-научниот совет 
на Медицинскиот факултет во Скопје, бр. 4658/40, донесена на 22.10.2019 година, 
формирана е Рецензентска комисија во состав: проф. д-р Горан Кондов, редовен професор 
на Медицинскиот факултет во Скопје, проф. д-р Драгослав Младеновиќ, редовен 
професор на Медицинскиот факултет во Скопје и проф. д-р Елизабета Мирчевска 
Жоговска, вонреден професор на Медицинскиот факултет во Скопје. Комисијата имаше за 
цел да изготви извештај со заклучок и предлог на кандидати кои треба да бидат избрани 
во звање-асистент по предметот Хирургија при Медицински факултет во Скопје. 

Во заклучокот и предлогот на крајот од извештајот е наведено: “Два члена од Комисијата, 
проф. д-р Горан Кондов и проф. д-р Елизабета Жоговска Мирчевска, ги разгледуваа сите 
документи и го донесоа следниов заклучок: Сите кандидати ги исполнуваат условите. Со 
оглед на тоа што во наредниот период заради парламентарни избори нема да се 
одржуваат избори во наставни звања, со можност дел од кандидатите, кои се веќе со 
статус на соработнички звања, да ги изгубат звањата, да им се прекине договорот за 
работа со Медицински факултет – Скопје, Комисијата ги предлага следниве кандидати за 
избор во звањето асистент: д-р Маргарита Пенева, д-р Марко Спасов, д-р Весна 
Цветановска, д-р Бисера Пендовска, д-р Софија Пејкова, д-р Стојан Ѓошев, д-р Андријана 
Ѓорѓеска Нацеска, д-р НаташаТолеска Димитровска, д-р Кемал Рушити, д-р Илир Вела, д-
р Тони Ристески, д-р МаријаМилошевска Мијалковска, д-р Весна Милошевска 
Јакимовска, д-р Васил Папастиев, д-р Жанита Јовановска, д-р Елизабета Луковска Обочки, 
д-р Билјана Шапова, д-р Љубомир Огњеновиќ, д-р Ѓорѓи Трајковски, д-р Владимир 
Гиноски”. 

Третиот член на Комисијата, проф. д-р Драгослав Младеновиќ, дава издвоено мислење 
заради несогласување со останатите членови на Комисијата: “Предложените 19 од 20 
кандидати од останатите два члена на Рецензентската комисија се веќе избрани во 
асистентски звања и нивниот реизбор (избор) е во мај, односно септември 2020 



година. Конкурсот е предвреме распишан на 30.9.2019 година и согласно со Законот за 
високото образование на РМ, член 176, не ги опфаќам предложените кандидати. Во 
членот 176 од Законот за високото образование на РМ децидно стои: ,,Најрано 7, а 
најдоцна 6 месеци пред истекот на звањето се распишува конкурсот за лицата кои треба да 
бидат избрани (реизбрани).” Со оглед тоа што има повеќе од 7 месеци од распишаниот 
конкурс, предложените кандидати не треба бидат предложени и во законски рок да им 
биде распишан конкурс за избор (реизбор). Согласно со Законот и членот 176, ги 
предлагам следниве кандидати за избор во звањето асистент: 

Согласно со Законот и членот 176 ги предлагам следниве кандидати за избор во звањето 
асистент: 

1. д-р Небојша Настов 
2. д-р Шенол Тахир 
3. д-р Андреј Николовски 
4. д-р Валон Салиу 
5. д-р Благоја Србов 
6. д-р Димитар Трајковски 
7. д-р Јосиф Јанчулев 
8. д-р Ана Рајковска Кимовска 
9. д-р Томислав Јовановски 
10. д-р Драган Хаџи-Манчев 
11. д-р Маријан Шокаровски 
12. д-р Бурим Елези 
13. д-р Дарко Џамбаз 
14. д-р Елена Зафировиќ 
15. д-р Лабинот Бектеши 
16. д-р Жарко Спасовски 
17. д-р Газменд Елези 
18. д-р Дарко Димитровски 
19. д-р Еџевит Кадри 
20. д-р Владимир Гиноски “. 
 
Ние, долупотпишаните кандидати за избор во звањето асистент по предметот Хирургија 
на Медицинскиот факултет во Скопје, сметаме дека сме директно оштетени со одлуката 
на првите двајца членови на Комисијата од причина што со тоа е директно прекршен 
членот 176 од Законот за високото образование на РМ, објавен во Службен весник на 
Р. С. Македонија на 8.5.2018 година. Основна причина за тоа е дека 19 од кандидатите 
предложени од страна на проф. д-р Горан Кондов и проф. д-р Елизабета Жоговска 
Мирчевска, се веќе претходно избрани за асистенти и не ги исполнуваат условите за 
нивни реизбор предвидени во конкурсот заради незапазениот рок на негово 
објавување. Втор момент е дека е невозможно една стручно-научна рецензија да биде 
базирана на актуелни политички настани (парламентарни избори), имајќи ја предвид 
автономијата на УКИМ. Образложението на нивниот предлог за избор (реизбор) на 
кандидатите го сметаме за повеќе од несериозно, дотолку што парламентарни избори во Р. 
С. Македонија сè уште не се распишани до денешен ден и таквата одлука е базирана на 
претпоставки. 



 
Со оваа наша претставка очекуваме и сметаме дека неправдата што ни е нанесена преку 
директно кршење на Законот за високото образование ќе биде исправена и кандидатите 
кои ги исполнуваат сите услови за избор, а се наведени во издвоеното мислење на проф. д-
р Д. Младеновиќ, ќе бидат избрани во звањето асистент по предметот Хирургија на 
Медицинскиот факултет во Скопје. 
 
 
Со почит, 
подносители на приговорот 
 
Д-р Небојша Настов, емб. 2012972450001, Бул. Кочо Рацин 18/18, Скопје с.р. 
 
Д-р Шенол Тахир, емб. 0201965463009, Бул. Видое Смилевски Бато 42-1/40, Скопје с.р. 
 
Д-р Андреј Николовски, емб. 2201977420035, Бул. Партизански одреди 86/1-17, Скопје 
с.р. 
 
Д-р Валон Салиу, емб.1004985450152, Ул. Филип Втори Македонски 22/1-5, Скопје с.р. 
 
Д-р Димитар Трјаковски, емб. 0303978450094, Ул. 9-ти Мај 15/7, Скопје с.р. 
 
Д-р Маријан Шокаровски, емб. 2612976430002, Бул Туристичка 12, Охрид с.р. 
 
Д-р Бурим Елези, емб. 1004983410056, Бул. Партизански одреди 87/1-11, Скопје с.р. 
 
Д-р Елена Зафировиќ, емб. 2311978455053, Бул. АСНОМ 158/23, Скопје с.р. 
 
Д-р Лабинот Бектеши, емб. 1603987433000, Ул. Исеин Акиоски бб, Кичево с.р. 
 
Д-р Жарко Спасовски, емб. 0909973450148, Волково 38/2, Скопје с.р. 
 
Д-р Газменд Елези, емб. 1406974433001, Ул. Раим Лика 4, Кичево с.р. 
 
Д-р Дарко Димитровски, емб. 0709983450163, Ул. Васко Карангелески 9 1-1,Скопје с.р. 
 
Д-р Еџевит Кадри, емб. 0309979432012, Ул. Борис Сарафов 142/В, Скопје с.р. 
 
Д-р Ана Рајковска Кимовска, емб. 2102987455033, Ул. Бриселска 18 Б с.р. 
 
 
 
 
 
 
Во Скопје, 5.2.2020 година. 



До 
Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет во Скопје 
 

 

Предмет: Одговор на Приговор поднесен од страна на д-р Небојша 
Настов, д-р Шенол Тахир, д-р Андреј Николовски, д-р Валон Салиу, д-р 
Димитар Трајковски, д-р Маријан Шокаровски, д-р Бурим Елези, д-р Елена 
Зафировиќ, д-р Лабинот Бектеши, д-р Жарко Спасовски, д-р Газнебд Елези, д-р 
Дарко Димитровски, д-р Еџевит Кадри и д-р Ана Рајковска Кимовска 

 

Во врска со Приговорот на Рефератот за избор на 20 асистенти по 
предметот Хирургија на Медицинскиот факултет во Скопје објавен во Билтен 
број 1208 од 1.2.2020 година, а потпишан од двајца членови на Рецензентската 
комисија, двајцата членови на Рецензентската комисија го разгледаа 
Приговорот и го даваат следниов одговор: 

Приговорот е неоснован во целост. 

Наводот во Приговорот за прекршување на член 176 од Законот за 
високото образование, членовите на Рецензентската комисија целосно го 
отфрлаат.  Конкурсот е распишан согласно со член 172 од Законот за високото 
образование (Службен весник на РМ број 82/2018 година), членовите 26, 27 и 
28 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-
научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник број 
411 од 2018 година) и врз основа на одлуки донесени од Наставно-научниот 
совет на Факултетот.   

Како членови на Рецензентската комисија би сакале да истакнеме дека 
во текот на изготвувањето на заклучокот на Рефератот за избор на 20 асистенти 
по предметот Хирургија во целост се придржувавме до сите одредби 
предвидени со Законот за високото образование (Службен весник на РМ број 
82/2018 година) и Правилникот за посебните услови и постапката за избор во 
наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и 
демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 
(Универзитетски гласник број 411 од 2018 година). 

 Согласно со горенаведеното, членовите на Рецензентската комисија ГО 
ПОТВРДУВААТ ЗАКЛУЧОКОТ во Рефератот за избор на 20 асистенти по 
предметот Хирургија на Медицинскиот факултет во Скопје објавен во Билтен 
број 1208 од 1.2.2020 година. 

 

Членови на Рецензентската комисија 

1. Проф. д-р Горан Кондов с.р. 
2. Проф. д-р Елизабета Мирчевска Жоговска с.р 

 



До 

-Ректорот на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

-Наставно–научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје 

-Деканот на Медицинскиот факултет во Скопје 

-Продеканите 

 

ПРИГОВОР 

кон Издвоениот извештај во рамки на Рефератот за избор на асистенти по 

предметот Неврологија на Медицинскиот факултет во Скопје, објавен во 

Билтен бр. 1209, на 15.2.2020 година 

Поднесен од д-р Даниела Ристиќ-Стомнароска, специјалист невролог, вработена на 

Одделот за неврологија во Градската општа болница ,,8ми Септември“-Скопје. 

Почитувани, 

Во Издвоениот извештај објавен од членот на Рецензентската комисија за избор 

на 10 асистенти по предметот Неврологија, проф. д-р Сашо Стојчев, се наведени 

невистини со кои се нарушуваат достоинството и честа на кандидатката д-р Даниела 

Ристиќ-Стомнароска, но исто така се нарушува и угледот на останатите членови на 

Рецензентската комисија – проф. д-р Дијана Никодијевиќ и проф. д-р Емилија 

Цветковска, Катедрата за неврологија, Медицинскиот факултет, но и на целокупната 

научна фела.  

Најпрво, Членот на Рецензентската комисија кој го поднел Издвоениот 

извештај не го запазил значењето на Билтенот, како јавно гласило на Универзитетот 

,,Св. Кирил и Методиј“ изнесувајќи свои индивидуални ставови, без да го испочитува 

мислењето на останатите членови на Рецензентската комисија, со кои Билтенот, за 

жал, го ставил на ниво на таблоид.  

Гореименуваниот наведува дека изјавува сомнеж во однос на документот за 

доказ за познавање на англиски јазик, бидејќи кандидатката д-р Даниела Ристиќ-

Стомнароска не го учела англискиот јазик за време на своето школување.  

Најпрво, чувствувам морална обврска да одговорам за процесот на изучување 

на странските јазици во текот на моето школување и стручно усовршување. Имено, во 

текот на основното и средното образование го изучував францускиот јазик, кој 

активно го познавам и го користам. Со запишувањето на студиите по медицина на 

Медицинскиот факултет, континуирано посетував курсеви по англиски јазик, кој 



активно го владеам и многу почесто го користам, што се докажува и со објавените 

трудови кои се исклучиво на англиски јазик.  

Познавањето на два или повеќе странски јазици го сметам за доблест, а не 

предмет за критика и дискриминација на кандидатите.  

Исто така, морам да дадам објаснување, зашто можеби членот на 

Рецензентската комисија не е доволно упатен - дека во денешно време постојат 

училишта за странски јазици и најголем дел од луѓето своето знаење на странските 

јазици го надоградуваат надвор од школувањето, освен, се разбира, колегите кои 

студираат на Катедрата за англиски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет.  

Понатаму, гореименуваниот наведува дека ,,кружеле“ сознанија дека многу 

лесно се добивале потврди од овој тип и дека и други колеги ги имале прибавено. За 

појаснување, British council или други сертифицирани институции за полагање и 

издавање на TOEFL  или останати документи за познавање на странски јазици се 

меѓународно признаени институции со високо реноме, а не печатници за потврди.   

Во Издвоениот извештај е наведено дека кандидатката д-р Даниела Ристиќ-

Стомнароска приложила фалсификувана документација, која наводно ја потврдил и 

Ректоратот на УКИМ. Секој од нас има основни познавања на правото и 

функционирањето на правниот систем во РСМ. Ректоратот на УКИМ не е тело кое 

утврдува дали некој документ е фалсификуван или не -за тоа постојат други надлежни 

институции. Во конкретниот случај, кандидатката, барајќи ја правдата за неоснованото 

обвинување, наиде на сознанија за криминално дејство од огромни размери за кое е 

запознаено Основното јавно обвинителство и за кое се води судска постапка.  

Раководејќи се од горенаведените факти, поткрепено со материјални докази, 

сметам дека членот на Рецензентската комисија кој го напишал Издвоениот извештај- 

а кој повеќе не е член на Катедрата за неврологија, ниту член на УКИМ- направил 

сериозна повреда на угледот, честа, достоинството и стручноста на д-р Даниела Ристиќ 

–Стомнароска, за што понатаму ќе се спроведе приватна судска постапка. Но, уште 

повеќе сметам дека се  нарушени угледот и реномето на останатите членови на 

Рецензентската комисија, членовите на Наставно-научниот совет на Медицинскиот 

факултет, деканот и продеканите.  

Се надевам дека Наставно–научниот совет ќе го разгледа Приговорот кон 

Издвоениот извештај и ќе даде одговор на овој Приговор.  

 

                                                                                               Со почит,  

Скопје, 6.3.2020 година                                                  Подносител на Приговорот 

                                                                                           Д-р Даниела Ристиќ-Стомнароска, с.р.  



         ДО 

       Медицинскиот факултет во Скопје, 
Универзитет  „Св. Кирил и Методиј” Скопје 

Проф. д-р Соња Топузовска, декан 
 
 
 
 

ОДГОВОР НА ПРИГОВОРОТ 
поднесен од д-р Даниела Ристиќ-Стомнароска, специјалист невролог, вработена 
на Одделот за неврологија во Градска општа болница „8-ми Септември” Скопје 

 
 

Почитувани, 
 

Во Приговорот кон Издвоениот извештај на членот на Рецензентската 
комисија за избор на 10 асистенти по предметот Неврологија од проф. д-р Сашо 
Стојчев, кандидатката д-р Даниела Ристиќ-Стомнароска наведува дека е нарушено 
нејзиното достоинство и чест, а исто така и угледот на останатите членови на 
Рецензентската комисија, како и Катедрата за неврологија, Медицинскиот 
факултет но и целокупната научна фела. Кој било член на рецензентска комисија 
има право да даде сопствено мислење по рефератот на кој било кандидат за избор 
во кое било звање. Впрочем, затоа и постојат повеќе членови во комисиите. 
Нелогично е и не гледам на кој начин е нарушен угледот на останатите членови на 
Рецензентската комисија, Катедрата за неврологија, Медицинскиот факултет и 
целокупната научна фела со моето издвоено мислење. Доколку гореименуваната 
смета дека таа ги претставува сите горенаведени, а во краен случај и научната 
фела, тогаш таа се поставува апсолутно над сите и има “идеи на величина”.  

За жал, можам да констатирам дека именуваната веројатно никогаш досега 
не следела што се се објавувало во Билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј”, па поради тоа наведува дека изнесувам свои ставови без да го 
испочитувам мислењето на останатите членови на Рецензентската комисија, што е 
вообичаено и нормално кога членовите на комисиите немаат конзистентни 
мислења.  

Гореименуваната го опишува својот начин на едукација на странски јазици, 
посебно англискиот јазик, кој „активно го владее и многу почесто го користи”, што 
се докажува со нејзините објавени трудови на англиски јазик. Наивно е да се 
помисли дека тоа навистина е така, бидејќи во трудовите учествуваат повеќе 
автори и секогаш постои можност трудовите јазично да се лекторираат. Тие не се 
одраз на вистинското знаење на англискиот јазик на првиот автор или на 
авторите. Околу мојата констатација дека кружат сознанија за лесно прибавување 
на потврди за познавање на англиски јазик, овој пат истото ќе го поткрепам со 
објаснување на начинот како кандидатката е примена на работа во ГОБ „8-ми 
Септември” во 2011 година, кога наводно имала големо познавање на англискиот 
јазик со нејзиното изучување англиски јазик во училиштата за странски јазици за 
време на студирањето на Медицинскиот факултет. Имено, за време на 



тестирањето на англискиот јазик во просториите на ГОБ „8-ми Септември”, од 
страна на членовите на комисијата е помогнато во многу голема мера за да може 
таа да го реши тестот позитивно и да може да се вработи (имињата на членовите 
на комисијата ќе бидат изнесени за време на евентуалната постапка доколку 
кандидатката поднесе приватна тужба).  

Од друга страна, целокупниот сомнеж за веродостојноста на 
документацијата за изборот за 10 асистенти по предметот Неврологија се темели 
на сознанието од претходната Рецензентска комисија за избор на две лица во сите 
научни звања од научната област неврологија (XVII седница на Наставно-
научниот совет, одржана на 15.3.2019 год), кога горенаведената кандидатка 
приложува повеќе потврди од одржани предавања во просториите на Фудбалскиот 
клуб „Партизан-Обршани” од с.Обршани, Општина Кривогаштани, кои наводно 
ги одржувала секој викенд во месеците април и мај 2018 година, како и слични 
предавања во Боречкиот сојуз на Македонија со кои кандидатката сакаше да се 
стекне со звање - научен соработник.  

Токму овие потврди беа предмет на анализа од проректорот за наука при 
Ректоратот на УКИМ, а исто така беа и предмет на потсмев од страна на членовите 
на комисијата (дел од истите документи ги приложувам во фотокопија – 
оригиналите се наоѓаат во Архивата при Деканатот на Медицинскиот факултет, во 
врска со горенаведениот конкурс). Според анализата на проректорот, заклучокот 
беше дека ваквите “трудови” за кои не може да се даде никаков доказ, не би 
требало да бидат предмет на интерес/анализа/рецензија.  
 Оставам на членовите на Наставно-научниот совет да го разгледаат 
Одговорот кон Приговорот на горенаведената и да размислат дали и понатаму ќе 
се толерираат вакви апликации, и дали со нивно прифаќање не се нарушува 
угледот на сите членови на Наставно-научниот совет, продеканите и деканот на 
Медициснкиот факултет. Барам сите да размислат до кога кандидатите за избор 
во кое било звање ќе можат отворено да ги навредуваат наставниците, членовите 
на рецензентските комисии, заборавајќи дека наставно-научното звање на некој 
начин е “институција” per se.  

Иако од 1.1.2020 година не сум веќе член на Катедрата за неврологија, сепак 
редовен професор со доживотен избор сум од јуни 2009 година, со 25-годишно 
искуство на Катедрата, чиј раководител сум бил во период од четири години.  

За дрскоста, невоспитанието и моралниот лик на кандидатката нема 
понатаму да дискутирам.   

 
 
 
  
Скопје, 
24.2.2020       Проф. д-р Сашо Стојчев, с.р. 

 
 



















 
 

Адвокат Дејан Стојчев 
ул.11-ти Октомври бр.23А/1-7, Скопје 

тел.078/210-234 
ел.сандаче: advokatstojchev@gmail.com 

______________________________________________________________________________ 
                                      До        

                                            -Рецензентската комисија 

                                            -Деканот на Медицинскиот факултет во Скопје 

                                            -Продеканите 

                                           -Наставно-научен совет на Медицинскиот факултет во Скопје 

                                           - Ректорат на УКИМ 

          

 Подносител: Илија Здравков од Скопје, со адреса на живеење на ул.,,Никола Тесла бр.18'', со 
ЕМБГ 0410982494501 преку полн.aдвокат Дејан Стојчев од Скопје, со седиште на ул.,,11-ти 
Октомври бр.23А/1-7'', во прилог полномошно 

                                                                      

      

ПРИГОВОР 

кон Рефератот за избор на асистенти по предметот Неврологија  

на Медицинскиот факултет во  Скопје, објавен во Билтен бр.1209 (од 15.2.2020 година) на 
Универзитетот ,,Свети Кирил и Методиј’’ во  Скопје 

 

Во својство на полномошник на Илија Здравков од Скопје, со овој Поднесок вложувам 
Приговор кон Рефератот за избор на асистенти по предметот Неврологија, од причини 
изложени подолу. 

Првенствено, истакнувам дека Комисијата при бодувањето на параметрите коишто 
укажуваат на (не) исполнувањето на условите за избор на предметното асистенстско 
место, во неколку наврати утврдувала невистинити факти, со тоа искривувајќи ја 
фактичката состојба, дерогирајќи ги императивните прописи, несоодветно прикажала 
научни достигнувања на кандидатот, што довело до намалено бодување и негово 
негативно рецензирање. 

Во таа насока, првенствено укажувам на фактот дека при утврдувањето на просечниот 
успех на кандидатот, а видно од Рефератот, утврдено е дека Илија Здравков од Скопје, 
кандидат- апликант за избор во соработничко звање асистент, додипломските студии ги 
завршил со просечен успех 8,2, а, всушност просечниот успех на кандидатот изнесува 8,3. 

Понатаму, пристрасноста и погрешното бодување на кандидатот од страна на Комисијата 
особено доаѓа до израз при наведувањето на објавените стручни наслови - ,,1 научен труд  



од медицинската област, повеќе апстракти на конгреси и е коавтор на книга’.  Оттука, 
несомнено погрешно се стекнува впечаток од вака претставените научни достигнувања  
дека достигнувањата на кандидатот се скромни – иако воопшто не се цитирани насловите 
на објавните трудови, што ќе укаже на релевантноста и конкретното достигнување на 
кандидатот, коавторството на книга е, всушност, коавторство на учебно помагало, 
единствено во медицинската наука во Република Македонија од таков вид, истото широко 
ползувано од страна на стручната јавност и студентите. Притоа, истакнувам и дека 
доколку Комисијата, со оглед на долгиот временски период во кој беше разгледувана 
документацијата, согледала несоодветно пополнета пријава (во смисла дека покрај 
приложување копии од научните трудови потребно е и нивно библиографско наведување) 
требало за тоа да го извести кандидатот, и да побара нејзино коригирање. 

Постапката на избор на асистенти по предметот Неврологија ја следеа и други 
нерегуларности – така, во еден момент, по формирањето на комисијата, по пат на 
електронска пошта, вработена во ЈЗУ УК Клиника за неврологија ги известува 
кандидатите за избор на асистентско место во којшто наведува дека дел од 
документацијата е потребно да се испрати по електронски пат на е-адреса на еден од 
кандидатите за избор на асистент по Неврологија, Бојан Бошковски, што несомнено 
укажува на постоењето конфликт на интереси и пристрасност кај Комисијата, настрана 
фактот што со ваквото постапување се дерогирани повеќе законски и подзаконски 
прописи. 

Претходно наведеното укажува на постапување на формираната Комисија кое се одликува 
со пристрасност, непрофесионалност, професионална и лична деградација на кандидатите, 
погрешно утврдена фактичка состојба, непостоење јасни правила и прецизно одмерени 
критериуми (успех на прв циклус на студии, запишани докторски студии, завршена 
специјализација, работно искуство...) по коишто се воделе членовите на Комисијата при 
одлучувањето, поради што сметам дека Деканатот на Медицинскиот факултет во Скопје 
треба овој Приговор да го уважи, на начин што ќе формира независна рецензенска 
комисија, којашто, имајќи ги предвид истакнатите приговори и нивната поткрепеност, ќе 
изврши поопсежна, стручна, етичка и чесна рецензија на поднесената документација. 

 

Со почит,                   Подносител,  

           

Скопје, 21.2.2020 година          Дејан Стојчев, адвокат     

 

          

        



До 

Деканатот на Медицинскиот факултет во Скопје 

Декан проф. д-р Соња Топузовска 

 

 

Од членови на Рецензентската комисија за избор на 

10 асистенти по предметот Неврологија 

1. Проф. д-р Сашо Стојчев 
2. Проф. д-р Дијана Никодијевиќ 
3. Проф. д-р Емилија Цветковска 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на Приговорот 

ВРСКА: Приговор број 02-945/1 од 24.2.2020 година 

Почитувани, 

 

Во врска со доставениот Приговор заведен под број 02-945/1 од 24.2.2020 година од д-р Илија 
Здравков преку адвокат полномошник Дејан Стојчев, а по однос на заклучокот на рефератот за 
избор на 10 асистенти по предметот Неврологија, објавен во Билтенот на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје број 1209 од 15.2.2020 година, членовите на Рецензентската 
комисија за избор на 10 асистенти по предметот Неврологија, во состав: проф. д-р Сашо Стојчев, 
проф. д-р Дијана Никодијевиќ и проф. д-р Емилија Цветковска, го разгледаа Приговорот и го 
даваат следниот 

    Одговор 

Комисијата ги зема  предвид условите кои требаше да ги исполни секој кандидат согласно со 
Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно–научни, научни, 
наставно–стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје. Комисијата заклучи дека од пријавените 14 кандидати, вкупно 13 ги 
исполнуваат условите и, воедно, високо ги вреднува  стручните, научните и едукаторските 
квалитети на сите пријавени кандидати.  

Рецензентската комисија би сакала да истакне дека просечниот успех на кандидатот од 8,2 е 
запишан на неговата диплома за завршен Медицински факултет и е приложена од кандидатот 
во документацијата. Значи, тврдењето на полномошникот адвокат Дејан Стојчев е потполно 
неосновано.  



Што се однесува до забелешката за бодирањето на кандидатите за избор, при разгледувањето и 
одлучувањето, Комисијата ја користеше целокупната приложена документација на сите 
кандидати пријавени за овој конкурс.  

Наводите истакнати во Приговорот се паушално наведени, непоткрепени со ниту еден 
релевантен доказ. Целокупниот Приговор даден од полномошникот е комплетно нејасен, 
конфузен, без потенцирање на факти зошто е поднесен Приговорот.  

Комисијата се избира за да изврши избор на најквалитетни кандидати, особено кога бројот на 
пријавените кандидати го надминува бројот на распишаните места. Во конкретниот случај, 
Комисијата од 13 кандидати кои ги исполнуваат условите предлага 10 за избор на асистентско 
звање, согласно со распишаните места во конкурсот, со исклучок на издвоеното мислење на 
проф. д-р Стојчев, за друг кандидат предложен од другите двајца членови на Комисијата. 

Согласно со претходно изнесеното, Рецензентската комисија констатира дека Приговорот е во 
целост неоснован и треба да се отфрли. 

 

Со почит, 

26.2.2020 година, 

Скопје 

 

Членови на Рецензентската комисија за избор на 

10 систенти по предметот  Неврологија 
1. Проф. д-р Сашо Стојчев с.р. 

 
2. Проф. д-р Дијана Никодијевиќ с.р. 

 
3.  Проф. д-р Емилија Цветковска с.р. 

 

 

 

 

 



До Наставно-научниот совет   
на Медицинскиот факултет во Скопје  
Рецензентската комисија 
 
 
П Р И Г О В О Р 
 
Од н.сов. д-р Нико Беќаровски, член на Катедрата за интерна медицина при 
Медицинскиот факултет во Скопје 
 
Предмет на Приговорот: Реферат објавен во Билтенот бр. 1209, од 15.2.2020 
година на Универзитот „Св. Кирил и Методиј“, за избор на наставници во сите 
звања по предметот Интерна медицина (токсикологија) на Медицинскиот 
факултет во Скопје, во согласност со конкурсот објавен во дневните весници 
„Вечер“ и „Коха“ на 30.IX.2019 година. 
 

Во објавениот реферат се нотираат голем број на грешки во самото 
бодување кои драстично ја менуваат бодовната состојба, која комисијата 
ја зема како услов во изборот на предложениот кандидат. 

1. Комисијата во скоро идентичен состав (четворица од сегашните пет 
члена) како рецензентска комсија во претходниот конкурс (БИЛТЕН НА 
УКИМ бр.1184 од 15.I.2019) ме има бодувано со 484.00 бода, односно 
дури 81,69 бода повеќе од овој реферат, иако во меѓувреме имам 
објавено 2 труда, имам учествувано на неколку конгреси, организирано 
симпозиум со меѓународно учество и редовно водев вежби за студенти. За 
сите овие активности постои уредно доставена документација.  

2. Во евалуацијата направена од Рецензентската комисија (БИЛТЕН НА 
УКИМ бр.1184 од 15.I.2019) имам 484,00 бода односно 86,20 бода 
повеќе од сега предложената кандидатка, за само по една година, 
бројот на моите бодови мистериозно да се намали за цели 81,69 
бода, а бројот на предложената кандидатка да  порасне за повеќе 
од 53 бода и сега да изнесува 452,4, што се уште е помал од бројот 
на бодовите кои јас ги имав пред една година. 

3. Во наставниот процес сум вклучен КОНТИНУИРАНО од 1992 година, за 
разлика од предложената кандидатка, која има прекин од пет години, а 
како насловен наставик не учествуваше повеќе години во вежбите за 
студенти по медицина и стоматологија. И покрај овој неоспорен факт, 
предложената кандидатка во делот на наставно-образовната дејност е 



бодувана со 190,04 бода, а јас само со 169.7 бода, односно 21 бод 
помалку, со пет години подолг наставен стаж. ДА БИДЕ 
ПАРАДОКСОТ УШТЕ ПОГОЛЕМ, ВО ПРЕТХОДНИОТ ОБЈАВЕН 
РЕФЕРАТ (БИЛТЕН НА УКИМ бр.1184 од 15.01.2019), БОДУВАН 
СУМ СО РЕАЛНИТЕ 295.01 бода за истата активност. На овој начин 
сум оштетен за повеќе од 125 бода. 

4. Трудот Pulmonary thrombosis in acute organophosphate poisoning-
Case report and literature overview of prothrombotic preconfitioning 
in organophosphate toxicity,  Toxicology Reports 2019 6 (2019) 550-
555, кој е уредно доставен и нотиран во Образец 1, е испуштен во 
Образец 2 со што неправилно ми се одземени уште 6 бода. 

5. Во делот дејности од поширок интерес, кај предложената кандидатка се 
бодувани ШЕСТ активности како член на организационен одбор на 
меѓународни манифестации, иако таа била дел од програмскиот одбор 
само во ДВА. Да биде парадоксот поголем, јас уредно имам 
доставено документи за осум членства во организациониот одбор, 
од кои ТРИ како претседател на организациониот одбор, а сум 
бодуван со само ДВА бода. 

6. Во делот Автор на брошура, не ми се бодувани уште ТРИ брошури, кои се 
уредно доставени, со што сум оштетен за дополнителни 6 бода. 

7. Во делот Раководител на внатрешна организациона единица, избраната 
кандидатка е бодувана како поранешен раководител на одделение, а јас 
воопшто не сум БОДУВАН, иако во два наврати бев директор на клиниката 
и сум раководител на одделение, со што неправедно ми се одземени 
дополнителни 5 бода. 

8. Во делот, подготовка на национални документи (стратегии, закони и сл) не 
ми е бодувано учеството во Националната комисија за подготовка на 
“Медицина базирана на Докази“, а слична активност кај предложената 
кандидадтка е бодувана, со што сум дополнително оштетен со 2 бода. 

9. Три од моите авторски трудови се објавени во релевантни 
токсиколошки списанија, Unique Case with Seizures after Prolonged Use 
of Camphor crème in Eldery Patient N.Bekjarovski, S.R.Bekjarovska, Journal of 
Clinical Toxicology, 2012; 2 126 vol: 10.4 172/216, Lipid Rescue Therapy and 
High Dose Insulin Euglicemic Therapy are effectice fo Severe Refractory Calcium 
Channel Bloker Overdose:Case report. N. Bekjarovski; Asian Pacific Journal of 
MedicalToxicology 2;3 September 2012; p.114- 116, Pulmonary thrombosis in 
acute organophosphate poisoning-Case report and literature overview of 
prothrombotic preconfitioning in organophosphate toxicity (Toxicology Reports 
2019) 550-555, a предложената кандидатка НЕМА НИТУ ЕДЕН ТРУД 
објавен во токсиколошко списание, бидејќи нејзината научна 



работа е насочена кон пациентите со трансплантирани бубрези, 
што воедно е и нејзина докторска дисертација.  

10. Би сакал да напоменам дека КАКО КАНИДАТ КОЈ ШЕСТ ГОДИНИ 
ПОРАНО ДОКТОРИРАЛ, ВО СВОЈСТВО НА НАУЧЕН 
СОРАБОТНИК, БЕВ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДБРАНА НА 
ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА на предложената кандидатка, што 
претставува уште еден од бројните преседани при овој избор. 

Се надевам дека само овие неколку забелешки на бодувањето, со кои 
драстично сум оштетен за повеќе од 180 бода, ќе бидат доволни Комисијата 
повторно да ја преиспита и да ја корегира својата одлука. 

 

Скопје, 20.II.2020 

 

Со должна почит 

Подносител 

Н.сов. д-р Нико Беќаровски, с.р. 

 

  



 
 

До Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје 
 
 
 
 

ОДГОВОР НА  ПРИГОВОРОТ 
 
 
 
поднесен од страна на н. сов. д-р Нико Беќаровски во врска со заклучокот на 

Рефератот за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научните 

области: интерна медицина и токсикологија. 

 

Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 

кандидатите, Рецецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-

образовната, научноистражувачката и стручно-применувачката дејност, како и 

дејноста од поширок интерес на н. сов. д-р Нико Беќаровски, насл. вонр. проф. д-р 

Лидија Петковска и насл. доц. д-р Андон Чибишев. 

 
Рецензентската комисија го разгледа Приговорот и го дава следниов  
 
 
 
 

ОДГОВОР 
 
 
 

По однос на наводите од Приговорот во кој н. сов. д-р сци. Нико Беќаровски 
има забелешка за бодирањето, при разгледувањето и одлучувањето, Комисијата ја 
користеше приложената документација на кандидатот. При тоа, Рецензентската 
комисија во целост се придржуваше според Правилникот на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје за посебните услови, критериумите и постапката за избор 
во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и 
демонстратори, објавен во Универзитетски гласник број 411/2018 година, и според 
реалните податоци од доставената документација за извршената настава. Кандидатот 
не достави изработена листа на бодови според своето согледување, дури и на 
повторното барање да го направи тоа. Комисијата при својата Одлука го проценуваше 
квалитетот на приложените материјали, трудови и доказ за извршеното што беше 
претходно доставено, како и оригиналноста на трудовите и учеството на кандидатот во 
нив, местото на објавените трудови, ценејќи ја при тоа целокупноста во учеството на 
наставно-научниот процес. Воедно, кандидатката насл. вонр. проф. д-р Лидија 
Петковска има изработено и магистерска студија и одбранет магистерски труд. Бројот 
на бодови не беше одлучувачки фактор. Рецензентската комисија констатира дека 
Приговорот е неоснован по сите наводи и воедно го потврдува предлогот насл. вонр. 
проф. д-р Лидија Петковска да биде избрана во наставно-научно звање  -  вонреден 
професор во наставно-научните области: интерна медицина и токсикологија. 



Согласно со претходно изнесеното, Рецензентската комисија ГО ПОТВРДУВА 
ЗАКЛУЧОКОТ во Рефератот за избор на наставник во сите наставно-научни звања во 
наставно-научните области: интерна медицина и токсикологија на Медицинскиот 
факултет во Скопје, објавен во билтен 1209 од 15.2.2020  година. 

 
 
 

 
28.2.2020                                       Рецензентска комисија 

                                                                                              
                                             Проф. д-р Даниела Чапароска,  с.р. 
                                                                               
                                             Проф. д-р Гоце Спасовски,  с.р. 
 
                                             Проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска, с.р. 



УНИВЕРЗИТЕТ  ,,Св. Кирил и Методиј’’ - СКОПЈЕ 

 

 

До: 

Наставно - научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје и 

Рецензентската комисија 

 

ПРЕДМЕТ: Приговор на Рефератот за избор во наставно–научни звања од областа 
интерна медицина и токсикологија, објавен Билтенот на УКИМ број  1209 од 
15.2.2020 

П Р И Г О В О Р 

oд Проф. д-р Андон Чибишев, вработен со двоен работен однос  на 
Универзитетската клиника за токсикологија  во Скопје и  Универзитетот ,,Гоце 
Делчев,,- Факултет за медицински науки, Штип 

 

 

Почитувани наставници,  

Членови на Наставно-научниот совет, 

Членови на Рецензентската комисија, 

Ви се обраќам со намера да ве информирам, иако ова е веќе втор пат како 
реагирам со Приговор на објавен реферат за избор во звање на Универзитетската 
клиника за токсикологија и имам забелешки на рецензијата која ја изработила  
практично иста комисија (само еден член во двете комисии е различен), без 
намера да омаловажувам или да дискредитирам  некого, туку да укажам  на 
пропустите кои се направени при евалуацијата на приложената документација, 
контрадикторностите во внесените податоци за активностите на кандидатите кои 
конкурирале на конкурсот и непочитувањето на Уставот, Законот за високото 
образование и Правилникот за избор во звања на УКИМ.  

Се надевам дека овие пропусти се направени ненамерно и дека Рецензентската 
комисија и вие ќе изнајдете начин да ги коригирате пропустите на општо 
задоволство на сите. 



Прво ќе се задржам на делот каде што Рецензентската комисија, веројатно 
ненамерно, ме оштетила за преку 70 бода не внесувајќи голем број на бодови од 
активности во делот наставно-образовна дејност за кои имам приложено 
соодветни документи. 

 Одржување на настава – од прв циклус студии 
 Одржување вежби по предметот Интерна медицинa 
 Настава во школи и работилници 
 -учесник 
 Консултации со студенти  
 Консултации со студенти во рамките на здравствена  клиничка пракса  
 Ментор и едукатор на здравствена едукација  
 Ментор на специјалистичка работа 
 Научно-популарна книга - ,,Начин на работата на тимовите во итната 

медицинска помош.’’ 
 
Не ми се бодувани активности од делот Стручно –апликативна дејност, при 
што сум оштетен за најмалку 10 бода. 
 

Според приложениот Реферат,  јас ги исполнувам условите за избор во звањето 
редовен  професор. 
 
 Моите забелешки на  објавениот Реферат се однесуваат  и на заклучокот  каде што 
Комисијата ги надминува своите ингеренции како стручно тело на Универзитетот 
избрано од Наставно-научниот совет . Имено, во содржината на заклучокот е 
прекршен член 32 од Уставот на РМ. 

Цитирам:  

Член 32 

 Секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при 
работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност. 
Секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место. Секој вработен 
има право на соодветна заработувачка. Секој вработен има право на платен 
дневен, неделен и годишен одмор. Од овие права вработените не можат да се 
откажат. Остварувањето на правата на вработените и нивната положба се 
уредуваат со закон и со колективни договори. 

Уставна категорија е можноста секој да може да конкурира за работно место 
според своите убедувања и квалификации. 



Според  ПРАВИЛНИКОТ за посебните услови и постапката за избор во наставно-
научни, наставни, наставно-стручни и соработнични звања (Службен весник бр. 
82/2018 година) , дозволено е на конкурсите распишани од факултетите на УКИМ 
да конкурираат кандидати од други универзитети, под посебни услови  
пропишани во Правилникот. Појаснувањата се дадени во Табелата 1а во 
Правилникот. 

Рецензентската комисија, надвор од своите ингеренции,  го толкува Законот за 
високото  образование, во кој во член 174 , став 7 пишува (цитирано):  

„ Едно лице не може да биде избрано истовремено во наставно-научно, наставно-
стручно, наставно и соработничко звање на повеќе од една високообразовна 
установа) .“  

При тоа во заклучокот Рецензентската комисија  додава: ,, кандидатот не е 
предложен за избор во наставно звање”. 

Јас кога конкурирав на овој конкурс,  избран бев во наставно-научно звање на 
една високообразовна институција. Ако бидам избран на друга, според законот ќе 
се повлечам од претходната. 

Имам забелешки и на начинот на бодувањето на кандидатите. Со оглед на тоа што 
се работи за Рецензентска  комисија во која од пет (5) члена во двата конкурса е 
сменет само еден член, несфатливо е ваквото неуедначено, контрадикторно и 
неправилно бодување. 

Примери: 

Во Рефератот објавен во Билтенот на УКИМ број 1184 од 15.1.2019 година ( само 
пред една година), бројот на бодови изнесува: 

1. Андон Чибишев ------ 397, 53 бода 
2. Нико Беќаровски -----484,0 бода 
3. Лидија Петковска -----397,80 бода  

Во Рефератот објавен во Билтенот на УКИМ број 1209 од 15.2.2020 година бројот 
на бодови по однос на сите евалуирани активности е: 

1. Андон Чибишев ------ 371, 511 бода 
2. Нико Беќаровски -----402,31 бода 
3. Лидија Петковска -----452,4 бода  

Дополнително, во Рефератот објавен во Билтенот на УКИМ број 1205 од 15.12.2019 
година ( само два месеца претходно ), бројот на бодови изнесува: 



1. Андон Чибишев ------ 113, 175 бода 
 
Се поставува прашањето како кандидатот Андон Чибишев во јануари 2019 година 
имал 397 бода, па во декември 2019 година имал 113 бода (значи изгубил  284 
бодови), па во февруари 2020 година има 371 бода.  Изгубил за неполна година  26 
бода или го зголемил бројот  за два месеци за 258 бода. 

Се поставува прашањето како кандидатот Нико Беќаровски во јануари 2019 
година имал 484 бода а во февруари 2020 година има 402 бодови. Значи за една 
година изгубил 82 бода. 

Се поставува прашањето како кандидатката  Лидија Петковска во јануари 2019 
година имала 397 бода а во фeбруари 2020 година има 452 бода ??? Значи,  за една 
година го зголемила бројот  за 55 бода. Се надевам дека членовите на 
Рецензентската комисија имаат претстава колку активности треба да имаш во тек 
на една година за според Правилникот на  УКИМ за избор во звања, да  го 
зголемиш салдото за 55 бода . 

Заради тоа, сметам дека Рецензентската  комисија во заклучокот на овој Реферат 
го прекршува член 32 од Уставот на РМ и член 11 од Правилникот за избор на 
УКИМ. 

Мислам дека во случајот, Рецензентската  комисија  како стручно тело, преземала 
ингеренции на правно тело и цитирајќи и анализирајќи закони ми го ускратила 
правото да бидам предложен и избран/ неизбран во наставно-научно звање  на 
Медицинскиот факултет при УКИМ. 

Сметам дека Рецензентската комисија  неправилно ги има бодувано кандидатите 
кои конкурирале на конкурсот во обид да се  фаворизира еден кандидат, на штета 
на другите двајца. 

Се надевам дека мојот Приговор ќе биде разбран најдобронамерно и дека 
Рецензентската комисија ќе најде начин и разбирање да ги коригира посочените 
забелешки. 

                                                                                 Подносител на Приговорот: 

Скопје                                                                              Андон Чибишев, с.р. 



До наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје 
 
 
 

ОДГОВОР НА ПРИГОВОР 
 
 
поднесен од страна на насл.доц.д-р Андон Чибишев во врска со заклучокот на 

Рефератот за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-

научната област интерна медицина и токсикологија. 

 

 Врз основа на целокупната доставена документација и личното 

познавање на кандидатите, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја 

оценува наставно-образовната, научноистражувачката и стручно-

применувачката дејност, како и дејноста од поширок интерес на н.сов.д-р Нико 

Беќаровски, насл.вонр.проф.д-р Лидија Петковска и насл.доц.д-р Андон 

Чибишев.  

 

 Рецензентската комисија го разгледа Приговорот и го дава следниов: 
 
 
 

ОДГОВОР 
 
 
 По однос на наводите од Приговорот во кој насл.доц.д-р сци Андон 
Чибишев има забелешка за бодирањето, при разгледувањето и одлучувањето, 
Комисијата ја користеше приложената документација на кандидатот. При тоа, 
Рецензентската комисија во целост се придржуваше според Правилникот на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за посебните услови, 
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-
стручни и соработнички звања и демонстратори, објавен во Универзитетски 
гласник број 411/2018 година. Врз основа на целокупната доставена 
документација од страна на кандидатот за избор, насл.доц.д-р Андон Чибишев, 
како и дополнително доставената документација од страна на УГД „Гоце 
Делчев“, Штип, на барање на Рецензентската комисија преку Деканатот на 
Медицинскиот факултет при УКИМ во Скопје, со која е потврдено дека 
кандидатот е избран во наставно-научно звање редовен професор, со одлука на 
ННС бр.2002-179/5 од 30.09.2019 год.  на УГД „Гоце Делчев“, Штип, и има 
засновано работен однос на неопределено време на истиот Универзитет 
согласно со договор за вработување бр. 0402-7/36 од 17.10.2019 г. со Одлука за 
избор од страна на Универзитетскиот сенат и Одлука за засновање на редовен 
рботен однос на неопределено време со деловен број 0201-7225 од 15.10.2019 
год., а земајќи ги предвид законските одредби д членот 174, став 7 од Законот за 
високото образование од 8 мај 2018 година, кој гласи (цитирано): „Едно лице 
неможе да биде избрано истовремено во наставно-научно, наставно-стручно, 
наставно и соработничко звање на повеќе од една високообразовна установа“, 
кандидатот не е предложен за избор во наставно звање. 
 
 



 
 Согласно со предходно изнесеното, Рецензентската комисија ГО 
ПОТВРДУВА ЗАКЛУЧОКОТ во Рефератот за избор на наставник во сите 
наставно-научни звања во наставно-научните области: интерна медицина и 
токсикологија на Медицинскиот факултет во Скопје, објавен во Билтен бр. 1209 
од 15.02.2020 година. 
 
 
 
 
                                              Рецензентска комисија 
28.2.2020  
                                               Проф.д-р Даниела Чапароска, с.р.  
 
                                               Проф.д-р Гоце Спасовски, с.р.  
 
                                               Проф.д-р Елизабета Србиновска Костовска, с.р. 
 
 
  


