






  
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 
 
 Од одржана XXV редовна седница на Наставно-научниот совет преку средствата 
за електронска комуникација (преку е-маил) со праќање на повратен е-маил (reply all), 
на ден 22.04.2020 година.  
 Од вкупно 142 члена на  Наставно-научниот совет, по предложениот дневен ред 
на седницата преку е-маил се изјаснија 124 члена (106 наставници и 18 студенти) и тоа: 
Соња Топузовска, Розалинда Попова Јовановска,  Игор Кафтанџиев, Златко Јаќовски, 
Златко Темелковски, Елида Митевска, Јулија Живадиновиќ Богдановска, Светлана 
Цековска, Моме Спасовски, Јасмина Тројачанец, Марија Папазова, Биљана Зафирова, 
Елизабета Чадиковска, Бети Дејанова, Сања Манчевска, Јасна Богданска, Катерина 
Тошевска Трајковска, Ирена Костовска, Лилјана Миленкова, Елена Трајковска-Докиќ, 
Гордана Јанкоска, Жаклина Цековска, Ана Кафтанџиева, Весна Јаневска, Гордана 
Петрушевска, Славица Костадинова Куновска, Оливија Васкова, Ана Угринска, 
Даниела Миладинова, Никола Лабачевски, Димче Зафиров, Кочо Димитровски, Драган 
Даниловски, Билјана Таушанова, Весна Велиќ Стефановска, Фимка Тозија, Верица 
Попоска, Биљана Јанеска, Венјамин Мајсторов, Василчо Спиров, Климе Ѓорески, Маја 
Јаќимовска Димитровска, Снежана Мишевска Перчинкова, Елизабета Србиновска 
Костовска, Марија Вавлукис, Силвана Јованова, Александар Стојановиќ, Христо 
Пејков, Петар Дејанов, Дејан Докиќ, Љубица Георгиевска Исмаил, Ирена Кафеџиска, 
Даниела Чапароска, Викторија Чалоска Иванова, Ненад Јоксимовиќ, Владимир 
Андреевски, Ката Мартинова, Татјана Јаќовска, Емилија Влашки, Светлана Кочева, 
Лидија Карева, Костандидна Кузевска Манева, Соња Бојаџиева, Наташа Алулоска, 
Милена Голубовиќ Арсовска, Звонко Миленковиќ, Ирена Кондова Топузовска, 
Сенежана Стојковска, Горднана Китева Тренчевска, Анита Арсовска, Емилија 
Цветковска,  Марија Ралева, Антони Новотни, Бранислав Стефановски, Димитар 
Боневски, Ненси Манушева, Снежана Смичкоска, Виолета Клисаровска, Сузана 
Николовска, Весна Гривчева Пановска, Мирјана Шошолчева, Билјана Кузмановска, 
Ѓорѓи Јота, Александар Чапароски, Виктор Камиловски, Миле Петровски, Боро Џонов, 
Сашко Јовев, Светозар Антовиќ, Славчо Стојменски, Симон Трпески,  Зоран 
Божиновски, Јане Нетковски, Никола Николовски, Горан Димитров, Глигор Тофоски, 
Јарданка Георгиевска, Михаил Кочубовски, Гордана Ристовска, Ериета Николиќ 
Димитрова, Билјана Митревска, Татјана Макаровска Бојаџиева, Јованка Караџинска 
Бислимовска, Јордан Минов, Катарина Ставриќ, Томислав Станковски, студенти: 
Ангела Петреска, Марио Петрески, Ѓорѓи Стојковски, Јован Марушевски, Љубица 
Баткоска, Ернес Никочевиќ, Џансун Буковец, Теа Михајлова, Дејан Трпевски, Мартина 
Савовска, Леона Лазаревска, Симона Тренчевска, Јасин Рустеми, Мирослав Момчилов,  
Димитар Стевчев, Маринела Фармакоска, Јован Јовановски и Виктор Симеоновски.      

 
Членовите на ННС со мнозинство гласови го прифатија предложениот дневен 

ред. 
Матријалите за седницата на членовите на ННС им беа доставени на 16.04.2020 

година. 
 Членовите на ННС се изјаснуваа по следниов 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Усвојување  на записникот од ХXIV седница на Наставно-научниот совет 
одржана на ден 25.02.2020 година. 

2. Соопштенија  од  деканот.  



  
3. Донесување на одлука за усвојување на предлогот од катедрата за анестезија 

со реанимација за доделување на звањето професор емеритус за проф.д-р Марија 
Шољакова.  

4. Извештаи по рецензии. 
a) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: „Практикум за 

вежби по медицинска хемија за студентите по дентална медицина“ од авторите: ас.д-р 
Гордана Босилкова, ас.м-р.фарм. Катерина Крстева Јакимовска, доц.д-р Ирена 
Костовска, проф.д-р Соња Топузовска и проф.д-р Светлана Цековска, Билтен на УКИМ 
бр. 1211 од 15.03.2020 стр. 156-159.  

б) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: „Радиолошка 
анатомија“ од авторката: проф.д-р Виолета Василевска Никодиновска, Билтен на 
УКИМ бр. 1211 од 15.03.2020 стр. 160-166.  

 
в) 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 Горан Спиров на тема: „Рана постоперативна позитронско-емисиона 
томографија / компјутеризирана томографија кај пациенти со колоректален карцином 
во стадиум III од болеста“. 

2. Д-р Ивана Арнаудова Даневска на тема: „ Ефекти на бета-глукан врз 
маркерите на оксидативен стрес кај деца со алергиски ринитис “. 

3. Дипл.биолог Гордана Илиева на тема: „ Флуоресцентна in situ хибридизација 
во дијагностиката на малигни заболувања “. 

4. Д-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“. 

 
г)  Извештaи од комисии за оцена на докторски дисертации по медицина од 

докторанди на Школата за докторски студии при УКИМ за: 
1.  Д-р Кирил Михајлов на тема: „Идентификација, антимикробна осетливост и 

молекуларна типизација на Clostridioides difficile“,  Билтен на УКИМ бр. 1210 од  
01.03.2020 година, стр. 112-118.  

2. Д-р Христијан Дума на тема: „Компаративна евалуација на солзен менискус 
со предно-сегментна оптичка кохерентна томографија и квантитативен  тест Ширмер 
2“, Билтен на УКИМ бр. 1211 од 15.03.2020 стр. 167-175.  

3. Д-р Горан Кочоски на тема: „Хистопатолошки промени на постелката и 
нивната корелација со микробната инвазија кај пациентките со предвремено 
породување “, Билтен на УКИМ бр. 1211 од 15.03.2020 стр. 176-184.  

4. Д-р Арљинда Јакупи на тема: „Експресија на рецепторите Ер,Пр и Хер-2 кај 
примарен карцином на дојка и кај метастази на лимфните аксиларни јазли“, Билтен на 
УКИМ бр. 1211 од 15.03.2020 стр.185-191.  

5. Д-р Билјана Чекорова Митрева на тема: „Влијание на редовните 
структурирани контроли врз гликемиската регулација кај пациентите со дијабетес 
мелитус“, Билтен на УКИМ бр. 1211 од 15.03.2020 стр.192-200. 

6. Д-р Искра Печијарева Садикаријо на тема: „Употреба на антибиотици и 
евалуација на бактериска резистенција кај хоспитализирани деца“, Билтен на УКИМ бр. 
1211 од 15.03.2020 стр.201-210. 



  
 7. Д-р Катерина Николоска на тема: „Предвидување на предвремено 

породување кај асимптоматски пациентки врз основа на инфламаторни медијатори во 
амнионската течност“, Билтен на УКИМ бр. 1211 од 15.03.2020 стр.211-222. 

8. Д-р Александар Ѓорески на тема: „Улогата на трансартериската 
хемоемболизација со партикли, со можност за збогатување со цитостатик, во третман 
на хепатоцелуларен карцином“, Билтен на УКИМ бр. 1212 од 01.04.2020 стр.130-138. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ад-1.Усвојување  на записникот од XXIV седница на Наставно-научниот совет 
одржана на ден 25.02.2020 година. 

ННС со мнозинство гласови го усвои записникот од XXIV седница на Наставно-
научниот совет одржана на ден 25.02.2020 година. 

Ад-2. Соопштенија  од  деканот. 
Деканот за оваа седница на ННС немаше соопштенија. 
Ад-3. ННС донесе одлука за усвојување на предлогот од катедрата за анестезија 

со реанимација за доделување на звањето професор емеритус за проф.д-р Марија 
Шољакова (одлука).  

О  Д  Л  У  К  А 
Се дава предлог за доделување на звањето професор емеритус за проф.д-р 

Марија Шољакова, редовен професор во пензија од Катедрата за анестезиологија со 
реанимација при Медицинскиот факултет во Скопје. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

Проф. д-р Марија Шољакова е избрана во звањето асистент по предметот 
анестезија во март 1976 година, реизбрана во тоа звање во 1980 и 1984 година. Во 
периодот 1989 – 1991 година, примена е за предавач по предметот анестезиологија со 
реанимација на Медицинскиот факултет на Мармара – Универзитетот во Истамбул, 
Турција.  

На ден 08.10.1991 година е избрана за доцент по предметот анестезиологија со 
реанимација на Медицинскиот факултет во Скопје. Активно учествува во наставната 
дејност на Медицинскиот факултет, во склоп на предметот хирургија за студентите по 
медицина и стоматологија, и настава по предметот реанимација во склоп на наставата 
на Вишата школа за ренген-техничари. Во учебната 2000/2001 година е избрана за шеф 
на катедрата за анестезиологија со реанимација на Медицинскиот факултет во Скопје.  

На ден 02.12.1996 година е  избрана за вонреден професор, а на ден 21.03.2002 
година за редовен професор по предметот анестезиологија со реанимација на 
Медицинскиот факултет во Скопје. 

Од 1998 – 2004 година Проф. д-р Марија Шољакова беше продекан за 
специјализации на Медицинскиот факултет во Скопје. Од 2004 година, работи како 
консултант во Неврохируршката единица за интензивно лекување при 
Универзитетската клиника за неврохирургија во Скопје. На ден 30.06.2012 година и 
престана договорот за работа на Медицинскиот факултет во Скопје поради 
исполнување на условите за остварување старосна пензија. 

Изведувала специјалистичка настава на специјализантите по предметот 
анестезиологија со реанимација и предметот општа хирургија. Од учебната 2006/2007 
година е назначена за координатор за наставата на студиите за високи стручни сестри и 
техничари на Медицинскиот факултет во Скопје, каде што ја изведува наставата по 
предметот здравствена нега. Во склоп на наставата на факултетот учествува во држење 
на предавања за постдипломска настава.  Проф.д-р Марија Шољакова била раководител 
на наставата за континуирана медицинска едукација  - ,,Курс за срцево белодробно – 
мозочно оживување” за лекарите од општа медицина и итните медицински служби, 



  
како и на постуниверзитетските едукативни циклуси на Европската фондација за 
едукација по анестезиологија (ФЕЕА) поддржани од ЕУ.  

Со изборот во редовен професор во Билтените на УКИМ се рецензирани вкупно 
167 трудови.  

Со својата научна и наставна дејност проф.д-р Марија Шољакова има придонес 
во сите области на анестезиологијата (општа и регионална), особено со работа во 
одделот за Интензивно лекување. Вклучена е во едукација на специјализантите по 
анестезиологија и хирургија, а особено за CPR на докторите во Примарната здравствена 
заштита и доктори од итните медиицнски служби во РСМ.   
 Од горенаведените причини се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука. 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ад-4. Извештаи по рецензии 
ННС со мнозинство гласови 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 и извештајот од комисијата за оцена на докторски дисертации по медицина од 
докторанди на Школата за докторски студии при УКИМ. 

 
Ад-5. Извештаи од одбори, наставно-научни колегиуми и комисии 
 
Кадровски одбор  
Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од 

Скопје одржал состанок на 16.04.2020 година, преку средствата за електорнска 
комуникација.  

 
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. 

 
ННС 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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 формира 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. ННС донесе 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 
магистер по фармација. 

Фармацевтски 
факултет-Скопје доц.д-р Томслав Станковски 

ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Кадровскиот одбор со дополната. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 13.04.2020 година.  
1. ННС формира 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 формира 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 
формира 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 
формира 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 
формира 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 формира 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 формира 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 формира 
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 формира 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 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 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 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 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 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. 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 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 

ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Советот на студиска 
програма за трет циклус студии по медицина. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ад-10.  Избори по билтени  
Избор во наставно-научни звања на Медицинскиот факултет, а според Билтен на 

Универзитетот „Св. Кирил  и Методиј“ во Скопје, Билтен бр. 1207 од 15.01.2020 
година, Билтен на УКИМ бр. 1208 од 01.02.2020 година, Билтен бр.1209 од 15.02.2020 
година, Билтен бр. 1211 од 15.03.2020 година, Билтен бр. 1212 од 01.04.2020 година. 

За избор во наставно-научни, научни и соработнички звања не гласаа 
студентите. 

 
I. Избор по билтен бр. 1207 
а) Избор на асистент по предметот хигиена врз основа на рецензијата, а по 

пријава на д-р Александра Петрова (предложена за избор) стр. 186-189. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Александра Петрова за 

асистент. 
 
II. Избор по билтен бр. 1208 
а) Избор на асистенти по предметот психијатрија и медицинска психологија врз 

основа на рецензијата, а по пријава на д-р Билјана Додева и д-р Ѓорѓи Калпак 
(предложени за избор). 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Билјана Додева за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Ѓорѓи Калпак за асистент. 
 
III. Избор на билтен бр. 1209 
а) Избор на асистенти по предметот радиологија врз основа на рецензијата, а по 

пријава на д-р Дејан Даскалов, д-р Митко Илиевски (предложени за избор), а д-р 
Андреа Нанчева Богоевска не е предложена за избор стр. 146-153. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Дејан Даскалов за асистент. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Митко Илиевски за асистент. 
 
IV. Избор на билтен бр. 1211 
а) Избор на вонреден професор во наставно-научните области: интерна 

медицина и хепатогастроентерологија врз основа на рецензијата, а по пријава на доц.  
д-р Калина Гривчева и доц.д-р Ѓорѓи Дерибан (предложени за избор) стр. 48-76. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на доц.  д-р Калина Гривчева за 
вонреден професор. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на доц.д-р Ѓорѓи Дерибан за вонреден 
професор. 

 



  
б) Избор на вонреден професор во наставно-научните области: хирургија и 

пластична хирургија врз основа на рецензијата, а по пријава на доц.д-р Боро Џонов 
(предложен за избор) стр.77-85. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на доц.д-р Боро Џонов за вонреден 
професор. 

 
в) Избор на вонреден професор во наставно-научните области: хирургија и 

трауматологија врз основа на рецензијата, а по пријава на доц.д-р Христијан Костов 
(предложен за избор) стр.86-94. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на доц.д-р Христијан Костов за 
вонреден професор. 

 
г) Избор на редовен професор во наставно-научната област: офталмологија врз 

основа на рецензијата, а по пријава на вонр.проф.д-р Милена Голубовиќ Арсовска 
(предложена за избор) стр.95-108. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на вонр.проф.д-р Милена Голубовиќ 
Арсовска за редовен професор. 

 
д) Избор на виш научен соработник  во научните области: хирургија и пластична 

хирургија врз основа на рецензијата, а по пријава на н.сор.д-р Лазо Новески,  
(предложен за избор) стр.109-117. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на н.сор.д-р Лазо Новески, за виш 
научен соработник. 

 
ѓ) Избор на вонреден професор во наставно-научните области: хирургија и 

урологија врз основа на рецензијата, а по пријава на доц.д-р Сотир Ставридис и доц.д-р 
Скендер Саиди (предложени за избор) стр.118-152. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на доц.д-р Сотир Ставридис за 
вонреден професор. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на доц.д-р Скендер Саиди за 
вонреден професор. 

 
е) Избор на асистент по предметот инфективни болести врз основа на 

рецензијата, а по пријава на д-р Костадин Попоски (предложен за избор) стр.153-155. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Костадин Попоски за асистент. 
 
V. Избор на билтен бр. 1212 
а) Избор на доцент во наставно-научната област анатомија врз основа на 

рецензијата, а по пријава на н.сор.д-р Аце Додевски (предложен за избор),  стр. 87-112. 
ННС со мнозинство гласови изврши избор на н.сор.д-р Аце Додевски за доцент. 
 
б) Избор на асистент по предметот Епидемиологија со статистика и 

информатика врз основа на рецензијата, а по пријава на д-р Драган Кочински 
(предложен за избор),  стр.112-118. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Драган Кочински за асистент. 
 
в) Избор на виш научен соработник во наставно-научните области: интерна 

медицина и ендокринологија и заболување на метаболизмот врз основа на рецензијата, 
а по пријава на н.сор.д-р Тошо Плашески (предложен за избор),  стр.119-129. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на н.сор.д-р Тошо Плашески, за виш 
научен соработник. 

 



  
Рецензија со приговор 

 
a) Разгледување на приговорот 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 Газмент Елези, д-р Дарко Димитровски, д-р Еџевид кадри и д-р Ана 
Рајковска Кимовска, по однос на рефератот од рецензентската комисија за избор на 20 
асистенти по предметот хирургија (приговорот и одговорот на рецензентската 
комисија  ви беше доставен  во прилог) Билтен на УКИМ бр. 1212 од  01.04.2020 год., 
стр. 139-142.  
 ННС го разгледа приговорот од 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 Газмент Елези, д-р Дарко Димитровски, д-р Еџевид кадри и д-р Ана 
Рајковска Кимовска. 

-  Избор на асистенти по предметот хирургија врз основа на рецензијата, а по 
пријава на асистент докторанд д-р Маргарита Пенева, асистент докторанд д-р Марко 
Спасов, асистент докторанд д-р Весна Наунова, асистент докторанд д-р Бисера 
Николовска, асистент докторанд д-р Софија Пејкова, асистент докторанд д-р Стојан 
Ѓошев, асистент докторанд д-р Андријана Ѓорѓеска Нацеска, асистент докторанд д-р 
Наташа Толеска Димитровска, асистент докторанд д-р Кемал Рушити, асистент 
докторанд д-р Илир Вела, асистент докторанд  д-р Тони Ристески, асистент докторанд 
д-р Марија Милошевска Мијалковска,  асистент докторанд д-р Весна Милошевска 
Јакимовска, асистент докторанд д-р Васил Папестиев, ас.д-р Жанита Јовановска 
Спасовска, ас.д-р Елизабета Обочки Луковска, ас.д-р Билјана Шапова, ас.  д-р Љубомир 
Огњеновиќ, помл.ас.д-р Ѓорѓи Трајковски, д-р Владимир Гиноски (предложени за 
избор од мнозинството членови на рецензентската комисија), а  д-р Маре Стефковска, 
д-р Александар Трифуновски, д-р Андреј Николовски, д-р Валон Салиу, д-р Благоја 
Србов, д-р Благој Шунтов, д-р Димитар Трајковски, д-р Виктор Станков,  д-р Јосиф 
Јанчулев, д-р Ана Рајковска Кимовска, д-р Гордана Георгиева, д-р Томислав Јованоски, 
д-р Драган Хаџи Манчев,  д-р Тодор Хаџи Манчев, д-р Никола Лазовски, д-р Марјан 
Шокаровски, д-р Бурим Елези, д-р Мишел Андов, д-р Дарко Џамбаз, д-р Елена 
Зафировиќ, д-р Лабинот Бектеши, д-р Небојша Настов, д-р Ивица Стојановски, д-р 
Жарко Спасовски, д-р Шенол Тахир, д-р Газменд Елези, д-р Дарко Димитровски,  д-р 
Евгенија Лазова и д-р Еџевит Кадри  не се предложени за избор, Билтен на УКИМ бр. 
1208 од 01.02.2020 стр. 153-223.  

ННС со мнозинство гласови изврши избор на асистент докторанд д-р Маргарита 
Пенева, асистент докторанд д-р Марко Спасов, асистент докторанд д-р Весна Наунова, 
асистент докторанд д-р Бисера Николовска, асистент докторанд д-р Софија Пејкова, 
асистент докторанд д-р Стојан Ѓошев, асистент докторанд д-р Андријана Ѓорѓеска 
Нацеска, асистент докторанд д-р Наташа Толеска Димитровска, асистент докторанд д-р 
Кемал Рушити, асистент докторанд д-р Илир Вела, асистент докторанд  д-р Тони 
Ристески, асистент докторанд д-р Марија Милошевска Мијалковска,  асистент 
докторанд д-р Весна Милошевска Јакимовска, асистент докторанд д-р Васил 
Папестиев, ас.д-р Жанита Јовановска Спасовска, ас.д-р Елизабета Обочки Луковска, 
ас.д-р Билјана Шапова, ас.  д-р Љубомир Огњеновиќ, помл.ас.д-р Ѓорѓи Трајковски, д-р 
Владимир Гиноски за асистенти. 

 
б)  Разгледување на приговорот на д-р Даниела Ристиќ Стомнароска, по однос на 

издвоеното мислење на рефератот од проф.д-р Сашо Стојчев за избор на 10 асистенти 
по предметот неврологија (приговорот и одговорот на рецензентската комисија  ви 
беше доставен  во прилог) Билтен на УКИМ бр. 1212 од  01.04.2020 год., стр. 143-146. 



  
ННС го разгледа приговорот од д-р Даниела Ристиќ Стомнароска. 
в)  Разгледување на приговорот на д-р Илија Здравков, по однос на рефератот од 

рецензентската комисија за избор на 10 асистенти по предметот неврологија 
(приговорот и одговорот на рецензентската комисија  ви беше доставен  во прилог) 
Билтен на УКИМ бр. 1212 од  01.04.2020 год., стр. 155-158. 

ННС го разгледа приговорот од д-р Илија Здравков. 
- Избор на асистенти по предметот неврологија врз основа на рецензијата, а по 

пријава на д-р Даниела Ристиќ Стомнароска, д-р Слободанка Саздова Бурнеска, д-р 
Бојан Бошковски, д-р Христина Поповска, д-р Фросина Стојковска, д-р Марија 
Бабуновска, д-р Јасмина Митревска Велков, д-р Габриела Новотни, д-р Ана Додева, и 
асистент докторанд д-р Ирена Ѓорчева (предложени за избор од мнозинството членови 
на рецензентската комисија), а д-р Џошкун Керала, д-р Драган Цибрев, д-р Илија 
Здравков и д-р Петар Атанасовски не се предложени за избор, Билтен на УКИМ бр. 
1209 од  15.02.2020 год., стр.98-145  

ННС со мнозинство гласови изврши избор на д-р Даниела Ристиќ Стомнароска, 
д-р Слободанка Саздова Бурнеска, д-р Бојан Бошковски, д-р Христина Поповска, д-р 
Фросина Стојковска, д-р Марија Бабуновска, д-р Јасмина Митревска Велков, д-р 
Габриела Новотни, д-р Ана Додева, и асистент докторанд д-р Ирена Ѓорчева за 
асистенти. 

 
г) Разгледување на приговорот на н.сов.д-р Нико Беќаровски по однос на 

рефератот од рецензентската комисија за избор на вонреден професор во наставно-
научните области: интерна медицина и токсикологија (приговорот и одговорот на 
рецензентската комисија  ви беше доставен  во прилог) Билтен на УКИМ бр. 1212 од  
01.04.2020 год., стр. 159-161.  

ННС го разгледа приговорот од н.сов.д-р Нико Беќаровски. 
д) Разгледување на приговорот на д-р Андон Чибишев, по однос на рефератот од 

рецензентската комисија за избор на вонреден професор во наставно-научните области: 
интерна медицина и токсикологија (приговорот и одговорот на рецензентската 
комисија  ви беше доставен  во прилог) Билтен на УКИМ бр. 1212 од  01.04.2020 год., 
стр.162-165.  

ННС го разгледа приговорот од д-р Андон Чибишев. 
- Избор на вонреден професор во наставно-научните области: интерна медицина 

и токсикологија врз основа на рецензијата, а по пријава на насл.вонр.проф.д-р Лидија 
Петковска  (предложена за избор), а н.сов.д-р Нико Беќаровски и насл.доц.д-р Андон 
Чибишев не се предложени за избор, Билтен на УКИМ бр. 1209 од  15.02.2020 год., 
стр.29-97.  

ННС со мнозинство гласови изврши избор на насл.вонр.проф.д-р Лидија 
Петковска за вонреден професор. 

 
 
               Записничар                                                                        Д е к а н 
 Дипл.прав. Горан Нелоски, с.р.                                 Prof.d-r Соња Топузовска, с.р.                                  
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РЕЦЕНЗИЈА 

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 “Свети 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 студии-докторски студии на Универзитетот 
“Свети Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник бр.245/13) на предлог од 
Советот на трет циклус -докторски студии по медицина од 17.02.2020, Наставно-
Научниот совет на својата XXIV редовна седница, одржана на ден 25.02.2020 година 
донесе 

 

ОДЛУКА 

за формирање на Комисија за оцена на 

пријавената тема за изработка на докторска дисертација 

 

Се формира Комисија за оцена на темата за изработка на докторската дисертација со 
наслов: 

“Евалуација на постоперативните промени на солзниот филм и на 
рожницата по фемтосекундна лентикуларна екстракција со мала инцизија” 
на англиски јазик: “Evaluation of postoperative changes in tear film and cornea 
after femtosecond small incision lenticule extraction” од студентот на трет циклус-
докторски студии м-р Снежана Зечевиќ во состав: 

1. Проф.д-р Весна Јорданова Димовска - ментор 
2. Проф.д-р Милена Голубовиќ -член 
3. Науч.сор. д-р Емилија Ѓошевска Даштевска - член 

 
 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

Мислење за предложената тема 

Рефрактивната хирургија со која се решаваат различните видови на рефракциони 
аномалии на очите, чија основна цел е подобрување на видната острина, заедно со 
естетскиот ефект на отфрлање на другите начини на корекција на рефракцијата (очила 
со корекциони стакла, контактни леќи) низ децениите наназад забележува огромна 
експанзија со постојано изнаоѓање на нови хируршки тераписки процедури за 
постигнување на основната цел. 

Предложената тема за изработка на докторска дисертација на кандидатката м-р 
Снежана Зечевиќ со наслов “Евалуација на промените на солзниот филм  и 
на рожнивцата по фемтосекундна лентикуларна екстракција” обработува 
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нова и актуелна метода во рамки на рефрактивната хирургија. Оваа хируршка метода 
има определени предности во однос на стандардните рефрактивни процедури, пред се’, 
минималната инвазивност и ниската стапка на постоперативни компликации. 

Главната грижа на рефрактивните хирурзи и пациентите кои се подложени на 
рефрактивна хирургија се долгорочната стабилност на очекуваната постоперативна 
корекција, квалитетот на видната острина, безбедноста на постапката, намалување на 
постоперативната сувост на окото и долгорочната биомеханичка стабилност на 
рожницата. 

Фемтосекундната лентикуларна екстракција со мала инцизија (Femtosecond small-
incision lenticul extraction- SMILE) е нова процедура во рефрактивната хирургија, без 
формирање на капаче, со која се креира интрастромална лентикула помеѓу две 
фотодисрупциски површини која се отстранува механички, преку мала лачна инцизија 
од 3 до 4 mm, овозможувајќи поголемиот дел од епителот и Бовмановата мембрана да 
останат непроменети. Овој минимално инвазивен пристап има за цел да ги зачува 
нервните завршетоци во рожницата и да резултира со пониска инциденца на суво око. 

Докторската тема ги задоволува сите научни елементи (вовед, мотив за изработка на 

темата, цели на истражувањето, материјал и методи, статистичка обработка на 

податоците, очекувани резултати и литература), како и оправданоста од 

истражувањето, имајќи предвид  дека станува збор за нова,актуелна и современа 

метода за која досега во офталмолошките референци постоеја мал број на информации 

и релевантни стручно-научни сознанија. 

За изработка на поднесокот е консултирана стручна литература од 55 референци, од 

кои најголемиот дел се современи и од релевантни извори. 

Вовед 

Во Воведот кандидатот се осврнува на синдромот на т.н.”суво око” во смисол на 

клинички ентитет кој претставува еден од најчестите наоди после изведување на 

рефрактивните хируршки процедури, кој има значајно влијание и предизвикува 

нарушување на квалитетот на видот, а со тоа и квалитетот на живот кај овие 

индивидуи. Како што е познато, синдромот на “суво око” многу често е резултат и на 

други системски или окуларни заболувања, кои не се предмет на обработка на овој 

докторски труд. 

Со зголемување на бројот на рефрактивни хируршки зафати, сувото око 
станува сè поголем предизвик на рефрактивните хирурзи за надминување на 
симптомите на сувост. Предизвикот е да се проценат промените во дебелината на 
липидниот слој на солзниот филм (LLT) како главна причина за евапоративно суво око 
по фемтосекундната лентикуларна екстракција со мала инцизија и ефектите на SMILE 
врз синдромот на суво око со интерферометрија на окуларната површина. 
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 Во понатамошниот текст кандидатката посебно ги опишува методите на 
испитување кои ќе бидат применувани за проценка на ефектите на процедурата SMILE, 
како: 

• Интерферометрија- претставува метода која се базира на особеностите на липидниот 
слој на солзниот филм, и при експозиција на адекватна светлина формира 
интерферометриски ресести обрасци. Врз основа на овие обрасци и динамиката на 
површниот слој, со интерферометрија може да се процени дебелината на липидниот 
слој. 

LipiView-интерферометријата е неинвазивна метода која се користи за мерење на 
дебелината на липидниот слој на солзниот филм. Се користи за евалуација на 
симптомите на суво око и дисфункција на Meibomian-овите жлезди. 

• Друго значајно испитување е прегледот, односно тестот за проценка на прекин на 
солзниот филм пред следното трепкање, со кој се испитува стабилноста на солзниот 
филм. Може да се изведува како стандарден, конвенционален TBUT (Tear break-up 
time) , за кој е потребно капнување на 1,0%/2,0% Флуоресцеин, меѓутоа кај овој тест 
има поголема варијабилност во наодите, а сензитивноста и специфичноста во 
литературата изнесуваат 72%, односно 62%. За разлика од овој вид на TBUT тест, 
неинвазивниот тест на време на прекин на солзниот филм користи рефлексија од 
мрежичка за плацидо диск, слика која се проектира на површината на окото. Кога ќе се 
појават неправилности во рефлексијата на мрежичката, тој момент се бележи како 
момент на пукање на солзниот филм. Предноста на оваа метода лежи во тоа што 
солзниот филм се опсервира во неговата физиолошка состојба. Сензитивноста и 
специфичноста изнесуваат 82%, односно 86%. 

• Параметрите на солзниот менискус исто така овозможуваат проценка на состојбата и 
квалитетот на солзниот филм. Уреден наод на солзниот менискус подразбира негов 
конвекситет на окото, конкавен облик централно и повторно конвекситет на работ на 
капакот. Патолошки наод на менискус се идентификува со црна линија, неправилен 
менискус, висина на менискусот помала од 0,3 mm и остро дефинирана “црна линија”.  
На биомикроскоп може да се измери висината (Tear Meniscus Height-TMH), 
закривеноста (Tear Meniscus Radius-TMR) и површината на пресекот на солзниот 
менискус (Cross-sectional area -TMA). Вредностите на овие параметри во студиите добро 
корелираат со другите индикатори за болестите на суво око. 

Параметрите на солзниот менискус може егзактно да се проценат со менискометрија, 
како дел од можностите на методата Оптичка кохерентна томографија на предниот 
сегмент на окото, која овозможува мерење и на длабочината на солзниот менискус. 
(AS-OCT - anterior segment optical coherence tomography). 



5 
 

• Една од најчестите методи за проценка на улогата на солзниот 

филм во оптиката на окото е проценка на бранова аберометрија (wavefront 

aberrometry estimation).Сириус томографот се користи за мерење на 

вкупната и корнеалната бранова аберација. Промените во солзниот филм 

кои настануваат по трепкањето, предизвикуваат промени во оптичката 

аберација, со што се менува оптичкиот квалитет на окото. Зголемувањето 

на аберациите по трепкањето поради промени на солзниот филм може 

делумно да влијае и да ги лимитира очекуваните резултати од 

рефрактивната хирургија. 

Актуелната клиничка студија предвидува утврдување, односно проценка на 

постоперативната стабилност на солзниот филм, видната острина пред и 

постоперативно, постоперативната рефракција, индуцирани аберации, како 

и закривеноста и дебелината на рожницата кај пациенти со миопија и 

миопен астигматизам по хирургија со примена на SMILE. 

Мотив на истражувањето 

Во експликацијата на Мотивот на истражувањето, кандидатката 

потенцира дека методата на  фемтосекундна лентикуларна екстракција со 

мала инцизија (SMILE) претставува нова, современа и безбедна метода која 

може да претставува адекватна алтернатива за досега најчесто 

употребуваните методи во рефрактивната хирургија.  

Методата на фоторефрактивната кератектомија (PRK) е една од постарите 

рефрактивни процедури, во која се користи Excimer ласер на предната 

површина на рожницата заради промена на нејзината закривеност. 

Друга добро позната метода е т.н. ласер in situ кератомилеуза (LASIK),која е 

базирана на комбинација на ламеларна хирургија со формирање на капаче 

и апликација на Excimer ласер, а посовремена метода е ласерска 

субепителна кератомилеуза (LASEK или epi-LASEK), која ги комбинира 

елементите на PRK и LASIK. 

За разлика од овие процедури, кај SMILE методата нема креирање на 

капаче, што овозможува помало влијание врз биомеханичката стабилност 

на рожницата и нејзините својства, како и помалку изразена 

постоперативна сувост на окото. 

Цели на трудот 



6 
 

1. Да се процени влијанието на Фемтосекундната лентикуларна 

екстракција со мала инцизија (SMILE) врз постоперативната сувост 

на окото и биомеханичката стабилност на рожницата кај третирани 

пациенти по 1 година од направениот третман. 

2. Проценката на постоперативната сувост на окото и промените на 

рожницата ќе бидат евалуирани врз основа на улогата и влијанието 

на следните фактори, пред и по направениот третман: 

• Видна острина без и со корекција 

• Липивју интерферометар на окуларната површина 

• Мерење на солзен менискус со Visante оптичка кохерентна 

томографија на предниот сегмент 

• Неинвазивен тест на прекин на  солзниот филм со Sirius placido 

disk корнеален топограф 

• Проценка на бранова аберометрија со корнеален аберометар 

• Утврдување на кератометриските вредности 

• Дебелина на рожницата во најтенката точка проценета преку Sirius 

Schiempflug томографија 

Материјал и методи 

 Истражувањето е дизајнирано како ретроспективно-проспективна 

студија изведена на примерок од 140 испитаници кои на двете очи се 

третирани со примена на SMILE рефрактивна процедура. 

Студијата ќе се изведува во Kuwait Specialized Eye Center во Кувајт и ќе ги 

опфаќа пациентите кои се подложени на SMILE во периодот март 2019-

септември 2019 година, со период на следење од 1 година по спроведениот 

третман. Со оглед на фактот дека рефрактивната хирургија се изведува кај 

помлади пациенти, во студијата ќе бидат вклучени пациенти на возраст од 

18-47 години. 

Кај сите учесници во студијата пред пристапување кон интервенцијата 

SMILE рутински ќе бидат вршени следните испитувања; 

• Видна острина без корекција (UCVA) 

• Најдобро постигната видна острина со корекција (BCVA) 

• Мерење на липидниот слој на солзниот филм со LipView интерферометар 

• Мерење на солзниот менискус со Visante оптичка кохерентна томографија 
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• Мерење на прекин на солзниот филм со Sirius placido disk корнеален 

топограф 

• Мерење на бранова аберометрија со корнеален аберометар 

• Автокераторефрактометрија 

• Кератометриски вредности на К1 и К2 

• Мерење на дебелината на рожницата во најтенката точка со Sirius 

Schiempflug томографија 

• Тонометрија 

• Преглед на биомикроскоп 

• Преглед на очно дно со Volk лупа за заден сегмент 

• Прашалник за задоволство на пациентот 

Наведените испитувања се направени кај сите учесници во студијата пред 

изведување на процедурата SMILE, како и постоперативно во тек на 

периодот на следење по еден, три, шест месеци и една година по 

изведениот третман.  

Кандидатката потенцира дека кај сите пациенти интервенцијата е изведена 

од еден хирург во периодот март 2019-септември 2019 година во Kuwait 

Specialized Eye Center во Кувајт. Како и останатите рефрактивни процедури, 

и SMILE интервенцијата се изведува како амбулантски третман, без 

постоперативна хоспитализација на пациентот. 

Во ова поглавје кандидатката детално ги опишува подготовката и начинот 

на изведување на процедурата SMILE, како и соодветната терапија во 

постоперативниот период. 

Во литературата се посочува ниска инциденца на постоперативни 

компликации на SMILE третманот, од кои најсериозни се инфективниот 

кератит, дифузен ламеларен кератит, стромална кератопатија како резултат 

на зголемен интраокуларен притисок, индуцирана или јатрогена 

кератектазија, заматување на рожницата, синдром на суво око. 
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Статистичка анализа на податоците 

Статистичката обработка и анализа на податоците од сите 140 учесници во 

стдијата од која би требало да произлезат релевантни научно-истражувачки 

заклучоци, ќе биде направена со примена на статистичката програма 

СТАТА. 

Методологијата на истражувањето ќе биде базирана на употреба на 

компарација, корелација и анализа на регресија на испитуваните 

параметри. 

Очекувани резултати 

По завршувањето на студијата кандидатката очекува статистичката 

обработка на резултатите да придонесе за следното: 

- Да нема статистички значајни промени во липидниот слој на 

солзниот филм и да се одржува негова стабилност во 

постоперативниот период на следење од 1 година 

- Да нема статистички значајни промени во висината на солзниот 

менискус 

- Да се регистрира стабилност во тестот за квантификација на 

прекинот на солзниот филм 

- Да нема статистички значајни промени во аберометриските 

вредности 

- Да се постигне намалување на сферниот еквивалент и 

цилиндричната компонента на рефракцијата проследено со 

постоперативно подобрување на видната острина без корекција 

- Да има намалување на кератометриските вредности 

- Да се постигне стабилност во намалената постоперативна дебелина 

на рожницата 

- Не се очекуваат посериозни интра- и постоперативни компликации 

во услови на правилна индикација и соодветен третман, особено во 

компарација со досегашните методи на рефрактивната хирургија. 

  

 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 



9 
 

 Врз основа на анализата на пријавената тема за изработка на 

докторската дисертација од кандидатката м-р Снежана Зечевиќ со 

наслов “Евалуација на постоперативните промени на солзниот 

филм и на рожницата по фемтосекундна лентикуларна 

екстракција со мала инцизија” ,проценката на актуелноста на темата и 

несомнената практична апликативност, како и познавањето на квалитетите 

на кандидатката и нејзините  афинитети за научно-истражувачка работа, 

Комисијата смета дека пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација од областа на клиничка медицина - офталмологија, апсолутно 

ги исполнува сите критериуми за релевантен научно-истражувачки труд, со 

оригинален придонес за проценка на метода која не се работи во државата. 

 Врз основа на претходно изнесенето, Рецензентската комисија има 

чест да му предложи на Наставно-Научниот совет на Медицинскиот 

факултет при УКИМ,Скопје, да го прифати Извештајот за оценка на 

пријавената тема за докторска дисертација на кандидатката д-р Снежана 

Зечевиќ м-р сци и да овозможи продолжување на процедурата за 

изработка на дисертацијата. 

 

     Рецензентска комисија: 

1. Проф.д-р Весна Димовска Јорданова 

 

_____________________________ 

 

2. Проф.д-р Милена Голубовиќ 

______________________________ 

 

3. Науч.сор. д-р Емилија Ѓошевска Даштевска 

_______________________________ 
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Комисијата го предледа и оцени поднесокот за докторската дисертација и на Наставно-
научниот совет му го поднесува следниот  

ИЗВЕШТАЈ 

Поднесокот за изработка на докторска дисертација е изработен според упатствата 
кои се применуваат на Третиот циклус на докторски студии при Медицинскиот факултет 
во Скопје. Поднесокот е напишан на англиски јазик и ги содржи сите составни делови на 
еден научно-истражувачки труд и тоа апстракт на македонски јазик и на англиски јазик, 
потоа следуваат: вовед, мотив, цели, хипотези, материјал и методи, очекувани резултати 
и литература.   

Во воведниот дел се наведуваат карактеристиките на растроството на дефицитот 
на внимание и хиперактивност (АДХД) и тоа: дефицит на внимание, хиперактивност и 
импулсивност кои доведуваат до тешкотии на лицата со АДХД ( деца и адолесценти) да 
одговорат на барањата на околината, да опстојат на одредени зададени задачи и да 
развијат самоконтрола во однесувањето. Се цитираат податоци за преваленцијата на 
АДХД од 4,44% кај сите возрасни групи и од 5,29% кај деца и адолесценти, како и 
предоминација на машкиот род во однос на женскиор род од 2 : 1. Потоа се објаснува 
според кои дијагостичките критериуми се поставува дијагноза на АДХД. Се наведуваат 
податоци од истражувања на лицата со АДХД со помош на невроимеџинг методи кои 
покажуваат промени во префронталната мозочна кора, особено во десната хемисфера и 
промени во величината на различни мозочни структури како базалните ганглии, corpus 
callosum, фронталната кора, левата комора, малиот мозок, vermix, cingulum кај лицата со 
АДХД спорено со здрави лица. Овие промени може да имплицираат промени во 
функционирањето на мозочните центри одговорни за вниманието, степенот на будност,  
однесувањето, работната меморија и  да се во основа на целокупната клиничка 
презентација на АДХД. 

Во воведниот дел се  објаснуваат егзекутивните функции (ЕФ) како дел од 
когнитивните функции кои имаат голема улога во клиничките манифестации кај АДХД. 



Егзекутивните функции се цел комплекс на когнитивни процеси, главно во 
префронталниот мозочен кортекс кои го одредуваат однесувањето на индивидуата при 
постигнување на одредена цел. ЕФ вклучуваат најразлични способности како што се 
способност за инхибиција на одредено однесување, способност за промена на целта, 
способност за блокирање на несоодветно однесување и несоодветни мисли, способност 
да се регулира вниманието, способност да се мониторираат активностите и способноост 
за самоевалуација, способност за ментална флексибилност, саморегулација и планирање 
на идни активнсти. Префронталниот котекс (ПФК) со својот вентомедијален дел и 
дорзолатерален дел е одговорен за различните емотивно-когнитивни аспекти при 
егзекутивното функционирање на индивидуата и има свој развој  во период на 
предшколската возраст. Истражувањата на ЕФ покажуваат дека одредени мозочни 
региони се одговорни за специфични ЕФ. Префронталниот котекс учествува во процесот 
на внимание, при концентрација на вниманието и при вигилност на вниманието. При 
процеси на инхибиција на стимули кои би довеле до дистракции на вниманието  и во 
регулирање на однесувањето при тоа учестува префрнталниот кортекс на 
недоминантната мозочна хемисфера. 

Во подпоглавје за врската на ЕФ со АДХД се наведуваат истржувања  и 
експериментални студии на животни и на луѓе кои ја покажуваат улогата што ја имаат ЕФ 
во разбирање на манифестациите кај АДХД. Истражувањата покажуваат дека 
оштетувања на фронталниот кортекс доведуваат до проблеми како што се 
хиперактивност, импулсивност, нарушено внимание. Когнитивните процеси во склоп на 
ЕФ и контролата на однесувањето се клучни за да се разбере растројството какво што е 
АДХД, кадешто е нарушено и вниманието. Растројство на различни компоненти на ЕФ  се 
поврзни со хиперактивно поведение. ЕФ овозможуваат контрола на однесувањето, 
саморегулација на однесувањето зависно од стимулот, организација на различни 
однесувања. Нарушување на овие функции кај лицата со АДХД доведуваат до 
карактеристични клинички манифестации. Третманот на лицата со АДХД треба да се 
насочи кон јакнење на овие ЕФ, при што нетретираните деца со АДХД покажуваат 
проблеми во одредени невропсихолошки тест -задачи што се однесуваат на 
планирањето, краткорочната меморија, просторната меморија, поврзувањето на објекти, 
во однос на третираните деца. Наведен е и трудот на Brown од 2009 год во кој детално е 
опишан дефицитот на ЕФ  кој доведува до развој на АДХД и тоа систематизиран во 
неколку аспекти и тоа: активација, фокусирање, напор, емоции и меморија. Кај аспектот 
активација кај лицата со АДХД постојат тешкотии во организирање на задачи, во 
менеџирање на времето и во одредување на приоритет на различни задачи. Кај аспектот 
фокусирање кај лицт со АДХД постојат проблеми да се концентрира вниманието на 
одредени цели, при што лесно настанува дистракција од зададената цел, дури и кога е 
таа сосема лесна за да биде постигната. Кај аспектот напор кај  лицта со АДХД постои 
неможност да се истрае во извршување на задачи  кои бараат долготраен напор, како и 
во нивно извршување. Кај аспектот емоции кај лицата со АДХД постојат тешкотии да се 
регулираат сопствените емоции, да се менеџираат емоциите во состојби на фрустрации, 
нервоза, грижи, очај, желби. Кај аспектот меморија кај лицата со АДХД нарушено е 
присеќавањето на дамнешни настани, нарушено е сеќавањето на она што е кажано и она 
што се случило. Повеќе автори наведуваат дека  најчест проблем кај децата со  АДХД е 
инхибиција или рестрикција на однесувањето, други афтори наведуваат дека примарно е 
нарушување во ЕФ во домени кои се однесуваат на слабост на ефзекутивната контрола, 



на инхибицијата и на работната меморија. Повеќето истражувачи на ова поле сугерираат 
дека АДХД треба да се разбере повеќе како дефицит на ЕФ, отколку на традиционалниот 
начин како невнимание, хиперактивност и импулсивност. 

Проценката на ЕФ кои се покажаа како значајни за разбирање на АДХД кај деца, 
отвара нов видик во разбирањето на неврокогнитивното функционирање на децата со 
АДХД кадешто нарушувањето на различни домени на ЕФ допринесуваат за развој на 
АДХД. Овие растројства на ЕФ понатаму им го попречуваат и  социо-емоционалното 
функционирање на децата со АДХД и во текот на адолесценцијата. Тоа доведува до 
послаби академски постигнувања и воопшто послабо социо-емоционално фунционирање. 

Во подпоглавјето за теории за АДХД се наведува дека и покрај бројните напори да 
се дојде до теорија за АДХД, Barkley’s hybrid model of ADHD се покажа како основа за 
сите студии посветени на изучување на АДХД. Според оваа основна теорија, примарно 
нарушување кај АДХД е нарушување на егзекутивната инхибиција, а покрај неа  се 
нарушени уште 4 други ЕФ и тоа: 1. невербалната работна меморија, 2. вербалната 
меморија, 3. саморегулацијата на афектот, мотивацијата и будноста и 4. Реконструкцијата       
(анализата и синтезата) потребни за флексибилно и креативно однесување и функција на 
работната меморија. 

Мотив 

Ова е прва кохортна студија на Косово за евалуација на ЕФ кај деца и адолесценти 
со АДХД со која ќе се евалуираат различни вештини во склоп на ЕФ ( планирање, 
организирање, инхибиција, внимание, релокација, работна меморија, резонирање). 
Откривањето на различни дефицити на ЕФ на деца и адолсценти со АДХД ќе помогне да 
се развие професионален план за тераписка интервенција индивидуално зависно од 
детектираниот дефицит на ЕФ кај секој поединец со АДХД, за да го подобри 
невропсихолошкото и социјално функционирање на лицата со АДХД. 

Цел 

Да се разбере улогата на различни параметри на ЕФ кај АДХД. 

 

Хипотези 

Х1 ЕФ се важни детерминанти на проблемите на децата со АДХД 

Х2 Има сигнификантна разлика во ЕФ кај АДХД и здрави контроли 

Х3 Децата со високо ниво на АДХД имаат поголем дефицит на ЕФ во однос на 
деца со пониско ниво на АДХД 

 

Материјал и методи 

Дизајн на студијата 

Студијата е проспективна, кохортна, етички одобрена од соодветното тело на 
Косово.  



Во првата фаза на студијата 1262  деца и адолесценти на возраст од 11-18 год 
рандомизирано селектирани од 58 основни и средни училишта  ќе бидат тестирани со 
прашалник за демографски податоци и за скрининг на АДХД и ЕФ . Зависно од  
рзултатите на скринингот, ќе бидат поделени во 4 групи: 1. Група со висок ризик АДХД и 
високи постигнувања на ЕФ. 2. Група со висок ризик за АДХД и ниски постигнувања на ЕФ. 
3. Група со низок ризик за АДХД и високи постигнувања на ЕФ и 4. Група на низок ризик за 
АДХД и ниски постигнувања на ЕФ. Потоа се користат дополнителни невропсихолошки 
тестови за евалуација. 

Информирана согласност е добиена од учениците и нивните родители пред 
евалуацијата 

Инклузиони критериуми 

1. Ученици со IQ > 80 
2. Ученици со АДХД 

 

Ексклузиони критериуми  

1. Ученици со IQ < 80 
2. Ученици со посебни проблеми 
3. Ученици со проблеми во читање 

 

Инструменти 

Во првата скрининг фаза ќе се користи: 

1. прашалник за демографски податоци, 

2. Self report (YSR) 11-18 години и  

3. BRIEF-2.  

Во втората експериментална фаза ќе се користат: 

1. Stroop Task и  

2. Go/NoGo task. 

План за статистичка обработка на податоците 

Статистичка анализа ќе се врши со Data Management Assessment ( DME) и SPSS version 
23 for Windows. 

Cronbach’s α коефициент ќе се користи за   YSR 11-18 год и  BRIEF 2 Self Report 

Врската помеѓу номинални варијабли ќе се анализира ( chi -square), Person корелација ќе 
се користи за континуирани варијабли, разликите меѓу групите ќе се тестираат со т -тест, 
АНОВА, two way MANOVA, linear and multiple regression ќе се користи за утврдување на 
статистичка значајност на варијанти на  АДХД во однос на ЕФ и другите демографски 
варијабли. 



Очекувани резултати 

1.Се очекува да се утврди преваленцијата на АДХД на Косово, слична како и на други 
места 

2. се очекува дека АДХД кај машките деца да се одликува повеќе со хиперактивност и 
импулсивност 

3.Се очекува АДХД кај женските деца да се одликува доминантно со дефицит на 
вниманието 

4. Се очекува АДХД да покаже силна корелација со емоционалната интелигенција и тоа 
со: Biheviour regulation index (BRI), emotional regulation index, cognitive emotional index         
(CEI) и global executive composite ( GEC).  

5. Децата со АДХД на клиничко ниво се очекува да презентираат оштетени ЕФ. 

6. Се очекува  децата со АДХД да покажат послаби резултети на STROOP test  во однос 
на контролната група. 

7.Со Go/NoGo testot  се очекува увид во инхибицијата  и вниманието  интегрирано. Се  
очекува  да се добие увид во начинот на реакција во однос на родот. 

Литературата е  соодветна на темата и уредно цитирана. 

ЗАКЛУЧОК 

Комисијата за оценка на предложената тема смета дека темата е актуелна, има научно-
истражувачка вредност и дава допринос во разбирање на невропсихолошкото, 
емотивното и социјални функционирање на децата и адолесцентите со АДХД, а со тоа и 
можност за адекватен третман. 

Вредноста за Косово е особена, како прва проспективна кохортна студија чии резултати 
ќе бидат релевантен научен допринос за разбирање на значајот на егзекутивните 
функции за невропсихолошкото и социо-емотивно функционирање на децата и 
адолесцентите со АДХД, што ќе даде можност и за соодветен тераписки пристап. 

Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во 
Скопје  темата под наслов   ,,РАСТРОЈСТВО НА ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕ И 
ХИПЕРАКТИВНОСТИ ИЗВРШНИ ФУНКЦИИ КАЈ ДЕЦА” од Аделина Ахмети Пронај да ја 
прифати и да ја прифати и проследи во понатамошна постапка. 

 

1.Проф д-р Гордана Китева-Тренчевска, ментор 

2. Проф д-р Марија Ралева, член 

3. Н. Сор д-р Татјана Зорчец, член 
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РЕЦЕНЗИЈА 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „РИЗИК-ФАКТОРИ ЗА 
РЕКУРЕНТЕН ЕРИЗИПЕЛ НА ДОЛНИ ЕКСТРЕМИТЕТИ” ОД Д-Р ВЕСНА 

БРИШКОСКА БОШКОВСКИ, ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXV 
редовна седница одржана на 22.4.2020 година, формираше Комисија за оцена на 
докторската дисертација на кандидатката д-р Весна Бришкоска Бошковски на тема: 
Ризик-фактори за рекурентен еризипел на долни екстремитети, во состав: 
проф. д-р Весна Гривчева Пановска (претседател), проф. д-р Ирена Кондова 
Топузовска (ментор), проф. д-р Бети Зафирова Ивановска (член),  доц. д-р Катерина 
Дамевска (член) и доц. д-р Андреј Петров (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 И ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

Докторската дисертација со наслов: Ризик-фактори за рекурентен 
еризипел на долни екстремитети, од д-р Весна Бришкоска Бошковски, 
претставува самостоен научен труд изнесен на 148 страници пишан текст и прилози. 
Ги содржи сите неопходни структурни елементи на докторска дисертација: апстракт на 
македонски и англиски јазик, вовед, мотив, цели, материјал и методи, резултати, 
дискусија, заклучок, литература и прилог. Содржи педесет и седум табели, четириесет 
и четири графикони и слики. Цитирани се 240 референци поврзани со темата на 
докторската дисертација. Користената литература е од понов датум, актуелна и 
релевантна за темата на докторската дисертација.  

Сите содржински сегменти на дисертацијата се соодветно систематизирани во 
точки и потточки со наслови и поднаслови, со што е обезбедено лесно и јасно следење 
на материјата која е предмет на истражувањето. 

Во апстрактот на дисертацијата изложени се теоретската рамка, предметот, 
целите, применетите методи и добиените резултати од истражувањето.  

Кандидатката потенцира дека eризипелот е честа инфективна болест, чија 
типична карактеристика, особено на еризипелот на долните екстремитети, е 
тенденцијата за рецидивирање, а цел на студијата е да се  дефинираат демографските, 
клиничките и лабораториско-биохемиските фактори на ризик за развој на рекурентен 
еризипел, да се утврди влијанието на коморбидитетите и дефинирање на предиктивен 
модел на прогностички фактори за процена на ризикот за развој на рекурентен 
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еризипел во првата година. Еризипелот на долни екстремитети е асоциран со ризик за 
долгорочен морбидитет, бидејќи рекуренцијата е најзначајната компликација на 
еризипелот и тогаш превенцијата на рецидивите има највисок приоритет. Покрај 
антибиотската профилакса, идентификацијата и третманот на факторите на ризик 
може да го редуцираат ризикот од последователна епизода на еризипел на долните 
екстремитети. 

Во воведниот дел се изнесени најзначајните податоци од литературата за 
предметот на истражувањето – рекурентен еризипел на долни екстремитети. Јасно и 
концизно се изнесени најновите сознанија за рекурентниот еризипел, дефиницијата, 
диференцијацијата од целулитисот, најновата класификација на болестите на кожа и 
меки ткива. Рекурентниот еризипел е, пред сè, болест на долните екстремитети, и 
најчесто се појавува на истата локализација како и претходната епизода. Се смета дека 
е резултат на репетирачка бактериска инвазија на кожата преку нарушената кутана 
протективна бариера. Ризик-факторите за рекурентен еризипел не се јасно 
дефинирани. Точната и прецизна идентификација на факторите на ризик ќе има 
сигнификантна импликација за редукција на морбидитетот од оваа болест, подобар 
тераписки менаџмент и стимулирање на креирање на соодветни мерки за превенција, 
особено кај пациентите со најголем ризик. 

Дадени се податоци за епидемиологијата на еризипелот во Европа во 
последните 100-тина години, како во преантибиотската, така и во антибиотската ера. 
Опишани се созонските и локализационите варијации на еризипелот во текот на 
годините. Опишани се патогенетските механизми на група А стрептококот, и 
стрептококните фактори на вируленција. Хипотезата за хиперсензитивност кон 
стрептококниот егзотоксин произлегува од неколку студии, каде што е репродуцирана 
еризипел-лајк реакција по апликација на трихофитин екстракт кај пациент со атлетско 
стопало и инјектирање на пречистен стрептококен А егзотоксин во студијата на 
Schlievert од 1979 година. 

Во воведниот дел детално се опишани клиничките манифестации на 
еризипелот, кои ги дели на кутани и системски манифестации. Сите овие клинички 
манифестации кандидатката ги набројува и ги објаснува и поединечно. Понатаму во 
табела се прикажани најчестите диференцијални дијагнози на еризипелот, поделени 
зависно дали се работи за инфективна или неинфективна состојба. Продолжува со 
компликациите, локални и општи: апсцес, некротизирачки фасциитис и длабока 
венска тромбоза, кои често се појавуваат уште во првите денови на заболувањето, 
наспроти релапсите и неговите секвели кои се случуваат обично подоцна.  

Образложена е дијагнозата – пред сè клиничка базирана емпириски на 
кутаните манифестации, и системски знаци на инфекција. Некомплициран еризипел 
кај пациенти кои се имунокомпетентни, без коморбидности или компликации 
(пример диабетес мелитус, имуносупресивни состојби, фебрилност) немаат потреба од 
лабораториски или микробиолошки тестирања. Во табела се наведени најчестите 
дијагностички тестови поделени на лабораторски испитувања, имиџиниг-методи, 
микробиолошки  тестови. Истакнато е посебно дека микробиолошките тестови имаат 
ниска сензитивност без разлика на микробиолошкиот испитуван материјал и се 
препорачува тие да не се користат.   
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Во понатамошното излагање, кандидатката детално го образложува 
терапискиот протокол кај болните со еризипел. Ја опишува Ерон класификацијата 
која се користи за процена на тежината на инфекцијата и процена за избор на 
антибиотскиот режим.  Табеларен приказ има и на преферираните протоколи на САД 
и Велика Британија за најчесто користените антибиотици. Препораките се однесуваат 
и на пораст на стапката на CA-MRSA и во 2011 година Американската асоцијација на 
инфектолози кај пурулентни инфекции на кожа и меки ткива препорачува третман со 
антибиотици кои ќе ја таргетираат CA-MRSA. Покрај терапискиот протокол, ги 
објаснува и протоколите за профилакса. Во овие протоколи, покрај долгорочната 
антибиотска профилакса како средство за редукција на рекурентен еризипел, се 
апелира на редукција и ригорозна контрола на предиспонирачките ризик-фактори. 

На крајот на воведниот дел, кандидатката ги опишува ризик-факторите за 
еризипел кои ги дели во три групи ризик-фактори, понатаму продолжува со 
рецидивантен еризипел и неговите карактеристики - стапка на рецидив, ризик-
фактори за него, споредбени анализи со други студии кои ја обработуваат истата 
тематика и завршува со два дефинирани предиктивни модела за утврдување на 
ризикот од рецидив.  

Во следниот дел, кандидатката го изнесува мотивот за реализација на 
истражувањето во дисертацијата. Како примарен мотив ја наведува можноста ако 
рекуренцијата е најзначајната компликација на еризипелот тогаш превенцијата на 
рецидивите има највисок приоритет. Оттука произлегува мотивот за изработка на 
студијата – потребата за дефинирање на критичните ризик-фактори кои имаат 
предиктивна вредност, развој на предиктивен модел и идентификација на пациентите 
со висок ризик. 

Се смета дека покрај антибиотската профилакса, контролата и третманот на 
ризик-факторите ја редуцираат стапката на рецидив. Третманот на факторите на 
ризик ќе биде важен од две причини: промовирање на резолуција на индекс-епизодата 
на инфекцијата и второ, модификацијата на факторите на ризик може да го намали 
ризикот од компликации, пред сè, рецидивите. Со оваа студија ќе се дефинираат 
демографските, клиничките, лабораториско-биохемиските карактеристики и 
влијанието на коморбидитетите како ризик-фактори за рецидив. Придонесот ќе биде 
голем по однос на понатамошното следење, на евалуацијата, терапијата и 
профилаксата кај пациентите со рецидивантен еризипел во Р Македонија. 

 

Кандидатката јасно и концизно ги дефинира целите на научноистражувачката 
работа: 

1. да се дефинираат демографските, клиничките и биохемиските фактори на 
ризик за развој на рекурентен еризипел;  

2. да се утврди влијанието на коморбидитетите како фактори на ризик за 
развој на рекурентен еризипел;  

3. дефинирање на предиктивен модел на прогностички фактори за процена на 
ризикот од рецидив за развој на рекурентен еризипел во првата година.  
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            Даден е детален опис на материјалот и методите кои се користени во 
истражувањето, како и поделбата на пациентите во групи. Опишан е дизајнот на 
студијата – ретроспективно-проспективна, кохортна студија. Прецизирано е местото и 
времето на изведување на студијата, како и која е испитуваната популација. 
Кандидатката ги дефинира инклузионите и ексклузионите критериуми. Во студијата, 
кандидатката ги вклучува пациентите со клиничка дијагноза еризипел на долни 
екстремитети – дефиницијата е конзистентна со клиничките истражувања и 
тераписките протоколи како дифузна, суперфицијална инфекција на кожата, која 
предизвикува акутни ареи на еритем, оток, болка и топлина, понекогаш асоцирани со 
лимфангитис и воспаление на регионалните лимфни јазли. Исклучени биле 
пациентите со сите типови на некротизирачки, пуруленти инфекции на кожа и меки 
ткива (Skin and soft tissue infections - SSTI), хируршки инфекции, инфекции по 
каснувања (од човек или животно), инфекции на кожата кај тешки 
имунокомпромитирани состојби, инфективни компликации на тешки повреди на 
меките ткива, бременост и лактација и неможност или одбивање да потпише 
информирана согласност.  
           Пациентите со еризипел на долни екстремитети се регрутирани во периодот од 
јануари 2016 до август 2018 година. Само пациентите со прва епизода на еризипел на 
долни екстремитети се следени најмалку една година од иницијалната епизода, за 
развој на рецидивантен еризипел на долни екстремитети. При обработка на 
податоците, пациентите по завршување на студијата и периодот на следење биле 
поделени во две групи/ кохорти: прва група - пациенти со прва епизода на еризипел; 
втора група - пациенти со рецидивантен еризипел. Овие две групи се споредувани врз 
основа на нивните демографски карактеристики, коморбидитети, клинички 
манифестации, лабораториски наоди. Потребните податоци за сите регрутирани 
пациенти се добиени преку преглед/интервју и од медицинската 
докумeнтација/историја на пациентот. Структурирана тест листа е користена за да се 
внесат и подоцна анализираат сите податоци.  

           Опишана е методологијата на изведување која вклучува клинички преглед на 
пациентот со детална анамнеза на пациентот (интервју), која вклучува социо- 
демографски податоци на пациентот, текот на болеста, минати болести (акцент на 
актуелни или минати коморбидни состојби), минати хируршки интервенции и тип на 
интервенции на долните екстремитети и околината. Мерени се: телесна тежина и 
висина, витални параметри, телесна температура. Одредуван е дерматолошкиот статус 
– регистрирана била локализацијата на еризипелот - анатомската локализација – 
десна, лева нога / (феморална регија, тибијална регија, стапало. Се регистрираше 
присуство на везикуло-були, кутани хеморагии во облик на петехии или ехимози и 
регионална лимфаденопатија. Идентифицирана е влезна врата на инфекцијата. Во 
лабораториско биохемиското проследување нотирани се иницијалните вредности на 
инфламаторните маркери – број на леукоцити, гранулоцити, тромбоцити, Ц- 
реактивен протеин, седиментација,  антистрептолизин О титар, Д-димери, 
фибриноген, глукоза, трансаминази, деградациони продукти, албумини. Од имиџинг- 
методи на секој пациент е направено ехо-доплер на долни екстремитети.  

Статистичката обработка на податоците, добиени во текот на истражувањето, е 
со статистичкиот програм SPSS for Windows 23,0. За тестирање на нормалноста на 
податоците користени се Kolmogorov-Smirnov-тест и мерките на Skewness и Kurtosis.              
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     Квалитативните белези се прикажани со апсолутни и релативни броеви, 
квантитативни белези со симетрична дистрибуција со просек и стандардна девијација, 
а оние со асиметрична дистрибуција со  медијана и интерквартилни ранкови. 

     За споредување на групите пациенти со и без рецидивантен еризипел 
користени се Chi-square тест, Fisher exact-тест, Student t-тест и Mann-Whitney-тест. 

          Униваријантна и мултиваријантна логистичка регресиона анализа е 
користена за одредување на предиктивните фактори за рецидивантен еризипел. За 
статистички сигнификантни земени се вредностите на p<0.05. 

 

Кандидатката ги поделила резултатите во 5  групи, и тоа: 

1. дескриптивна анализа на параметри во групите; 

2. компаративна анализа на системските и лабораториско-биохемиските 
фактори на ризик;  

3. компаративна анализа на општи фактори на ризик кај пациентите од двете 
групи испитаници; 

4. компаративна анализа на локалните фактори на ризик кај двете групи 
испитаници; 

5. мултиваријантни анализи и предиктивен модел.   

 

На почетокот во дијаграм се регистрирани вкупниот број на испитаници (547) 
поделбата на две групи – пациенти со рецидивантен еризипел (140) и пациенти со 
прва епизода на еризипел (407). Во првата група на резултати е прикажана 
соодветноста на испитуваните групи. Се работи за две хомогени и компарабилни групи 
без статистички значајна разлика помеѓу основните параметри на групите, кои 
можело да се споредуваат.  

Статистички значајна разлика не постоела за возраста, половата дистрибуција, 
степенот на образование, сезонската варијација, дистрибуцијата на пациенти во 
хоспитализирани или амбулантски третирани, клиничката форма на манифестирање. 

Локализацијата значајно се разликува кај двете групи. Тибијалната 
локализација почесто била дијагностицирана кај пациенти со рецидив.  

Во поглед на втората група анализи – статистички значајна била висината на 
телесната температура кај двете групи. Средната вредност на температурата била 
повисока кај групата со рецидив. Регионалната лимфаденопатија почесто била 
регистрирана кај групата со рецидив. Статистичката анализа потврдила дека 
пациентите со рецидив имаат сигнификантно подолга хоспитализација од пациентите 
без рецидив. Понатаму, во табела се прикажани и најзначајните коморбидитети 
асоцирани со должината на болничкиот престој – инсулин-зависен дијабетес мелитус, 
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хронична бубрежна болест, хепатална цироза, фебрилност ≥38◦Ц, хипоалбуминемија и 
леукоцитоза >10. 

Кандидатката во проследувањето докажува дека пациентите со рецидив имале 
сигнификантно повисоки вредности на ЦРП од оние без рецидив, а леукоцитите 
презентирале несигнификантно повисоки вредности кај пациентите со рецидивантен 
еризипел. За вредност на p=0.027 потврдена е статистичка сигнификантна разлика 
меѓу двете групи во однос на вредностите на гранулоцити. Немало сигнификантна 
разлика во вредностите на тромбоцити меѓу двете групи. Разликата во просечните 
вредности на седиментација меѓу двете групи статистички се потврдила како 
сигнификантна. Мнозинството на пациенти со и без рецидив имале вредности на 
седиментација над референтната, но кај пациентите со рецидив седиментација 
повисока од 10 m/h сигнификантно почесто била најдена и споредено со пациентите 
без рецидив. Титарот на антистрептолизинот О (АСО) параметарот презентирал 
несигнификантно повисоки вредности кај пациентите со рецидив. Од биохемиските 
парaметри кај пациентите анализирани се глукоза, АСТ и АЛТ. Сите три параметри 
имале несигнификантни вредности меѓу пациентите со и без рецидив. Споредбата на 
двете друпи во однос на деградационите продукти покажала дека пациентите со 
рецидив имаат повисоки концентрации на уреа и креатинин во серум од пациентите 
без рецидив, но статистички сигнификантни биле само за уреа, а несигнификантно 
различни за креатинин. Дистрибуцијата на хипоалбуминемија кај двете групи 
испитаници се покажала статистички сигнификантна кај групата со рецидив. 
Повисоките вредности на фибриноген во групата со рецидив во однос на групата без 
рецидив биле  потврдени и статистички.  

Во однос на третата група анализи – пациентите со рецидив биле 
сигнификантно почесто обезни од пациентите без рецидив. Потврдена била 
статистичка сигнификантна разлика  во  дистрибуцијата на пациенти со и без 
дијабетес мелитус меѓу групите со и без рецидив. Разликата во застапеност на 
хронична бубрежна инсуфициенција кај болните од еризипел со и без рецидив не била 
статистички сигнификантна. Хепаталната цироза кај пациентите со рецидив беше 
статистички почесто застапена. Инаку, болестите на зависност не биле сигнификантно 
различно застапени меѓу пациентите со и без рецидив. Статистичката анализа 
потврдила сигнификантна разлика меѓу групите со и без рецидив, во однос на 
зачестеност на реуматска болест, анамнеза за малигни заболувања, автоимуни 
заболувања и имуносупресивни состојби, а несигнификантна разлика во однос на 
зачестеноста на заболувања на тиреоидната жлезда. Во групата пациенти со рецидив 
почесто од групата без рецидив биле регистрирани кардиоваскуларни заболувања од 
типот на: цереброваскуларни нарушувања, конгестивна срцева слабост и исхемични 
болести на срце. Пациентите со рецидив почесто од пациентите без рецидив имале и 
хронична белодробна болест, но без статистички потврдена сигнификантност. 
Тонзилектомијата била почесто асоцирана кај пациентите со рецидив одошто кај 
пациентите со прва епизода на еризипел.  

Во четвртата група анализи – пациентите со и без рецидив не се разликувале 
сигнификантно во однос на зачестеноста на дијагностицирана хронична венска 
инсуфициенција како анамнезата за флебитис. Периферна артериска болест била 
почесто регистрирана во групата со рецидивантен еризипел, истото се потврдило и за 
факторот  – хроничен едем, анамнеза за минат улцер, гихт, невропатија. Во однос на 
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хируршките интервенции на ипсилатералниот екстремитет  – почесто пациентите со 
рецидив имале хируршка интервенција на крвни и лимфни садови и тоа статистички 
сигнификантно се потврдило токму од типот на интервенција –  сафенска венектомија 
и ендоваскуларни интервенции. Дисекцијата на лимфни јазли исто била почеста кај 
пациентите со рецидив.  

Во однос на петтата група анализи – во однос на нарушениот кутан интегритет 
– утврдено е статистички почесто јавување кај групата со рецидив на ипсилатералниот 
дерматитис, габична инфекција на ипсилатералниот екстремитет и хроничниот улцер 
а минорната траума која претходи на еризипелот била почеста кај пациентите со прва 
и еднствена епизода на еризипел.  

На крај локалните и општи фактори на ризик кои со униваријантната 
регресиона анализа биле потврдени како сигнификантни за p<0.01, биле ставени во 
модел на мултиваријантна логистичка регресиона анализа, за конструирање на 
предиктивен модел за рецидив кај пациенти со еризипел. Мултиваријантната 
логистичка регресиона анализа како сигнификантни предикторни ги потврдува 
следниве фактори: обезноста (p<0.0001), имуносупресивните состојби (p=0.002), 
хируршки интервенции на долен екстремитет (p<0.0001), тонзилектомија (p<0.0001), 
ипсилатерален дерматитис (p<0.0001) и хроничен улцер (p<0.0001). Обезните 
пациенти имале за околу 2.7 пати поголема шанса од пациентите со нормална телесна 
тежина за рецидив (ОR: 2.765, 95% CI 1.801 – 4.244). Имуносупресивните состојби ја 
зголемилет шансата за рецидив на еризипел за околу 3.5 пати (ОR: 3.532, 95% CI 1.619 
– 7.07). Хируршките интервенции на долен екстремитет најдено е дека ја зголемуваат 
шансата за рецидив за околу 3.7 пати (ОR: 3.745, 95% CI 2.356 – 5.953), а 
тонзилектомијата за околу 4.6 пати (ОR: 4.615, 95% CI 2.212 – 9.627). Пациентите со 
ипсилатерален дерматитис имале за околу 3.5 пати поголема шанса од пациентите без 
ваква состојба за рецидив (ОR: 3.458, 95% CI 2.205 – 5.424). Пациентите со хроничен 
улцер имале за околу 4 пати поголема шанса од пациентите без ваква состојба за 
рецидив (ОR: 3.964, 95% CI 2.292 – 6.857).             

Дискусијата опфаќа опсежна и критичка споредба на добиените резултати и 
сознанија со тие од досега објавените слични студии во достапната библиографија, 
како и толкувањата на можните причини за сличностите и разликите во резултатите. 

Од докторската дисертација произлегле значајни заклучоци: 

 
 Стапката на рецидив е 20,6 % во првата година.  
 Дефинирани се: демографските, коморбидните, клиничките и лабораториско-

биохемиските ризик-фактори за рекурентен еризипел на долните екстремиети. 
 Со мултиваријантна логистичка регресиона анализа асоцирани со рекурентен 

еризипел добиени се шест фактори, независни предиктори - обезноста (OR 
2.765; 95% CL, 1.801-4.244, p<0.0001), имуносупресивните состојби (OR 3,532; 
95% CL, 1.619-7.07, p=0.002), хируршки интервенции на долен екстремитет (OR 
3,745; 95% CL, 2.356-5,953, p<0.0001), тонзилектомија (OR 4.615; 95% CL, 2,212-
9,627, p<0.0001), ипсилатерален дерматитис (OR 3,458; 95% CL, 2,205-5,424, 
p<0.0001) и хроничен улцер (OR 3,964; 95% CL, 2.292-6.857, p<0.0001).   
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 Вредноста на ареата под кривата од 0.841 покажала дека овој модел има добра 
предиктивна способност, со сензитивност од 75,9 %, специфичност од 84%, 
позитивна предиктивна вредност од 79,11 % и негативна предиктивна вредност 
од 76,7 %. 

 Кандидатката заклучува дека рекурентниот ериипел носи значајни последици 
по здравјето на пациентите и дефинирањето на ризик-факторите ќе овозможи 
навремен третман, но и соодветни превентивни мерки со цел да се спречат 
понатамошните епизоди и компликации, со цел намалување на морбидитетот 
кај овие пациенти.  

 Еризипелот треба да се смета за рекурентна, потенцијално хронична болест. Кај 
сите пациенти со акутен еризипел потребна е превентивна стратегија, како и 
мерки за да се намали инциденцата на рекурентната болест. Покрај 
долгорочната антибиотската профилакса, клучниот елемент во превенцијата 
на рекурентната инфекција е елиминирање на факторите на ризик, како што 
се: избегнување на механичка траума, третман на влезната врата (хронични 
улцери, тинеа педис, онихомикоза, пруритичен дерматитис и хронична венска 
слабост, ПАОБ), употреба на компресивни чорапи/завој, намалување на 
идексот на телесната маса (БМИ) и ригорозна гликемиска контрола кај 
пациенти со дијабетес. 
 

Оцена на трудот 

 
Комисијата оценува дека докторската дисертација со наслов „Ризик-фактори за 

рекурентен еризипел на долни екстремитети“, изработена од д-р Весна Бришкоска 
Бошковски, произлегува од самостојна научна работа.  

Се работи за исклучително значајна и актуелна тема од областа на 
дерматологијата, прва од ваков вид во Р Македонија. Точната и прецизна 
идентификација на факторите на ризик ќе има сигнификантна импликација за 
редукција на морбидитетот од оваа болест, подобар тераписки менаџмент и ќе 
стимулира креирање на соодветни мерки за превенција, особено кај пациетите со 
најголем ризик, што е и основната придобивка на оваа дисертација. 

Трудот ги содржи сите елементи на научен труд со јасно дефинирани цели во 
согласност со мотивот на студијата, кои се во целост реализирани, прецизно се 
изложени материјалот и методите, како и детално се прикажани статистички 
обработените резултати. Дискусијата  и заклучоците се објективни и реални и даваат 
прецизни одговори на поставените цели. Сумирајќи ги концизно резултатите од оваа 
студија и заклучоците кои произлегуваат од нив, кандидатката дава значаен придонес 
во  унапредување и оптимизирање на третманот и превенцијата на пациентите со 
рецидивантен еризипел. Се очекува имплементирање на наодите и препораките од 
дисертацијата во секојдневната клиничка работа и практика. 

Докторатот е изработен во согласност со стандардите на научноистражувачката 
работа. Комисијата смета дека докторската дисертација ќе даде особен клинички и 
научен придонес во областа на дерматовенерологијата. 
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Исполнетост на законските услови за одбрана на трудот 

 
      Кандидатката, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавила следниве 
рецензирани истражувачки трудови: 
 
1. Boshkovski Brishkoska Vesna, Dimitrovska I, Topuzovska Kondova I. Lymphoedema as 

a risk factor for reccurent erysipelas of the lower leg – a case report. Acta 
morphol.2018;Vol.15(2):61–64. 

2. Brishkoska-Boshkovski V, Kondova-Topuzovska I, Damevska K, Petrov A. 
Comorbidities as Risk Factors for Acute and Recurrent Erysipelas. Open Access Maced J 
Med Sci.2019 Mar 30; 7(6):937-942. https://doi.org/10.3889/oamjms.2019.214. 

3. Brishkoska-Boshkovski V, Dimitrovska I, Kondova-Topuzovska I.Clinical Presentation 
and Laboratory Characteristics in Acute and Recurrent Erysipelas.Open Access Maced J 
Med Sci.2019 Mar 15; 7(5):771-774.https://doi.org/10.3889/oamjms.2019.213. 

 
Заклучок и предлог 

 
Д-р Весна Бришкоска Бошковски со своето искуство во научноистражувачката 

работа, како и со спроведувањето на оваа студија, со објавените научни трудови и 
научни поглавја ќе даде голем научен придонес во научноистражувачката работа. 
Преку понатамошен стручен, научен и академски ангажман на кандидатката, наодите 
и знаењата од дисертацијата можат да бидат пренесени и до колегите кои се 
заинтересирани за проблематиката што е предмет на докторската дисертација. 

Резултатите од оваа докторска дисертација ќе најдат примена во секојдневната 
клиничка работа и ќе имаат особен импакт во унапредување на квалитетот на 
лекувањето на пациентите со рецидивантен еризипел, намалување на трошоците на 
лекувањето, намалување на компликациите и зголемување на квалитетот на живот на 
на овие пациенти, кој претставува растечки здравствен проблем. 

Добиените резултати од студијата која кандидатката ја спровела на Одделот за 
дерматовенерологија при ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември“ во Скопје ги оправдуваат 
претпоставените цели на дисертацијата и ја потврдуваат потребата од понатамошни 
истражувања во оваа област, со цел унапредување на третманот и превенцијата на 
пациентите со рекурентен еризипел. 

       Врз основа на анализата, Рецензентската комисија оценува дека докторската 
дисертација од кандидатката д-р Весна Бришкоска Бошковски, со наслов „Ризик-
фактори за рекурентен еризипел на долни екстремитети“, ги исполнува бараните 
критериуми и претставува придонес во научноистражувачката и клиничко-
медицинската дејност во Р Македонија. Трудот ги содржи сите елементи на научен 
труд со јасно дефинирани цели, материјал и методи, детално прикажани и 
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статистички обработени резултати, дискусија и заклучоци кои даваат прецизни 
одговори на поставените цели.  

Рецензентската комисија позитивно ја оценува докторската дисертација 
Ризик-фактори за рекурентен еризипел на долни екстремитети од д-р Весна 
Бришкоска Бошковски и му предлага на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет во Скопје да ја усвои рецензијата и да  овозможи на 
кандидатката јавна одбрана на трудот.  

 
 

 

                   Рецензентска комисија 

 
1. Проф. д-р Весна Гривчева Пановска (претседател), с.р. 

2. Проф. д-р Ирена Кондова Топузовска (ментор), с.р.  

3. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска (член), с.р.   

4. Доц. д-р Катерина Дамевска (член), с.р.  

5.  Доц. д-р Андреј Петров (член), с.р. 



 

 

РЕЦЕНЗИЈА 
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ВЕРИФИКАЦИЈА НА 

ИМУНОЛОШКАТА КОМПОНЕНТА ВО ЕТИОПАТОГЕНЕЗАТА НА 
ПРЕЕКЛАМПСИЈАТA” ОД КАНДИДАТКАТА АС. Д-Р МАЈА 
ПЕЈКОВСКА ИЛИЕВА, ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
 

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

 
Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата 

XXIII седница одржана на 26.12.2019 година, а по предлог на Советот на 
студиската програма на трет циклус студии – докторски студии по медицина, 
донесе Одлука за формирање на Комисија за оцена на докторската дисертација 
со наслов: Верификација на имунолошката компонента во 
етиопатогенезата на прееклампсијатa од кандидатката ас. д-р Маја 
Пејковска Илиева, во состав:  
 
- проф. д-р Гордана Адамова (претседател),  
- проф. д-р Весна Антовска (ментор),  
- проф. д-р Марјан Стојовски (член),  
- проф. д-р Кочо Димитровски (член),  
- проф. д-р Александар Петличковски (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 ас. д-р Маја Пејковска 

Илиева, со наслов: Верификација на имунолошката компонента во 
етиопатогенезата на прееклампсијатa, содржи 168 страници 
компјутерски обработен текст во фонт Georgia, со 1,5 проред и големина на 
букви 12, 245 библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги, 
национални прописи, меѓународни акти и интернет-ресурси.  

Трудот е структуриран во два дела.  Во првиот дел, покрај воведот, даден 
е преглед во литературата за етиологија на прееклампсијата со историски 
осврт, етиопатогенеза на прееклампсијата, генетски аспекти во 
патофизиологија на прееклампсијата, како и поделба на прееклампсијата и 
нејзината имунолошка основа. Во вториот дел е претставено истражување кое е 
спроведено за реализација на докторската дисертација, при што се прикажани 
предметот и целите на истражувањето, работната хипотеза, материјалот и 
методите. Во овој дел се прикажани резултатите од истражувањето, 
дискусијата, очекуваниот научен придонес, примена на резултатите од 
истражувањето, заклучокот и литературата. 



 

 

Во рамките на овие делови, посебно се прикажани и систематизирани 
точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува соодветно 
следење на материјата која е обработена во истражувањето. Текстот е збогатен 
со 43 табели, 15 слики и 29 графикони. На почетокот е приложено резиме на 
македонски и англиски јазик, како и листа на кратенки кои се користени во 
текстот на дисертацијата.  

Во првиот дел на трудот, прееклампсијата е претставена како 
мултисистемско нарушување што се сретнува кај 5 – 10 % од бременостите. 
Oбјаснета е дека таа претставува закана за здравјето на бремената жена и по 
породувањето, меѓутоа е и закана за состојбата на плодот интраутерино, 
консеквентно и постпартално. 

Во воведот, кандидатката посветува внимание на етиопатогенезата на 
прееклампсијата за која се смета дека е резултат на мултипни фактори. 
Потенцирани се генетските, имунолошките и хематолошките фактори, потоа 
факторите од влијанието на средината, ангиогените циркулирачки фактори, 
оксидативниот стрес, инфламацијата, нарушената хемостаза, протеинскиот 
липиден дисбаланс, како и дисфункцијата на мајчиниот ендотел.  

Во овоj дел е објаснето дека прееклампсијата ја сочинуваат два стадиума. 
Првиот, асимптоматскиот, настанува рано во првиот триместар, и е приказ на 
неправилен, несоодветен развој на плацентата, заради што настанува 
плацентарната инсуфициенција и на кој се надоврзува вториот стадиум. 
Вториот, или симптоматски стадиум, во себе ја содржи богатата клиничка 
слика на прееклампсијата: примарно со хипертензија и со протеинурија. Од 
аспект на класификација и поделба, кандидатката истакнува дека во зависност 
од тежината на состојбата, таа клинички е поделена на лесна, односно умерена 
и тешка форма на прееклампсија, каде што се присутни манифестации од 
нарушувања на целните органи. Тешката прееклампсија е ризик за животот на 
мајката, а е асоцирана и со последици по фетусот кои се изразуваат од мал раст 
за гестациската возраст, до појава на интраутериниот застој во растот на 
плодот, предвремени породувања, но и до фетална смрт.  

Кандидатката укажува на важноста и на јасната дистинкција на раната 
прееклампсија, пред 34. гестациска недела, и на доцна, по 34. гестациска 
недела, од што зависи различниот исход во однос на зголемен неонатален 
морбидитет и морталитет. Поделбата на прееклампсијaта на т.н. матернална и 
т.н. плацентарна прееклампсија од страна на авторот Redman ја наметнува 
теоријата дека матерналната или доцна прееклампсија може да не е асоцирана 
со дефект во трофобластната инвазија, туку поважна е матерналната 
предиспозиција за инфламацијата и васкуларните промени (обезитетот, 
претходно хронична хипертензија, тромбофилии, дијабетес, 
антифосфолипиден синдром, дислипидемија, инсулинска резистенција итн.). 

Исто така, во овој дел кандидатката прави опширен осврт за улогата и 
меѓусебниот однос што постои помеѓу имунологијата, инфламацијата и 
состојбата на прееклампсија. Тој однос се прикажува преку адаптација нa 
имунолошкиот одговор потребен за мајката да толерира имунолошки од неа 
различен фетус низ целокупната бременост. Укажано е дека плацентата 
создава една цела колекциjа на про- и антиинфламаторни цитокини, 
адипокини и цитокин like ангиогени фактори на раст, кои кај прееклампсијата, 
заради настанатата хипоксија, заради несоодветната плацентарна 



 

 

имплантација, на тоа недоволната плацентарна перфузија, со неправилното 
трофобластно ремоделирање на спиралните артериоли, се со променети 
соодноси. Всушност, кај прееклампсијата, заради ексцесивната плацентарна 
стимулација, имунолошкиот одговор егзацербира. Проинфламатoрните 
цитокини имаат негативен ефект врз бременоста и се земени како веројатен 
параметар во предикцијата на состојбата на прееклампсијата. 

Кандидатката согледува, компарира и цитира повеќе трудови од автори 
низ историјата кои ја истражувале оваа појава. Од имунолошкиот осврт ги 
истакнува ставовите на Conrad, Miles и Benyo (1997), според кои исхемијата кај 
прееклампсијата доведува до продукција на TNF-α и на IL-1, присутни во 
мајчината циркулација. Овие цитокини се способни во активацијата и 
дисфункцијата на ендотелијалните клетки.   

Во трудот се претставени проинфламаторните цитокини, како TNF и IL-6 
кои се со елевирани вредности и стимулираат продукција на ROS, на ендотелин 
1 и на АТ1-АА, со што како каскада придонесуваат во пораст на артериската 
тензија како одговор на плацентарната исхемија. Цитиран е и Chatterjee, кој 
потврдил дека намалените вредности и нивното отсуство, конкретно на IL-10, ја 
влошуваат хипертензијата и ендотелијалната дисфункција. Кај 
прееклампсијата трофобластот продуцира значајно повеќе TNF-α, sTNFR-1, IL-
6, и IL-8, како и значајно помалку IL-10, во споредба со трофобластот кај 
нормалните плаценти. Односно, намалената регулација на експрецијата на 
CD200 резултира со дисбаланс на покачени Тh1 цитокини и намалени Тh2 
цитокини во продукцијата на плацентарниот трофобласт кај прееклампсијата.  

Кандидатката се повикува на бројни мултицентрични студии и со 
користење на современи литературни достигнувања ја истакнува вредноста на 
циркулирачките маркери поделени на фетоплацентарни маркери од: (1) 
трофобластната инвазија (PLGF, IGFBP-1, PAPP-A, доплер-ултразвукот и HLA-
G), (2) плацентарната хипоксија (sFlt-1, VEGF, PLGF), (3) реактивниот оксиген 
специес (lipid peroxide), и (4) плацентарната функција (activin/inhibin, 
CRH/CRHBP, и PAI-2). Мајчините маркери се исто класифицирани и тоа: (1) 
метаболичен синдром (BMI, leptin, insulin и глукоза), (2) ендотелијална 
функција (PAI-1, фибронектин, VCAM/ICAM),  (3) прооксиданти (PGF2a), (4) 
антиоксидантна резерва (Вит Ц и Е) и (5) имунолошката функција (АТ-R 
автоантитела). И покрај напредокот во предиктикцијата, сè уште недостасува 
целосно препознавање во што пораните стадуми на состојбата со цел да  се 
интервенира и пред да се развие клиничката симптоматологија. 

Првенствено внимание кандидатката обрнува на предиктивната 
вредност во користењето на протокот на утерината артерија. Зголемениот 
отпор на протокот резултира со абнормална брановидност, што дава одраз на 
зголемување на пулсатилните индекси или на присуство на ран дијастолен 
notch. Според препораките на ISUOG, користењето на пулсатилниот индекс PI е 
значајна сензитивна метода во предикција на ризикот за прееклампсијата, со 
конкретни cut-off вредности во секој триместар. Осознавањето на 
етиопатогенезата буди интерес кај кандидатката во надополнување на доплерот 
на утерината артерија со вредностите од имунолошките биомаркери како 
вредни предиктивни параметри кај сè уште раната фаза на прееклампсијата. 
Кандидатката укажува дека важноста во предикцијата е навременото 
превенирање и дијагностицирање на прееклампсијата заради високата 
инциденца на матернални и перинатални компликации.  



 

 

 Во вториот дел од трудот, кандидатката, врз основа на согледаните и 
претходно презентираните теоретски и научни сознанија за прееклампсијата и 
за нејзините последици, има спроведено истражување за улогата на 
имунолошката компонента во етиопатогенезата на прееклампсијата.  

Предметот на истражување во докторскиот труд 

Со воочување на потребата од воведување на предиктивна метода, 
кандидатката цели да се овозможи навремено детектирање на сè уште 
асимптоматската прееклампсијата и можните последици од неа. Имено, 
паралелно со основните дијагностички критериуми на прееклампсијата, 
вклучувајќи ја и ултразвучната доплер-методологија и анализирањето на 
циркулирачките имунолошки биомаркери, оценето е дека со овие методи се 
зголемува сензитивноста и специфичноста во предикцијата на појавата на 
клиничкиот синдром на прееклампсијата. Тоа е основата на предметот на 
истражување во докторскиот труд.  

Кандидатката укажува дека notch-от или забецот на утерината артерија 
ултрасонографирана со помош на доплер се смета за неретка појава, дури може 
да се смета и како нормален наод во првиот триместар кај 46% - 64% од 
бременостите. Послабата корисност од неговото иследување буди нови идеи за 
нови истражувања во прилог на надополнување и вклучување на повеќе 
дијагностички критериуми, вклучувајќи го и пулсатилниот и резистенс 
индексите, кој всушност е индиректно вклучен во присуството на ран 
дијастолен notch. Генерализираната ендотелијална дисфункција кај 
прееклампсијата настанува вклучително и заради егзацербација на 
системскиот инфламаторен одговор што се опишува преку дисбалансот помеѓу 
проинфламаторните и антиинфламаторните цитокини. Затоа, за прв пат во 
нашата средина се прави комбинација на две методи и нивно паралено 
имплементирање во предикцијата на прееклампсијата. 

Кандидатката укажува дека цели на истражувањето во докторската 
дисертација се: предикција на појавата на прееклампсијата кај пациентки кои 
се јавуваат во ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - 
Скопје во вториот триместар, односно од 14. до 20. гестациска недела, со 
користење на дополнителен критериум на испитување по претходно 
ултрасонографски верифициран notch на аrteria uterina; одредување на можен 
ризик за развој на прееклампсија со иследување на следниве биохемиски 
параметри: TNF-α, IL-1α, IL-2, IL-6, наспроти IL-4 и IL-10, како потврда на 
имунолошкото потекло на прееклампсијата; анализирање на степенот на 
пораст, односно пад на вредноста на цитокините во прилог на прееклампсијата; 
следење на пациентките до породувањето, со цел да се прикажат бремените кои 
навистина го развиле синдромот на прееклампсија, дијагностициран клинички 
и лабораториски, како и исходот од тие бремености, начинот на кој се 
завршени бременостите, во која гестациска недела, како и тежината на 
новороденото со АС. 

Во трудот е дадена работна хипотеза дека: комбинацијата на ултразвучно 
верифицираниот notch на аrteria uterina од 14. до 20. недела на бременоста и 
последователно утврдените промени во вредностите на цитокините се 
параметри со висока предиктивна вредност кои укажуваат на ризик за развој на  
прееклампсија во вториот триместар. Заедно тие претставуваат потенцијална 
метода за откривањето на раната фаза на прееклампсијата. 



 

 

 

Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена 
дисертацијата  
Прееклампсијата како мултисистемско нарушување може да се предвиди 

со лабораториските и биохемиските параметри. Хетерогеноста на самиот 
синдром на прееклампсијата заради комплексната патогенеза не дозволува да 
постои единечен маркер, односно скрининг-тест за нејзината предикција. 
Затоа, дијагностиката и диференцијацијата се темели на мултипараметарски 
пристап. Во оваа насока во научната сфера се прават бројни истражувања на 
подрачјето на осознавање на прееклампсијата. 

Самата патолошка состојба ако се превиди има негативен одговор или 
баланс по здравјето на мајката и веројатен негативен исход по состојбата или 
здравјето на плодот. Затоа, кандидатката цени дека примената на повеќе 
дијагностички методи дава поголема веројатност за предикција и навремено и 
точно дијагностицирање и за соодветно третирање на прееклампсијата и затоа 
е неопходно нивно имплементирање во клиничката практика.  

Вклучувањето на биохемиски имунолошки маркери кај пациентките со 
присутен утерин notch придонесува во поголема предикција на 
прееклампсијата. Резултирајќи со силна сигнификантност на 
проинфламаторните маркери во предикцијата на прееклампсијата, следната 
цел е да се додадат во протоколот предиктивни параметри за појавата на 
прееклампсија до 20. гестациска недела. Со тоа се намалува ризикот за развој 
на компликациите во тек на бременоста. Примарната цел е по идентификација 
на овие пациентки да биде ординирано профилактична терапија која би ја 
подобрила плацентацијата.  

Краток опис на применетите методи  

Студијата е проспективна кохортна студија и вклучува вкупно 100 
бремени пациентки во ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и 
акушерство во Скопје. Одобрение за истражувањето за докторската дисертација 
е добиено од Етичката комисија за истражување на луѓе при Медицинскиот 
факултет во Скопје, со детална информираност на пациентките и потпишана 
информирана согласност. Во овој дел на истражувањето се наведени методите 
за собирање на податоците и опис на протоколот на студијата и селектирање на 
партиципиентите во студијата по инклузиони и ексклузиони критериуми. 

Кандидатката користела прашалник кој вклучува анамнестички 
податоци, информации за сегашната бременост, лична, опстетричка и семејна 
анамнеза. Направена е и анализа и споредба на резултатите од прибраните 
податоци. Направен е опис на изведувањето на доплер-ултразвукот и на 
квантитативното одредување на серумската концентрација на цитокините. 

Во ултрасонографскиот преглед, по деталното иследување на плодот, се 
обрнувало oсобено внимание на протокот на a.uterina. Тоа се изведува на 
ултрасонографски апарати Mindray DC-7 и Voluson 8 (General electric) со 
трансабдоминална сонда 3-5 MHz. Доплер-испитувањето е изведувано со 
стандардна техника. По добиените резултати, пациентките биле препратени на 
Институтот за имунобиологија и хумана генетика при Медицинскиот факултет 
во Скопје. Од серумот на пациентките со ELISA (enzyme-linked immunosorbent 



 

 

assay) методологијата се верифицирани цитокините (TNF-α, IL-1α, IL-2, IL-6, 
IL-4, IL-10).  

Користена е статистичка анализа и обработка со компјутерските 
програми: STATISTICA 12 и SPSS 21.0 for Windows. Врз таа основа се направени 
тестови за значајност на разлики меѓу споредуваните групи на сите 
анализирани параметри. За статистичка обработка на податоците се применети 
повеќе анализи со примена на средна вредност, р-тест, a за подетални 
објаснувања на податоците, при постоење на значајна разлика, применети се: 
Пирсонов тест, ANOVA и мултиваријантна регресиона анализа.  

Собраните податоци се евидентирани и распоредени според степенот на 
манифестираните симптоми и според дијагностичките критериуми за 
прееклампсија. Следен е и анализиран исходот од бременоста, гестациската 
недела и начинот на породување, Апгар-скорот на новороденото, состојбата на 
мајката и плодот и евентуалните компликации.  

 
Краток опис на резултатите од истражувањето  

Резултатите во дисертацијата се добиени со обработка и анализа на 100 
пациентки кои се дојдени на ултрасонографски преглед на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за гинекологија и акушерство - Скопје во вториот триместар на 
бременоста. Покрај потребниот рутински ултрасонографски преглед за следење 
на феталниот раст и развој, направен е и ултрасонографски доплер на 
утерината артерија. Пациентките се поделени во 2 основни групи. Испитувана 
(ИГ) група од 50 пациентки, каде што е присутен на notch на аrteria uterina, и е 
главниот инклузионен критериум на испитуваната група. Пациентките биле 
упатувани со интерспецијалистички упат на Институтот за имунобиологија и 
хумана генетика при Медицинскиот факултет во Скопје за анализирање на 
циркулирачките имунолошки биомаркери во серумот на пациентките, односно 
да се иследат отстапувањата во продукцијата и меѓусебниот однос на 
проинфламаторните со антиинфламаторните цитокини (TNF-α, IL-1α, IL-2, IL-
6, наспроти IL-4, IL-10). Тие се работени по ELISA (enzyme-linked 
immunosorbent assay) методологијата. 

Втората или контролната група (КГ) ја сочинуваат 50 бремени пациентки 
во истата гестациска старост во отсуство на notch на аrteria uterina, кои, исто 
така, биле иследувани во наведените институции, со цел да не се превиди 
неманифестна окултна прееклампсија. Четири пациентки биле исклучени од 
студијата заради акушерска индикација, две од испитуваната и две пациентки 
од контролната група. 

Од страна на кандидатката обработени се детално анамнестичките 
податоци за пациентките од ИГ и од КГ вклучувајќи ја возраста на пациентката, 
гестациската старост на извршениот преглед и земен примерок за анализа на 
вредностите на интерлеукините и  боди мас индексот (BMI), како и 
анамнестичките податоци во однос на позитивна фамилијарна анамнеза и 
претходни коморбидитети. Возраста на пациентките во испитуваната група се 
движела со средна возраст од 31 година, во споредба со пациентките од 
контролната група со средна возраст од 29 години (Т-тест=1.243, со SD од 9.2), 
но во однос на р-вредноста >0.05, односно p=0.21 не е добиена значајна 
статистичка сигнификантност. Гестациската недела на пациентките вклучени 



 

 

во испитуваната група е со средна вредност 17, компарирано со контролната 
група со средна вредност од 17,35 (Т-тест=1.098 со SD=3.4), но во однос на р-
вредноста >0.05, односно вредност од 0.76 не е добиена значајна статистичка 
сигнификантност. Кај испитуваната група БМИ е 24,5 kg/m2 средна вредност, а 
во контролната тој изнесува 22,25 kg/m2 со Т-тест=1.765, SD=4.5, но со р-
вредноста>0.05, односно вредност од 0.567 не е добиена значајна статистичка 
сигнификантност. 

Кандидатката утвдува дека кај пациентките е почест анамнестичкиот 
податок за претходна бременост со прееклампсија. Процентуално, тоа се 16,67 
% до ИГ, спрема 4,17 % од КГ, односно 4 пати повеќе, што е статистички 
значаен резултат и бележи сигнификантност од p<0.05 (p=0.0455). Како ризик-
фактор за развој на клиничкиот синдром на прееклампсијата е и пушењето, кај 
испитуваната група со 27,08 % во однос на контролната група со 10.42 %, кои 
дале анамнестички податок за конзумирање цигари. Тоа е статистички значаен 
резултат со p=0.036 p<0.05. Евидентирана е процентуалната застапеност на 
пациентки нулипари спрема мултипари, но помеѓу обете групи не е добиена 
статистички значајна сигнификантност. Податоците за позитивна 
фамилијарна анамнеза, за дијабетесот, но и за претходните коморбидитети 
застапени кај пациентките од испитуваната група (системски лупус 
еритематосус, Morbus von Willebrand и присутна преегзистенцијална 
хипертензија) не бележат сигнификантност, односно статистички значаен 
резултат компарирано меѓу двете групи.  

По евидентиран единечен плод со позитивна срцева акција, пристапено е 
кон верифицирање на протокот на утерината артерија. Кај оние со присутен 
notch (48), тој е нотиран како почесто едностран 30 (62,5 %), а поретко двостран 
18 (37,5 %) и во овој случај почест на десната страна, p<0.05 p=0.014 што 
претставува статистички значаен резултат. Со помош на autotrace се добиени 
вредности на resistance index (RI) и на pulsatility index (PI). Вредноста на RI 
земена за горна граница e 0.68. Во контролната група, односно пациентките со 
нормална бременост, вредноста се движи 0.50+/-0.08 со 95 проценти RI, до 
0.68 (95 ти перцентил = средна вредност RI +/-0.038 стандардни девијации). 
Кај испитуваните пациентки со присутен notch, вредноста достигнува до 0.73, 
компарирано со тие без notch, каде што RI е до 0.58. PI кај контролната група е 
претставена со средна вредност 1.43, додека кај испитуваната група достигнува 
до 2.2, односно тие вредности се зголемуваат кај пациентките со ризик за развој 
на хипертензија. Зголемувањето на отпорот кај протокот со измерени 
вредности на PI и RI  над 1.75 и соодветно 0.68 или присуството на 
унилатерален и билатерален дијастолен notch се земени за абнормални 
резултати за бремен утерус.  

Кандидатката евидентира статистички значајна сигнификантност во 
вредностите на  PI и на RI кај пациентките прикажана преку т–тест за 
значајност на разлики, и тоа т-тест за PI од 11.96 и т-тест за RI од 8.65 што 
бележи ниво на сигнификантност p<0.01. Од серумот на претходно наведните 
пациентки со помош на опишаната ELISA-методологија се изработени 
вредностите на интерлеукините. Со графички приказ е добиено дека постои 
cut-off вредност на PI, која изнесува 2.01, на која истовремено се поклопува 
порастот, односно пикот на вредностите на проинфламаторните интерлеукини 
TNF-α, IL-6, IL-2 и IL-1α. Добиено е и cut-off вредност на RI во сооднос со 
порастот на проинфламаторните интерлеукини и изнесува 0.72. 



 

 

ТNF-α кај пациентките од ИГ е со средна вредност од 4.49 pg/ml и SD од 
1.42 што е за 5% повисока вредност од КГ. Потоа, IL-6 кај ИГ е со средна 
вредност од 3.2 pg/ml и со SD oд 4.0 што е три пати поголема вредност од 
контролната група. IL-10 кај ИГ е претставено со средна вредност од 1.39 pg/ml 
со SD 3.49, што пак во споредба со КГ 6.18, бележи тенденција на нагло опаѓање 
со пет пати пониска вредност. IL-1α од ИГ споредено со КГ е за 5% повисоко. IL-
4 кај ИГ споредено со КГ е за 45% повисока вредност. За разлика од него, IL-2 
пак е за 3% повисока вредност во однос на ИГ и не бележи статистички 
значајна разлика.   

Кандидатката констатира дека статистички значајна разлика со р-тест 
има во однос на вредноста на IL-6, (t=4.422, p<0.01), при што e евидентно дека 
пациентките што имаат notch од испитуваната група имаат повисоки вредности 
на IL-6 во однос на пациентките од контролната група. Со помош на АНОВА 
било утврдено дека постојат статистички значајни разлики помеѓу 
споредуваните групи во однос на TNF-α (F=4.428, p<0.01),  IL-6 (F=24.414, 
p<0.01) и IL-4 (F=7.267, p<0.01), што бележи високо ниво на сигнификантност. 
Пирсоновиот коефициент на корелација помеѓу истражуваните варијации во 
цитокините верифицира дека кога расте вредноста на TNF-α, расте 
истовремено и IL-6, со статистички значајно ниво на сигнификантност од 
p<o.o5 p=0.017. Тенденција на раст има истовремено и IL-1α, пропорционално 
со порастот на вредноста од TNF-α, со значајно ниво на сингнификантност, 
односно p<o.o5 p=0.01.  

По доплер-ултрасонографијата, кандидатката добила резултати дека со 
присуството на notch со 43,7 % (21:48) точност, можат да се предвидат 
пациентките што развиле прееклампсија. Меѓутоа, со надополнување на 
податоците од доплерот со резултатите од интерлеукините(32) се предвидени 
преекламптични пациентки (21:32) во значително поголем процент или со 65,7 
%. Кај останатите 11 пациентки од испитаниците, е утврдена присутност и 
промена на проинфламаторните и на антиинфламаторните цитокини, но во 
помал обем, или 33,3 % од нив. Од овие 11 пациентки, 6 од нив имаат други 
промени во здравствената состојба и развиваат компликации од типот на 
гестациска хипертензија и гестациски дијабет. Останатите 5 пациентки кај кои 
бил присутен notch немаат промени, што е, всушност, лажно позитивен 
резултат. Од останатите 16 пациентки од вкупниот број на испитуваната група 
(од 48 пациентки), кај мал број од нив се среќаваат појави од други 
комобордитети (системски лупус еритематозус кај две пациентки и Morbus von 
Willebrand исто така кај две пациентки). Кај останатите 12 пациентки, по 
направената анализа и проверка, констатирано е дека се работи за лажно 
позитивен резултат.  

Кај пациентките со прееклампсија TNF-α е со 20 % повисока средна 
вредност компарирано со пациентките кои не развиваат прееклампсија. IL-6 
бележи видливо зголемување од 88 % кај преекламптични пациентки. IL-10 кој 
кај преекламптичните пациентки бележи 75 % пониска средна вредност во 
однос на контролната група, го потврдува фактот дека антиинфламаторните 
интерлеукини се во пад. Направена е калкулација поединечно на 
сензитивноста и специфичноста на секој од интерлеукините во нивната 
предиктивна вредност, и тоа: сензитивната вредност на IL-6 е 85 %, а 
специфичноста е 40%, на TNF- α сензитивноста е 91 %, а специфичноста 41 %, 
IL-4 е со 46 % сензитивност и 59 % специфичност, IL-10 е со 95 % сензитивност, 



 

 

но специфичност 25 %, IL-1α  со сензитивност 83 %, специфичност 29 %, додека 
IL-2 е со 77 % сензитивност и специфичност 35 %. Меѓусебна интерреакција на 
проинфламаторните интерлеукини е пресметана и е во прилог на заемен 
пораст, а истовремено пад на вредностите на антиинфламаторните 
интерлеукини, што е значаен предиктивен параметар со сензитивност од 78 % 
до 91,2 % и тоа во вториот триместар за развој на прееклампсија. Добиен е 
заклучок со мултиваријантната регресиона анализа  дека од сите интерлеукини 
кои варираат најголема статистички значајна сигнификантност поседувал IL-6 
со p<0.01.  

Пациентките биле иследувани во третиот триместар од бременоста колку 
е навистина постигнат скрининг. Направена е верификација на 
прееклампсијата со користење на стандардните иследувања како: пораст на 
артериската тензија, комплет лабораторија, урина со анализа на 
протеинуријата, ултразвучно околуплодова вода, биофизички профил за да не 
се превиди застој во растот на фетусот. Анализиран е артерискиот крвен 
притисок, кој првпат започнал да расте над нормалните вредности кај 
пациентка од 31-ва гестациска недела со статистички значајна 
сигнификантност помеѓу споредуваните групи, и тоа систолниот крвен 
притисок F=25.65, p<0.01 и дијастолниот крвен притисок каде што F=6.89, 
p<0.01. 

Од трите споредувани групи (пациентки со прееклампсија, пациентки 
без прееклампсија од испитуваната група и контролна група) добиен е F тест 
(F=0.9537, p>0.05), што укажува на тоа дека не постојат статистички значајни 
разлики во однос на нивото на AST. Резултатот за ALT (F=373.251, p<0.01), 
укажува на тоа дека во однос на трите споредувани групи постојат статистички 
значајни разлики. Добиена е сигнификантност во однос на трите споредувани 
групи со F=1437.44 p<0.01 за нивоата на лактат дехидрогеназата и е со 
највисока вредност кај преекламптичните пациентки. Резултатот од F=153.69 
добиен по АНОВА-тестот сигнализира постоење на статистички сигнификантна 
разлика односно p<0.01 зa CRP кај пациентките со прееклампсија. Помеѓу 
трите споредувани групи добиен е F тест за уреата (F=73.78, p<0.01) и за 
мочната киселина (F=336,p<0.01), што значи дека во однос на трите 
споредувани групи постојат статистички значајни разлики во однос на нивоата 
и на уреата и на мочната киселина. Потоа, добиен е F тест (F=374.29, p<0.01) за 
креатин киназата и F=34.59, p<0.01 за GGT, што прикажува дека помеѓу 
групите постојат статистички значајни разлики во однос на вредностите и на 
креатин киназата и на GGT. Статистички значајна сигнификантност е добиена 
во однос на трите споредувани групи со F=805.05, p<0.01 за нивоата на 
протеините во урината и F=97.43, p<0.01 за нивоата на 24 часовната 
протеинурија  и е со највисока вредност кај преекламптичните пациентки. 
Постои статистички значајна сигнификантност во однос на споредуваните 
вредности помеѓу групите за хемоглобинот (F=11.04, p<0.01) Oстанатите 
вредности за хематокритот и тромбоцитите не белeжат статистички значајна 
разлика p>0.05. 

Во докторската дисертација е добиена статистички сигнификантна 
разлика каде што p=0.0143, т.е. p<0.05, односно кај преекламптичните 
пациентки се со значајно повисоки вредности што оди во прилог на секундарно 
активирана фибринолиза во однос на контролната група. Помеѓу варијаблите 



 

 

кај преекламптичните пациентки со порастот на вредноста на IL-6 расте и 
вредноста на LDH (0.91), што е статистички значен резултат со p<0.001, 
односно помеѓу нив постои позитивна корелација. Истото се добива со 
направената корелација меѓу порастот вредностите на IL-6 со порастот на 
вредностите нa CRP, што, всушност, e објаснување дека етиологијата на 
прееклампсијата е зависна од имунолошкиот одговор на пациентките (0.48 
односно p<0.025). Обратно, пак, со приказот на корелацијата помеѓу IL-6 и 
тоталните протеини се добива резултат каде што со порастот на IL-6 вредноста 
на тоталните протеини е во опаѓање, што оди во прилог на хипопротеинемијата 
кај прееклампсијата, што е исто така статистички значаен резултат (p<0.0012). 

Кандидатката ги објаснува компликациите застапени во групата 
испитанички со развиена прееклампсија, каде што е присутно предвременото 
породување со 28 %, абрупција на плацентата и пред и во терминските 
породувања со 19 %. HELLP-синдром и пулмонален едем развива една 
пациентка или 5 %. Кај една пациентка е развиен екламптичен напад. Во однос 
на состојбата на плодот, со интраутерин застој во раст на плодот се 14%, а без 
компликации се 29 % пациентки. Направена е споредба на спонтано 
породените пациентки од контролната група наспроти преекламптичните 
пациентки, и тоа 56,25 % спрема 52,38 %. Во однос на породувања со царски рез 
кај преекламптичните пациентки се согледува повисок процент, односно 47,62 
% наспроти контролната група каде што царскиот рез е застапен со 43,75%, 
каде што со помош на p-тестот за сигнификантност не е добиен статистички 
значен резултат(p>0.05 p=0.076). Увиден е статистички значаен резултат во 
однос на гестациската недела (p<о.05) на породувањето, што ја конфирмира 
прееклампсијата како компликација постпартално, односно предвремено 
породување присутно со 28 %, што од своја страна носи компликации на 
неонаталниот исход. Од телесната тежина, должина и Апгар-скоровите на 
новородените не е добиен статистички значаен резултат иако кај 
преекламптичните пациентки телесната тежина на неонатусите е 7 % помала.  

Може да се согледа дека сензитивноста и специфичноста на овој метод за 
предикција на прееклампсијата со заедничко користење на доплер-методата и 
со интерлеукините се добива сензитивност од 0.692 до 0.902, односно 81,5 % 
сензитивност и специфичност од 0.322 до 0.601, односно 45,7 %. Негативната 
предиктивна вредност на ова тестирање изнесува 67,7 %, односно е во распон од 
0.50 до 0.81, а позитивната предиктивна вредност изнесува 63,8 % и се движи 
во распон од 0.52 до 0.74. Заедничката интерреакција, односно симетричниот 
раст на TNF-α и на IL-6 придонесува со значаен процент на сензитивност од 78  
до 91,2 % во предикцијата на прееклампсијата. 

Во делот Дискусија, кандидатката ги коментира добиените резултати 
од истражувањето и истовремено ги споредува со веќе објавени резултати во 
литературата од областа која е предмет на истражување. Резултатите од 
дисертацијата се споредени со наодите на Devika Tayal, каде што е нагласена 
мултифакторијалната улога кај прееклампсијата, инволвирајќи го 
оксидативниот стрес, проинфламаторната етиологија со ендотелијалната 
дисфункција. Демонстрирана е прогностичката импликација и феталниот 
исход. Укажано е дека колку што е подобра и подетално откриена 
патофизиологијата на прееклампсијата, толку повеќе се придонесува за рана 
детекција и подобар менаџмент на ова заболување. Сензитивноста и 
специфичноста на доплерот како предиктивна методологија за ризик од 



 

 

прееклампсијата кај нискоризичната популација достигнува од 34 до 76%, 
меѓутоа со имплементирањето на имунолошките биомаркери од мајчиниот 
серум, сензитивноста и специфичноста достигнува и од 83 до 93%. Се 
верифицира важна предиктивна вредност која е потврдена во детекцијата на 
раната прееклампсија и на интраутериниот застој во растот отколку кај доцната 
прееклампсија. Создадените алгоритми кои ги комбинираат матерналните 
карактеристики, протокот на утерината артерија, биохемиските параметри 
достигнува предиктивна вредност до 90 %. Тоа се резултати кои 
кореспондираат со многу слични вредности од докторската студија која се 
темели на истата цел, а тоа е истражувањата да се вклучат во секојдневната 
практика бидејќи заедно имаат од 85 до 91,2 процентна сензитивност, односно 
многу значајна предиктивна вредност во раната детекција на прееклампсијата. 
Споредба е направена и со студијата на Ifeoma Udenze, кој добил статистички 
значајна разлика во нивоата на провоспалителни цитокини, IL-6 и TNF-α и во 
CRP-нивоа кај жени со тешка прееклампсија, во споредба со жени со 
нормотензивна бременост. Откриените високи вредности на IL-6 и TNF-α во 
корелација со вредностите на CRP-то кај тешката прееклампсија имаат значаен 
клинички придонес во теоријата дека прееклампсијата е навистина настаната 
заради егзацербација на инфламаторниот одговор. Добиените анализи 
соодветствуваат и со анализите на Cui Xie, со што се потврдува поставената 
теорија. Во дискусијата се образложени голем број на најнови литературни 
податоци, што на истражувањето му дава исклучителна важност. 

Во дисертацијата, заклучните согледувања кандидатката прецизно ги 
формулира. Добиените резултати на покачени вредности на интерлеукините 
кај пациентките со верифициран notch на утерина артерија водат кон заклучок 
дека ова истражување е оправдано од следниве причини:  

 1. Предикцијата на прееклампсијата преку користењето на доплер- 
ултрасонографијата и верифицирање на утериниот notch е корисна и 
индикативна метода, но не е сеопфатна и затоа е потребно дополнително 
анализирање и влучување на проточните индекси во конфирмацијата на 
појавената патолошка состојба на утериниот проток. 
 2. Кај претходно утврденото присуство на утериниот notch, вредностите на 
пулсатилните индекси  RI и PI над 0,68 и 1,75 соодветно, се абнормален 
резултат и тие кореспондираат со порастот на вредностите на 
проинфламаторните интерлеукини (со cut-off вредност за RI 0,72 и PI со cut-off 
од 2,01), што претставува важен предиктивен показател со статистичко 
значење.  
 3. Веројатноста дека пациентката има ризик за развој на патолошка состојба 
како што е прееклампсијата се потврдува од нејзините лабораториски наоди од 
серумот преку пораст на проинфламаторните биомаркери (IL-6, TNF-α, заедно 
со IL-6 и TNF-α во корелација IL-1α со р<0.001) и пад на антиинфламаторниот 
(IL-10) биомаркер, пред развојот на клиничката состојба на пациентката и е 
сигнал за превентивно дејствување. 
 4. Вредностите на IL-6, добиени од статистичките анализи, изолирано имаат 
статистички значајна сигнификантост од p<0.05 во предикцијата на 
прееклампсијата, како најзначаен проинфламаторен интерлеукин. 
 5. Резултатите на доплерот на утерината артерија и променетите вредности на 
интерлеукините имаат предиктивна вредност и на ова тестирање му даваат 
значително поголема сензитивност и специфичност. Со тоа се потврдува 



 

 

поставената хипотеза дека комбинацијата на ултразвучно верифицираниот 
notch на аrteria uterina од 14. до 20. недела на бременоста и последователно 
утврдените промени во вредностите на цитокините се параметри со висока 
предиктивна вредност кои укажуваат на ризик за развој на  прееклампсија во 
вториот триместар. Заедно тие претставуваат потенцијална метода за 
откривањето на раната фаза на прееклампсијата. Таа ги селектира пациентките 
кои се кандидати да започнат со антиагрегациона терапија (терапија со 
аспирин  е пред 16. гестациската недела, но не подоцна од 20. недела) со цел 
превенција на развој на синдромот на прееклампсија. Со тоа се воспоставува 
соодветна циркулација за да се избегнат веројатните васкуларни компликации 
што се последица од преекламптичните бремености. 
 6. Пациентките кои развиле клинички синдром на прееклампсија имааат 
статистички значајни промени p<0.05 во лабораториските парамери во прилог 
на мултиорганско оштетување. Во однос на систолниот и дијастолниот крвен 
притисок има сигнификантни значајни разлики со p<0.01, компарирано со 
контролната група од релативно здрави пациентки. Сигнификантнни се 
разликите со p<0.05 во однос на АLТ, LDH, CRP, тоталните протеини, уреа, 
мочна киселина, креатинин киназа, GGT, протеинуријата и 24-часовната 
протеинурија, хемоглобинот и резултатите од факторите на хемостаза и Д-
димерите. 
 7. Постои позитивна корелација помеѓу варијациите во вредностите на 
интерлеукинот IL-6 и лабораториските параметри LDH, CRP и тоталните 
протеини со значајно ниво на сигнификантност p<0.01 во прилог на 
прееклампсијата како важен параметар и критериум за предикцијата.  
 8. Исходот од бременостите се одразува во начинот на породување, 
предвремено породување присутно со 28 %, плодови помали за гестациската 
старост со 14 %, пониски вредности од Апгар-скоровите во првата и во петтата 
минута кај преекламптичните пациентки. Во однос на гестациската недела, 
добиена е сигнификантна разлика во прилог на почесто предвремено 
породување кај преекламптичните пациентки, но во однос на телесната тежина 
и Апгар-скоровите не е добиен статистички значаен резултат. Тоа е од особена 
важност за проценка за целокупниот матернален и фетален морбидитет и 
морталитет. 
9. Важноста во предикцијата се согледува со цел овозможување превенција на 
патолошката состојба со соодветно ординирање на терапија, советување, 
хигиено-диететски режим и будно следење на здравствената состојба како на 
мајката, така и на плодот. 
10. Од истражувањето и добиените резултати се предлага имплементација на 
доплерот на утерината артерија како рутински преглед, а доколку е присутен 
негов абнормален резултат, да се пристапи кон определување на 
имунолошките биомаркери. Тоа е со цел за навремена предикција, превенција, 
дијагностицирање и третман на прееклампсијата, што е од витално, круцијално 
значење за сочувување на животот и здравјето на мајката, а со тоа и на плодот.  

 
Во последната точка е даден приказ на користената литература. Во 

дисертацијата е користена современа и релевантна литература. Правилно се 
применети техниките на прибирање на податоците, нивна обработка и анализа 
врз која основа е дојдено до релевантните заклучоци. 

 
 



 

 

 
ОЦЕНА НА ТРУДОТ  
Докторската дисертација Верификација на имунолошката 

компонента во етиопатогенезата на прееклампсијатa, од кандидатката 
ас. д-р Маја Пејковска Илиева, претставува истражување во областа на 
гинекологијата и акушерството или, попрецизно, од перинатологијата.  

Добиените резултати од истражувањето укажуваат на потребата да се 
користат предиктивни тестови за рана детекција на болеста. Резултатите 
добиени и прикажани во докторскиот труд се во корелација со ставовите на 
ISSHP (Интернационално здружение за проучување на хипертензијата во 
бременоста) од 2018 година, каде што се поддржува користењето на скрининг-
методи за прееклампсија, и тоа започнувајќи од првиот триместар, при тоа тој 
да биде интегриран во здравствениот систем, доколку е финансиски возможно. 
Во однос на сензитивноста и специфичноста добиени се значајни резултати 
каде што предиктивната вредност на иследуваните параметри, односно 
присутниот артериски забец со порастот на пулсатилните индекси на кои се 
надоврзуваат порастот на проинфламаторните и падот на антиинфламаторните 
цитокини резултира со сензитивност 90 % и специфичност 60 %. 

Кандидатката ја потенцира важноста на матерналните ризик-фактори, 
потоа навремено да се воведе доплер-ултрасонографијата на утерината 
артерија кај сите бремени пациентки како задолжителна метода помеѓу 14. и 
20. гестациска недела. Кај секоја пациентка која има отстапување во однос на 
зголемен проток верифицирано преку артерискиот забец и зголемените 
вредности на пулсатилните индекси редовно да се одредуваат вредностите на 
сигнификантните интерлеукини. Се предлага да се воведе и имплементира 
скоринг-систем кој би претставувал корелација на матерналните фактори, 
утериниот проток и интерлеукините. Со тоа навреме би се открила 
асимптоматската прееклампсија со што би се превенирале можни развојни 
компликации. 

Докторската дисертација со наслов „Верификација на имунолошката 
компонента во етиопатогенезата на прееклампсијатa“, од кандидатката ас. д-р 
Маја Пејковска Илиева, 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, следниве рецензирани истражувачки 
трудови:  

1. Pejkovska Ilieva M., Antovska V., Kaeva Pejkovska M. (2020): Correlation between 
IL-6 (Interleukin 6) and Laboratory Parametars (CRP, Total proteins and LDH) for 
Verification of the Inflammatory Origin in Preeclampsia, објавен: International 
Medical Journal Medicus (IMJM), ISSN 1409-6366 UDC 61 Vol. 25(1) -2020:17-23. 
 

2. Pejkovska Ilieva M., Antovska V., Kaeva Pejkovska M. (2020): Uterine Artery 
Pulsatility Index As A Relevant Parameter In The Prediction Of Preeclampsia, 
објавен: Macedonian Pharmaceutical Bulletin, ISSN 1409 – 8695, Online ISSN 
1857-8969, Manuscript ID: 008- 66(1) 20, Vol. 66(1)-2020. 
 



 

 

3. Pejkovska Ilieva M., (2020): Connection between cytokines and complications 
derived from preeclampsia pregnancies, објавен: International Journal of Medical 
Reviews and Case Reports, ISSN: 2534-9821, Vol. 4(4)-2020:40-45, doi: 
10.5455/IJMRCR.cytokines-complications-preeclampsia. 
 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ  

Главен научен придонес на кандидатката со изработката на оваа 
докторска дисертација е со цел воведување, во рутинската клиничка практика, 
на нов метод, односно имплементирање на доплерот на утерината артерија со 
имунолошките биомаркери за предикција за развој на прееклампсијата. Со тоа 
се намалува ризикот за развој на компликациите во тек на бременоста.  

Кандидатката потврдува дека дијагностиката и диференцијацијата на 
прееклампсијата се темели на мултипараметарски пристап. Колку поконкретни 
вредности се имплементираат, толку повеќе се зголемува предиктивната 
вредност во откривањето на прееклампсијата. Секако треба да се зема предвид 
финансиското оптоварување како ограничување, односно колку е издржан 
трошокот спрема корисноста, односно избегнување на можниот превид при 
рана детекција на прееклампсијата.  

Примена на истражувањето во овој правец е да се постигне предикција со 
помош на достапна анализа, и со тоа што порано да се овозможи 
интервенирање кај пациентките за сигнификантно да се намали матерналниот 
морбидитет и морталитет. 

Комисијата смета дека темата е мошне актуелна и има значаен научен и 
апилактивен придонес. Докторската дисертација „Верификација на 
имунолошката компонента во етиопатогенезата на прееклампсијатa“, од 
кандидатката ас. д-р Маја Пејковска Илиева, 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.  

Врз основа на изнесеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот 
совет на Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да 
закаже одбрана на докторската дисертација со наслов: Верификација на 
имунолошката компонента во етиопатогенезата на прееклампсијатa 
од кандидатката ас. д-р Маја Пејковска Илиева. 
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РЕЦЕНЗИЈА 
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА  НАСЛЕДНА ТРОМБОФИЛИЈА КАЈ 
НЕПОВОЛЕН ИСХОД НА БРЕМЕНОСТА, ИНФЕРТИЛИТЕТ И НЕУСПЕШНА 

ИН ВИТРО ФЕРТИЛИЗАЦИЈА ОД  Д-Р ЕЛЕНА ПЕТКОВИЌ, ПРИЈАВЕНА НА 
МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Наставно-научниот совет  на Медицинскиот факултет во Скопје, на седницата одржана на 
22.4.2020 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација со наслов: Наследна 
тромбофилија кај неповолен исход на бременоста, инфертилитет и неуспешна ин 
витро фертилизација од кандидатката д-р Елена Петковиќ, во состав: проф. д-р Миленка 
Благоевска (претседател), проф. д-р Розалинда Исјановска (ментор), проф. д-р Славјанка Поповска 
(член), проф. д-р Соња Генадиева Ставриќ (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 кандидатката д-р Елена Петковиќ, со наслов: Наследна 
тромбофилија кај неповолен исход на бременоста, инфертилитет и неуспешна ин 
витро фертилизација, содржи 110 страници компјутерски обработен текст во фонт Times New 
Roman, со 1,5 проред и големина на букви 12, со 106 библиографски единици, меѓу нив научни 
трудови, статии, книги, национални прописи, меѓународни акти и интернет-ресурси. 

Трудот е структуриран во 7 глави, вовед и заклучни согледувања. 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 дисертацијата се наоѓаат вкупно: 35 
табели, 26 графикони и 8 слики. Докторската дисертација содржи кратка содржина на македонски  
јазик.   

Во воведот на трудот, изложени се предметот и целите на истражувањето, хипотезата, 
истражувачките прашања, теоретската рамка и методите на истражувањето. Кандидатката укажува 
на важноста на тромбофилијата како нарушување на нормалната рамнотежа на коагулациониот 
систем, видовите на тромбофилија, клиничката манифестација и можната импликација на 
тромбофилијата во неповолниот исход на бременоста, инфертилитетот и неуспешната in vitro 
фертилизација (ИВФ). Даден е осврт на хемостазата за време на бременост, која претставува 
физиолошка хиперкоагулабилна состојба и е објаснета улогата на коагулациониот систем во 
ембриогенезата и репродукцијата, како и во развојот и функцијата на плацентата. Воведот вклучува 
и краток преглед на неповолниот исход на бременоста, дефиниција на спонтан абортус, 
терминологијата која ја користат повеќе светски здруженија и значењето на овој хетероген 
репродуктивен проблем. Во воведот е посветено внимание на инфертилитетот, дефиницијата, 
значењето и неговите здравствени и демографски импликации. Направен е преглед и на 
неуспешната in vitro фертилизација, дефинирање според различни автори, опишани се можните 
фактори кои влијаат на успехот на ИВФ. Детално се наведени причините за наследна и стекната 
тромбофилија, преваленцијата и асоцираноста со тромботични настани. 



Во првата  глава,  изнесен е основниот мотив за истражувањето кој е јасно наведен. На 
нашето поднебје постојат недоволен број на научни студии за оваа проблематика.  

Во втората глава е претставена целта на истражувањето, при што главна цел на оваа 
студија е да се одреди застапеноста на наследната тромбофилија кај неповолен исход на бременоста, 
инфертилитет и неуспешна ин витро фертилизација. Специфичните цели се: да се одреди 
застапеноста на мутациите на фактор II протромбин G20210A, фактор V Leiden (FVL) и 
метилентетрахидрофолат редуктаза (MTHFR C677T) кај пациентки со историја на неповолен исход 
на бременоста, инфертилитет, најмалку три и повеќе неуспешни циклуси на ИВФ,  и кај жени со 
нормален исход на бременоста, како и да се одреди дали постои статистички значајна разлика во 
застапеноста на тромбофилните мутации кај овие групи на жени. 

Хипотеза Н1: Не се регистрира разлика во застапеноста на тромбофилните мутации фактор II 
протромбин G20210A, фактор V Leiden (FVL) и метилентетрахидрофолат редуктаза (MTHFR C677T) 
кај пациентките со историја на неповолен исход на бременоста, инфертилитет и пациентки со 
историја на три неуспешни циклуси на ИВФ и жените со нормален исход на бременоста. 

Хипотеза Н2: Не постои разлика во застапеноста на тромбофилните мутации (фактор II 
протромбин G20210A, фактор V Leiden (FVL) и метилентетрахидрофолат редуктаза (MTHFR C677T)) 
помеѓу пациентки со неповолен исход на бременоста и жени со нормален исход на бременоста. 

Хипотеза Н3: Не постои разлика во застапеноста на тромбофилните мутации (фактор II 
протромбин G20210A, фактор V Leiden (FVL) и метилентетрахидрофолат редуктаза (MTHFR C677T)) 
помеѓу пациентки со инфертилитет и жени со нормален исход на бременоста. 

Хипотеза Н4: Не постои разлика во застапеноста на тромбофилните мутации (фактор II 
протромбин G20210A, фактор V Leiden (FVL) и метилентетрахидрофолат редуктаза (MTHFR C677T)) 
помеѓу пациентки со најмалку три неуспешни ИВФ и жени со нормален исход на бременоста. 

Третата глава од докторската дисертација ги прикажува материјалот/примерокот на 
истражувањето, дизајнот на студијата, влезните демографски и здравствени податоци со фокус на 
жени со неповолен исход на бременоста, жени со примарен и секундарен инфертилитет, жени со 
историја на најмалку три неуспешни циклуси на ИВФ и контролната група со жени со нормален 
исход на бременоста. 

Во четвртата глава се претставени статитистичките методи за обработка на податоците   
добиени во текот на истражувањето.  

Во петтата глава се претставени резултатите и опишани се наодите. Во првиот дел се  
анализирани  социо-демографските карактеристики на жените според возраст, место на живеење, 
етничка структура, образование, како и направена е анализа според број на бремености, 
живородени, мртвородени, историја на спонтан абортус, артифициелни абортуси, предвремено 
породување, прееклапмсија, време на забременување, дали имале направено инсеминација и/или 
ИВФ, дали примале антикоагулантна и/или антиагрегантна терапија, дали имале тегоби во 
бременоста, минати заболувања, претходни операции, витаминска  суплементација, пушење 
цигари, фамилијарна анамнеза за тромбоза. Во вториот дел е анализирана застапеноста на 
тромбофилните мутации, како поединечно, така и комбинираните тромбофилни мутации, 
испитуваното ниво на АТIII, PC и PS, просечното време на забременување и тромбофилните 
мутации, корелација помеѓу време на забременување и фамилијарна анамнеза за тромбоза, 
дистрибуција на жените според број на бремености и живородени деца, дистрибуција на жените 
според број на инсеминации и живородени деца, дистрибуција на жените според број на ИВФ и 
живородени деца. 



Шестата глава ги дискутира најдените состојби од истражувањето во сите испитувани 
групи, правејќи компарација со други слични истражувања во светот. Некои истражувања 
сугерираат дека има асоцираност на тромбофилијата со неповолниот исход на бременоста, но не и 
со инфертилитетот и неуспешното ИВФ. 

Седмата глава ги резимира главните наоди во студијата и ги става во релација со 
истражувачките прашања и ги излистува заклучните согледувања кои водат до предлог-чекори 
за идни истражувања. Резултатите од вакви студии треба да претставуваат основа во процесот на 
донесување на национални здравствени препораки за евалуација на овие пациентки. 

Предмет на истражување 

Предмет на студијата е одредување на застапеноста на наследната тромбофилија кај 
неповолен исход на бременоста, инфертилитет и неуспешна ин витро фертилизација. 
Специфичните цели се: да се одреди застапеноста на мутациите на фактор II протромбин G20210A, 
фактор V Leiden (FVL) и метилентетрахидрофолат редуктаза (MTHFR C677T) кај пациентки со 
историја на неповолен исход на бременоста, инфертилитет, најмалку три и повеќе неуспешни 
циклуси на ИВФ,  и кај жени со нормален исход на бременоста, како и да се одреди дали постои 
статистички значајна разлика во застапеноста на тромбофилните мутации кај овие групи на жени. 

Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата 

Иако многу студии на контрола и случај даваат податок за асоцијација помеѓу рекурентни 
губитоци на бременост и наследна тромбофилија, резултатите се хетерогени и природата на оваа 
асоцијација сè уште не е разјаснета. Поврзаноста помеѓу тромбофилијата и инфертилитетот треба да 
се земе предвид поради можноста од промените во хемостазата од тромбофилична природа на 
местото на имплантација. Оваа васкуларна промена влијае на трофобластната инвазија и 
плацентарна васкулатура, при што ја отежнува имплантацијата на ембрионот. Поради тоа, врската 
помеѓу тромбофилијата и инфертилитетот останува контроверзна иако има студии кои го 
поврзуваат ова нарушување на коагулацијата со неуспешната имплантација. Податоците од студии 
на контрола и случај сугерираат дека жени со неуспех во асистираната репродуктивна технологија 
почесто се позитивни на FV Leiden мутацијата и некои подгрупи на антифосфолипидни антитела 
споредени со фертилни жени кои родиле.  

Краток опис на применетите методи 

Истражувањето претставува ретроспективно-проспективна студија на случај и контрола, во 
која биле вклучени 115 жени во испитуваната група, поделени на три групи и 36 жени во 
контролната група. Жените се регрутирале во Амбулантата за хемостаза и тромбоза при Институтот 
за трансфузиона медицина во Скопје и бил обработен материјалот од извршените прегледи и 
анализи во Амбулантата во периодот од 2015 до 2017 година, на пациентките со дијагнози согласно 
со инклузионите критериуми. Жените биле испратени за евалуација од страна на гинеколози од 
примарно, секундарно или терцијарно ниво.  Првата група се состои од жени со неповолен исход на 
бременоста: missed абортус,  blighted ovum, спонтан абортус во прво и второ тримесечје, мртов плод 
во претходна бременост. Втората група се состои од жени со примарен и секундарен инфертилитет. 
Третата група се состои од жени со историја на три неуспешни циклуси на ИВФ со трансферирани 
најмалку три ембриони со добар квалитет. Контролната група вклучува жени со нормален исход на 
бременоста, на иста возраст, што веќе родиле, без акушерски компликации и имаат родено барем 
едно здраво дете. Кај жените е испитано  присуство на мутации на фактор II (G20210A), фактор V 
Leiden (FVL) и метилентетрахидрофолат редуктаза (MTHFR C677T). Примероците крв од 
вклучените жени се испитувале во Лабораторијата за молекуларна биологија при Институтот за 
трансфузиона медицина во Скопје, со метод на молекуларна детекција на point мутации. Сите жени 



дале информирана согласност пред земањето на крвните примероци и користење на резултатите во 
изработка на студијата, одобрено од Етичкиот комитет при Медицинскиот факултет во Скопје. 
Користен е стандарден прашалник со податоци од лична, семејна и акушерска анамнеза. 

Податоците добиени од истражувањето се внесени во специјално изработена база на 
податоци, а статистичката обработка е направена со користење на соодветни статистички програми 
(Statistica 7.1 и SPSS 13.0). Добиените податоци се прикажани табеларно и графички. 

Краток опис на резултатите од истражувањето 

Во студијата се анализирани тромбофилни мутации кај 151 жена. Во однос на застапеноста 
на тромбофилните мутации, во најголем процент мутации не се регистрираат поединечно или во 
комбинација во контролната група кај 36,1 %, потоа во третата група кај 17,6 %, втората група кај 
15,8 % и во најмал процент од 4,7 % во првата група, со што се добива статистички сигнификантна 
разлика помеѓу првата испитувана и четвртата контролна група за p<0.05 (Difference tеst, 
p=0.0008), а останатите процентуални разлики се несигнификантни. Фактор V Leiden хетерозигот е 
најчест со 23,5 % во првата група, потоа со 20,6 % во третата и со 10,5 % во втората група, а најредок 
е во четвртата контролна група со 2,8 %. Процентуалната разлика е статистички сигнификантна 
помеѓу првата верзус четвртата контролна група и третата верзус четвртата контролна група за 
p<0.05 (Difference tеst, p=0.0084, 0.0194), а останатите процентуални разлики се несигнификантни. 
MTHFR-хомозигот се регистрира во најголем процент од мутациите во првата група на жени со 
неповолен исход на бременоста кај 48,8 %, во втората група на жени со инфертилитет кај 39,5 % 
MTHFR-хомозигот и MTHFR-хетерозигот, во третата група на жени со неуспешни ИВФ кај 52,9 % 
MTHFR-хетерозигот и во четвртата контролна група кај 55,6 % MTHFR-хетерозигот, со 
несигнификантни процентуални разлики за p>0.05. Фактор II хетерозигот е најзастапен со 23,5 % во 
првата група, со 13,2 % во втората група, со 5,9 % во третата и со 5,5 % во контролната група. 
Статистички сигнификантна разлика за p<0.05 е помеѓу прва група верзус трета група и прва група 
верзус контролна група (Difference tеst, p=0.0352, p=0.0269), а останатите процентуални разлики се 
несигнификантни. 

Студијата покажа присуство на комбинирани тромбофилни мутации кај 32,6 % од жените 
во првата група, кај 21,1 % од жените во втората група, кај 17,6 % од жените во третата група и кај 5,6 
% од жените во контролната група.  

Во студијата се докажа поврзаност помеѓу MTHFR-хомозигот и неповолниот исход на 
бременост за p<0.05 (Pearson Chi-square: 17.7865, p=0.000024), како и поврзаност помеѓу MTHFR-
хомозигот и инфертилитетот за p<0.05 (Pearson Chi-square: 12.0187, p=0.000526). Се покажа 
поврзаност помеѓу фактор II хетерозигот и неповолниот исход на бременост за p<0.05 (Pearson Chi-
square: 4.7654, p=0.029036). Истражувањето покажа статистички сигнификантна асоцијација 
помеѓу MTHFR-хетерозигот во првата, втората и третата група во однос на останатите мутации за 
p<0.05 (Pearson Chi-square: 20.9962, p=0.000000; Pearson Chi-square: 11.1815, p=0.000826; Pearson 
Chi-square: 4.6014, p=0.031946). Според вкрстениот однос, MTHFR-хетерозигот не претставува 
ризик-фактор, напротив делува протективно (ја намалува шансата) за тромбофилијата 
OR=0.0872(0.0278-0.2734) во првата  група, за OR=0.1500(0.0465-0.48364) во втората група и за 
OR=0.2813(0.0856-0.9236) во третата група. Се регистрира статистички сигнификантна асоцијација 
помеѓу MTHFR-хомозигот во првата и втората група во однос на останатите мутации за p<0.05 
(Pearson Chi-square: 6.9387, p=0.008435; Pearson Chi-square: 6.3921, p=0.008466). Според 
вкрстениот однос, MTHFR-хомозигот претставува ризик и ја зголемува шансата за неповолен исход 
на бременоста за шест и пол пати (OR=6.5270(1.3979-30.4754)) во првата група и ја зголемува 



шансата за инфертилитет за приближно за седум пати (OR=6.9000(1.4207-33.1519)) во втората 
група. 

ОЦЕНА НА ТРУДОТ 
 

Докторската дисертација со наслов: Наследна тромбофилија кај неповолен исход 
на бременоста, инфертилитет и неуспешна ин витро фертилизација, од кандидатката д-р 
Елена Петковиќ, претставува истражување во областа на трансфузиологијата и хематологијата, чија 
примарна цел е одредување на застапеноста на тромбофилните мутации.  Изработката на темата на 
оваа докторска дисертација несомнено претставува високо вреден продонес во изготвување 
автентични истражувачки студии со примена на методологијата за одредување на застапеноста на 
тромбофилните мутации, со што наодите од студијата ќе претставуваат значаен придонес  на 
научната мисла во ова поле кон бројните светски студии. Не помал е и продонесот кон создавање 
научна база на податоци од исклучителна важност во креирањето на политиките за намалување на 
бројот на спонтани абортуси, инфертилитетот и неуспешните ИВФ. 

Докторската дисертација со наслов: Наследна тромбофилија кај неповолен исход 
на бременоста, инфертилитет и неуспешна ин витро фертилизација, од кандидатката д-р 
Елена Петковиќ, 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 

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: 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Главни научни придонеси на кандидатката се: студијата е прво истражување за 
застапеноста на тромбофилните мутации кај жени со неповолен исход на бременоста, инфертилитет 
и неуспешна ин витро фертилизација во нашата земја, што претставува оригинален научен 
придонес и основа за креирање на национални препораки за испитување на тромбофилија кај овие 
жени.   

Подрачјето на примена и ограничувањата се: Институт за трансфузиона медицина, УК за 
гинекологија и акушерство, сите јавни и приватни гинеколошки ординации. 

Можните понатамошни истражувања се: студии во иднина кои ќе опфатат поголем број на 
испитаници со цел да се добијат повеќе резултати и информации за улогата на тромбофилијата во 



губењето на бременост, појавата на инфертилитетот и неуспешните ИВФ, со што би се направиле 
услови за да се создадат детални и стандардизирани препораки во однос на интензитетот и 
траењето на антикоагулантната терапија доколку е потребна.  

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: Наследна тромбофилија кај неповолен исход на бременоста, 
инфертилитет и неуспешна ин витро фертилизација од кандидатката д-р Елена 
Петковиќ. 

                                   КОМИСИЈА 

Проф. д-р Миленка Благоевска, претседател, с.р. 

 

Проф. д-р Розалинда Исјановска, ментор, с.р. 

 

Проф. д-р Славјанка Поповска, член, с.р. 

 

Проф. д-р Соња Генадиева Ставриќ, член, с.р. 

 

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

 



Издвоени мислења (доколку има): 
 



ИЗВЕШТАЈ ОД КАДРОВСКИОТ ОДБОР 
 
 Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од 
Скопје одржа состанок на 02.06.2020 година во 12 часот. На состанокот присуствуваа 
мнозинство 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 распишаните конкурси од 
факултетот за избор на лица во сите наставно-научни, научни и насловни и 
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 11.05.2020 

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

 анестезиологија; 
 анестезиологија и реанимација;  
 здравствена нега.  
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Мирјана Шошолчева 
 2. Проф.д-р Андријан Карталов 
 3. Проф.д-р Билјана Кузмановска 

Пријавени кандидати: доц.д-р Атанас Сивевски. 
 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно- научните 
области: 

 интерна медицина;   
 кардиологија. 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Љубица Георгиевска Исмаил 
 2. Проф.д-р Елизабета Србиновска Костовска 
 3. Проф.д-р Марија Вавлукис  
 4. Проф.д-р Татјана Миленковиќ 
 5. Проф.д-р Магдалена Генадиева Димитрова 

Пријавени кандидати: доц.д-р Христо Пејков. 
 
- 2 лица во насловно звање по предметите од наставно-научните области: 

 интерна медицина; 
 хематологија. 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Борче Георгиевски 
 2. Проф.д-р Оливер Каранфилски 
 3. Проф.д-р Соња Генадиева Ставриќ 
 4. Проф.д-р Ирена Кафеџиска 
 5. Проф.д-р Ѓорѓи Дерибан 



Пријавени кандидати: насл.доц.д-р Марица Павковиќ и насл.доц.д-р Сања 
Трајкова. 
 
- 2 лица во насловно звање по предметите од наставно-научните области: 

 интерна медицина; 
 токсикологија. 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Даниела Чапароска 
 2. Проф.д-р Лидија Петковска 
 3. Н.сов.д-р Нико Беќаровски  
 4. Проф.д-р Златица Димитријевиќ Гошева  
 5. Проф.д-р Билјана Герасимовска Китановска 

Пријавени кандидати: насл.доц.д-р Наташа Симоновска и насл.доц.д-р 
Жанина Переска. 
 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната 
област 

 ортопедски болести.   
Се предлага комисија во состав: 

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

Пријавени кандидати: доц.д-р Роза Џолева Толевска. 
 
- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области: 

 патолошка физиологија. 
 нуклеарна медицина. 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Оливија Васкова  
 2. Проф.д-р Даниела Поп Ѓорчева 
 3. Проф.д-р Светлана Цековска 
 Пријавени кандидати: в.н.сор. Соња Кузмановска 
 
- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области: 

 историја на медицината. 
 здравствени кадри и едукација; 
 економика на здравство. 
 здравствено осигурување, квалитет на здравствено осигурување; 
 здравствен менаџмент; 
 здравствено воспитание и промоција на здравствотото; 
 здравствени индикатори (индикатори на здравствена состојба на  
населението). 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Моме Спасовски 
 2. Проф.д-р Фимка Тозија 
 3. Проф.д-р Елена Ќосевска 

Пријавени кандидати: н.сор.д-р Данче Гудева Никовска. 
 
- 1 лице во сите научни звања по предметите од научната област 

 офталмологија.   
Се предлага комисија во состав: 



 1. Проф.д-р Весна Димовска Јорданова 
 2. Проф.д-р Милена Голубовиќ 
 3. Проф.д-р Милица Ивановска 
 4. Проф.д-р Марина Давчева Чакар 
 5. Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ 

Пријавени кандидати: н.сор.д-р Емилија Ѓошевска Даштевска. 
 
 

 За Конкурс објавен од Медицински факултет во Скопје на 22.05.2020 
година во дневните весници „Нова Македонија“  и  „Коха“ за избор на: 
 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 патолошка анатомија. 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Гордана Петрушевска 
 2. Проф.д-р  Весна Јаневска 
 3. Проф.д-р Лилјана Спасевска 
 4. Проф.д-р Калина Гривчева Старделова 
 5. Проф.д-р Славица Костадинова Куновска 

Пријавени кандидати: доц.д-р Рубенс Јовановиќ. 
 
- 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 Здравко Чакар 
 5. Проф.д-р Алберто Бенедети 

Пријавени кандидати: доц.д-р Александар Станков. 
 
- 2 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 гинекологија и акушерство;  
 гинекологија и акушерство со нега; 

 1. Проф.д-р Гордана Адамова 
 2. Проф.д-р Славејко Сапунов 
 3. Проф.д-р Ѓорѓи Бабушку 

Пријавени кандидати: доц.д-р Горан Димитров и доц.д-р Глигор Тофоски. 
 
- 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 



Пријавени кандидати: доц.д-р Аце Додевски. 
 

 
2. Донесување на Одлука за распишување на конкурс за нови места за избор 

во наставно-научни, научни, насловни 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: 

 
Red. 
br. 

Katedra Predlozi  

1.  Физикална медицина и 
рехабилитација 

1 наставник 
1 асистент 

2.  Микробиологија со 
паразитологија 1 асистент 

3.  Дерматовенерологија  2 асистенти 
4.  Патологија  1 асистент 

5.  Хумана генетика  
2 асистенти (1 од Институт за 
имунологија и 1 од ЈЗУ УКлиника 
за педијатрија 

6.  Трансфузиологија 1 асистент 
7.  Судска медицина 1 асистент  

8.  Ортопедија  2 научни сораб. 
 

9.  Онкологија со 
радиотерапија 4 асистенти 

10.  Хигиена  1 асистент 

11.  Хистологија со 
ембриологја  1 асистент 

12.  Педијатрија 1 асистент 

13.  Психијатрија и 
мед.психологија 

1научен сораб. 
5 асистенти  

14.  Неврологија  1 наставник 

15.  Офталмологија  2 лица во насловно звање 
1 асистент 

16.  Патолошка физиологија 2 асистенти 
1 научен сораб. (кардиологија) 
1 лице во насловно звање 
(кардиологија) 
 
1 научен сораб. 
(гастроентерохепатологија) 
3 научни сораб. (нефрологија) 
1 наставник  (токсикологија) 
2 наставници  (пулмологија) 

17. Интерна медицина 

41 асистент 

18. Радиологија 3 научни сораб. 
5 асистенти 



Катедрата по офталмологија побара повторно да се обнови конкурсот за избор 
на две лица во насловно звање за кои претходно ННС има донесено одлука. 
 

3. 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 кое 

Кадровскиот одбор го разгледа и му прдлага на ННС да даде согласност за  
ангажирање на лица избрани во звања од Нашиот факултет да обавуваат 
високообразовна дејност на Фармацевтскиот факултет во Скопје и тоа за: проф.д-
р Никола Лабачевски, проф.д-р Димче Зафиров, проф.д-р Маја Сланинка 
Мицевска и проф.д-р Трајан Балканов по предметот Фармкологија со 
токсикологија за учество во повторна акредитација на интегрирана студиска програма 
од прв и втор циклус студии магистер по фармација. 
  Катедрата за фармакологија со токсикологија даде согласност за вршење на 
високообразовна дејност за наведените професори од катедрата. 

За вршење на високообразовна дејност на факултетите во рамките на УКИМ, 
ННС донесува одлука. 

 
4. Донесување на Одлука за распишување на интерен конкурс за избор на  

демонстратори по барање од катедрите и формирање на комисии за избор на 
демонстратори. 
 
 Катедрата  за медицина на трудот поднесе барање кое Кадровскиот одбор го 
разгледа и му предлага на Наставно-научниот совет да донесе Одлука за 
распишување на интерен конкурс за избор на 1 демонстратор по предметите: 
медицина на трудот за студии по општа медицина, медицина на трудот и 
ергономија за физиотерапевти, медицина на трудот за логопеди и дел од 
предметот јавно здравје со епидемиологија и статистика за ТСС за медицински 
сестри за академската 2020/2021 година. 

Кадровскиот одбор му предлага на ННС да ја усвои следната комисија за 
избор на 1 демонстратор на Катедрата за медицина на трудот: 

1. Проф.д-р Јордан Минов 
2. Н.сор.д-р Драган Мијакоски 
3. Н.сор.д-р Сашо Столески. 
 
 

       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 01.06.2020 
година и по предложените точки на дневниот ред зазеде став: 
 
1. Формирање на комисии за оцена на докторска дисертација од: 
 
- д-р Даниела Иванова Панова  на тема „Примарна дисменореа-епидемиолошки 
и доплер ултразвучни карактеристики кај студентска популација во 
Република Северна Македонија“, се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Славјанка Поповска, претседател 
2. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, ментор 
3. Проф. д-р Глигор Димитров, член  
4. Доц. д-р Ана Данева Маркова, член  
5. Доц. д-р Викторија Јовановска. член 

 
- д-р Ирина Богданова на тема: "Проценка на поврзаноста помеѓу миопијата и 
глаукомот", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Весна Димовска Јорданова, претседател 
2. Проф. д-р Никола Пановски, ментор 
3. Проф. д-р Милена Голубовиќ, член  
4. Н. сор. д-р Емилија Ѓошевска Даштевска, член  
5. Проф. д-р Никола Оровченец. член 

 
- д-р Силвија Дума на тема: "Корелација помеѓу дермоскопските подтипови на 
аквирирани невуси и анатомската регија, возраст и фототипот на кожата", се 
предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Сузана Николовска, претседател 
2. Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ, ментор 
3. Проф. д-р Смиља Туџарова Ѓоргова, член  
4. Проф. д-р Жељко Мијушковиќ, член  
5. Проф. д-р Александар Анчевски. член 

 
- д-р Христина Брешковска на тема: "Евалуација на ефикасноста на 
хипербарната оксигено терапија врз заздравување на хронични рани и врз 
хроничната инфламација", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Сузана Николовска, претседател 
2. Проф. д-р Лидија Тодоровска, ментор 
3. Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ, член  



4. Проф. д-р Љубица Павлова, член  
5. Доц. д-р Катерина Дамевска. член 

 
- д-р Силвана Кралева на тема: "Влијанието на умерената хипотензија врз 
мозочната оксигенација кај пациенти во општа анестезија при 
риносептопластики", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Мирјана Шошолчева, претседател 
2. Н. сов. д-р Билјана Ширгоска, ментор 
3. Проф. д-р Билјана Кузмановска, член  
4. Проф. д-р Јане Нетковски, член  
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член 

 
- д-р Елена Цуракова Ристовска на тема: "Фон-Вилебрандов фактор како 
прогностички показател кај пациентите со црнодробна цироза", се предлага 
комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Викторија Чалоска-Ивановска, претседател 
2. Проф. д-р Магдалена Генадиева-Димитрова, ментор 
3. Проф. д-р Александар Стојановиќ, член  
4. Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ, член  
5. Проф. д-р Билјана Кузмановска. член 

 
- д-р Александар Савески на тема: "Избор на најоптимален хируршки  третман 
кај скршеници на вратот на бутната коска", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Зоран Божиновски, претседател 
2. Проф. д-р Ацо Димов, ментор 
3. Проф. д-р Игор Кафтанџиев, член  
4. Проф. д-р Даниела Георгиева, член  
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член  

 
 
2. Формирање на комисии за оцена на подобност на пријавената тема за 
изработка на докторска дисертација од: 
 
- д-р Ирина Ангеловска на тема: "Одредување на респираторни патогени кај 
акутна егзацербација и стабилна фаза на хронична опструктивна белодробна 
болест со молекуларна типизација", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Снежана Стојковска, ментор  
2. Проф. д-р Дејан Докиќ, член 
3. Проф. д-р Горица Брешковска, член 

 
- м-р Драгана Бислимовска на тема: "Кардиометаболен ризик профил и физичка 
активност кај работничката популација", се предлага комисија во состав: 



 
1. Проф. д-р Јордан Минов, ментор  
2. Проф. д-р Јадранка Мустајбеговиќ, член 
3. Проф. д-р Елисавета Стикова, член 

 
- д-р Цветанка Волкановска Илијевска на тема: "Eхокардиографска проценка на 
ефекти на дебелината врз миокардната структура и функција", се предлага 
комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил, ментор 
2. Проф. д-р Татјана Миленковиќ, член 
3. Проф. д-р Марија Вавлукис. член 

 
- д-р Саветка Паљошковска Јорданова на тема: "Каротидна артериска болест кај 
популација со висок кардиовскулрен ризик", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Марјан Бошевски, ментор 
2. Проф. д-р Соња Топузовска, член 
3. Проф. д-р Сашко Кедев. член 

 
- д-р Илир Вела на тема: "Експресија на естрогенските рецептори, Ki67 и BRAF 
(V600E) мутација како прогностички фактор врз исходот и постоперативниот 
тек кај карцином на тироидната жлезда", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Сашко Јовев, ментор 
2. Проф. д-р Горан Кондов, член 
3. Доц. д-р Синиша Стојаноски. член 

 
- д-р Жан Зимбаков на тема: "Поврзаноста на генетските полиморфизми со 
инстент рестеноза во коронарните артерии", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Силвана Јованова, ментор 
2. Проф. д-р Сашо Панов, член 
3. Доц. д-р Христо Пејков. член 

 
- д-р Ирфан Исмаили на тема: "Детекција на ALK мутации со флуоресцентна ин 
ситу хибридизација (FISH) метода кај неситноклеточен белодробен карцином 
(НСКБК) во корелација со клиничко патолошките карактеристики" (Доколку 
не помине на Етичка комисија за истражување на луѓе, поднесокот ќе биде симнат 
од дневен ред на ССП), се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Гордана Петрушевска, ментор 
2. Проф. д-р Горица Брешковска, член 
3. Доц. д-р Симонида Црвенкова. член 

 



- д-р Арјета Рауфи на тема: „Трендови на раст и пубертет: етнички и 
демографски варијации кај кохорта на машки и женски деца во 
северозападниот дел од Република Северна Македонија“, се предлага комисија 
во состав: 
 

1. Проф. д-р Марина Крстевска Костантинова, ментор 
2. Проф. д-р Костантина Кузевска Манева, член 
3. Проф. д-р Лидија Карева. член 

 
- д-р Ангела Дебрешлиоска на тема: "Генетски и инфламаторни параметри за 
хронична опструктивна белодробна болест во асоцијација со клинички 
фенотипови", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Мариjа Крстевска, ментор 
2. Проф. д-р Бисерка Јовковска Ќаева, член  
3. Проф. д-р Александар Петличковски. член 

 
3. Извештаи од комисии за оценка на на докторска дисертација од:  
 
- д-р Весна Бришкоска Бошковска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1214 
од 01.05.2020) на тема: "Ризик-фактори за рекурентен еризипел на долни 
екстремитети", 
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
 
- д-р Елена Петковиќ (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1215 од 
15.05.2020) на тема: "Наследна тромбофилија кај неповолен исход на 
бременоста, инфертилитет и неуспешна ин витро фертилизација", 
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
 
- д-р Маја Пејковска Илиева (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1215 од 
15.05.2020) на тема: "Верификација на имунолошката компонента во 
етиопатогенезата на прееклампсијата",  
 
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 Снежана Зечевиќ на тема: "Евалуација на постоперативните промени на 
солзниот филм и на рожницата по фемтосекундна лентикуларна екстракција 
со мала инцизија", 
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
 
- д-р Аделина Ахмети Пронај на тема: "Растројство на дефицит на внимание и 
хиперактивност и извршни функции кај деца", 
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
 
5. Формирање на комисии за одбрана на докторска дисертација од: 
 
- д-р Весна Бришкоска Бошковска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1214 
од 01.05.2020) на тема: "Ризик-фактори за рекурентен еризипел на долни 
екстремитети", се предлага 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. Проф. д-р Љубица Павлова, член 
5. Проф. д-р Александар Анчевски. член 

 
- д-р Елена Петковиќ (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1215 од 
15.05.2020) 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 Татјана Макаровска, член  
5. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска. член 

 
- д-р Маја Пејковска Илиева (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1215 од 
15.05.2020) на тема: "Верификација на имунолошката компонента во 
етиопатогенезата на прееклампсијата", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Гордана Адамова, претседател, 
2. Проф. д-р Весна Антовска, ментор, 
3. Проф. д-р Марјан Стојовски, член 
4. Проф. д-р Кочо Димитровски, член 
5. Проф. д-р Александар Петличковски, член 

 



6. Донесена е предлог-одлука за потпишување на изјава од менторот дека 
приложените два задолжителни публикувани труда од областа на дисертацијата на 
кандидатот-докторанд, не се објавени во предаторски списанија и издавачи. Со 
оваа предлог одлука се менува претходната одлука каде рецензентската комисија за 
оцена на докторска дисертација беше задолжена за потпишување на изјавата. 
 
 
 
 
          Раководител на  
                                  Советот на студиската програма за  

            трет циклус студии-докторски студии по медицина 
 

      Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска   с.р. 
 
 



 
 
 
 
                                         

ИЗВЕШТАЈ ОД НАСТАВНО-НАУЧНИОТ КОЛЕГИУМ 
ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ ПО МЕДИЦИНА 

 
 

     Наставно-научниот колегиум за постдипломски студии на Наставно-
научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје одржа седница на ден 
01.06.2020 година, произнесувајќи се по дневниот ред, ги донесе следните 
заклучоци:     

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

1. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска 
2. Проф. д-р Жаклина Цековска   
3. Доц. д-р Ана Данева Маркова  

 
 
 
                                                                                     Продекан                                                              
                                                                 Проф д-р Р. Попова Јовановска с.р. 
                                                                                                             

                                          



 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ОД НАСТАВНО НАУЧЕН КОЛЕГИУМ ЗА 
ПОСДИПЛОМСКИ СТУДИИ ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО 

 
      Наставно – научниот колегиум  за посдипломски студии  по јавно здравство, 
на седницата одржана на 02.06.2020 година, преку сретствата за електронска 
комуникација произнесувајќи се по дневниот ред, ги донесе следните 
заклучоци: 
 

1.  Формирање на комисија за оценка  на магистерски труд по пријава 
од: 
           - Катерина Адамова " Оптовареност со дијабетес  мелитус  во 
Република Северна Македонија и превенција согласно  Глобалниот план за 
дијабетес 2011-2021 година". 
                   Се предлага Комисија во состав: 
                   проф.д-р Бети Зафировска Иванова 
                   проф.д-р Тања Миленковиќ 
                   проф.д-р Фимка Тозија 
                   ментор: Фимка Тозија 
 

2. Прифаќање на тема  за изработка на магистерски  труд по Јавно 
здравство и определување на менторпо: 
 

Се прифаќа темата за изработка на магистерски труд:  "Социјална и 
здравствена заштита на старите лица со фокус на моделот за долготрајна грижа 
во Република Северна Македонија " поднесена од кандидатот Симона 
Стојановска. 
                    
                   ментор: проф.д-р Моме Спасовски 
 
 
 
           

                                                                                                                            
Претседател, 

                                                                                   Проф.д-р Драган Ѓорѓев с.р.                                                                                                
 
 
 



 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ОД СОВЕТОТ НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ 
ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО 

 
 

Советот на докторски студии по Јавно Здравство, на седницата одржана 
на 01.06.2020 година, преку сретствата за електронска комуникација 
произнесувајки се по дневниот ред  зазеде став:  
 
   1. Формирање на комисија за оцена на подобност на пријавената 
тема за изработка на докторска дисертација од кандидатите: 
                 - д-р Моника Неловска на тема " Знаења, ставови и практики за ХБВ 
инфекција во заедницата". 
                 Се предлага Комисиај во состав: 
                   проф.д-р Розалинда Исјановска 
                   проф.д-р Бети Зафирова Ивановска  
                   проф.д-р Моме Спасовски 
 
  2. Формирање на комисија за оценка на докторска дисертација по 
пријава на кандидат; 
           а) м-р д-р  Светлана Крстевска Блажевскa  на тема: "Состојба и насоки за 
подобрување на грижата за здравјето на мајките и новородените во Република 
Северна Македонија". 
                  Се предлага Комисиај во сосотав: 
                    проф.д-р Елена Ќосевска 
                    проф.д-р Дончо Донев 
                    проф.д-р Розалинда Исјановска 
                    проф.д-р Бети Зафирова Ивановска 
                    проф.д-р Нада Поп Јорданова 
 
                                       
 
 
 
                                                          Совет на докторски студии по јавно здравство 
                                                                                       Раководител, 
                                                                     Проф д-р Розалинда Исјановска с.р.  
 
 



ИЗВЕШТАЈ ОД ОДБОРОТ ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 

Членовите на Одборот за издавачка дејност на Медицинскиот факултет на ден 01.06.2020 
година, произнесувајќи се по точките од дневниот ред го донесе следниов извештај кој го 
доставува до членовите на ННС. 

 
1.  Формирање на рецензентскa комисиja за:  
а)  Учебник со наслов: „Спирометријата во дијагностиката и мониторингот на 

болестите на респираторниот систем“  од авторот проф.д-р Јордан Минов од Катедрата за 
медицина на трудот се предлагаат следниве членови за Рецензентска комисија: 

1. Проф.д-р Јованка Караџинска Бислимовска 
2. Проф.д-р  Анѓелко Ѓорчев 

 
 б) Учебник со наслов: „Балнеоклиматотерапија“ од авторите: проф.д-р Ериета 

Николиќ Димитрова, доц.д-р Билјана Митревска и доц.д-р Валентина Коевска за студентите на 
тригодишните студии по физиотерапија од Катедрата за физикална медицина и рехабилитација 
се предлагаат следниве членови за Рецензентска комисија: 

1. Проф.д-р Ѓорѓи Божиновски 
2. Доц.д-р Цветанка Ѓеракароска Савевска 

 
 в) Учебник со наслов: „Анатомија 1“ од авторите: проф.д-р Бљана Зафирова, проф.д-р 

Јулија Живадиновиќ, проф.д-р Ники Матвеева, проф.д-р Марија Папазова и доц.д-р Елизабета 
Чадиковска за студентите од Стоматолошкиот факултет од Катедрата за анатомија се 
предлагаат следниве членови за Рецензентска комисија: 

1. Проф.д-р Ќиро Ивановски 
2. Проф.д-р Весна Јаневска 
 

 г) Учебник со наслов: „Мултидисциплинарен практичен пристап во дијагноза и 
терапија на остеосарком“ од авторите: проф.д-р Виолета Василевска Никодиновска, проф.д-р 
Милан Самарџиски, проф.д-р Весна Јаневска за студентите по медицина и специјализантите од 
Катедрата за радиологија се предлагаат следниве членови за Рецензентска комисија: 

1. Проф.д-р Михаел Груневски 
2. Проф.д-р Лилјана Спасевска 

 
2. Донесување на Одлука за печатење на рецензирани учебници/учебни помагала: 

   1. Учебник: „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 и проф.д-р Јасмина Плунцевиќ Глигоровска 
од Катедрата за физиологија во тираж од 300 примероци. 
 2. Учебно помагало „Основни принципи и постапки во хирургијата“ од група автори: 
проф.д-р Игор Кафтанџиев и соработници од катедрата за хирургија во тираж од 200 
примероци. 

3. Монографија „Јодот во урина како биохемиски маркер: индикации, методологија и 
сопствени искуства“ од авторот в.н.сор.д-р Соња Кузмановска од Катедрата за патолошка 
физиологија во тираж од 100 примероци.   
                                                                                                  Претседател на  

      Одборот за издавачка дејност 
              Проф. д-р Људмила Ефремовска, с.р. 


