








  
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 
 
 Од одржана XXXIII редовна седница на Наставно-научниот совет преку 
средствата за електронска комуникација (преку е-маил) со праќање на повратен е-маил 
(reply all), закажана за ден 31.03.2021 година.  

Од вкупно 132 членa на  Наставно-научниот совет, по предложениот дневен ред 
на седницата преку е-маил се изјаснија 117 членoви (102 наставници и 15 студенти) и 
тоа: Соња Топузовска, Розалинда Попова Јовановска, Бети Зафирова Ивановска,  
Златко Јаќовски, Ана Данева Маркова, Светлана Цековска, Марија Папазова, Јулија 
Живадиновиќ Богдановска, Биљана Зафирова, Елизабета Чадиковска, Јасна Богданска, 
Катерина Тошевска Трајковска, Ирена Костовска, Елида Митевска, Бети Дејанова, 
Сања Манчевска,  Јасмина Плунцевиќ Глигороска, Елена Трајковска Докиќ, Гордана 
Јанкоска, Жаклина Цековска, Ана Кафтанџиева, Славица Костадинова Куновска, Нели 
Башеска, Венјамин Мајсторов, Никола Лабачевски, Димче Зафиров, Јасмина 
Тројачанец, Кочо Димитровски, Билјана Таушанова, Весна Велиќ Стефановска, Моме 
Спасовски, Фимка Тозија, Биљана Јанеска, Верица Попоска, Александар Станков, 
Даниела Миладинова, Ана Угринска, Михаел Груневски, Василчо Спиров, Маја 
Јакимовска Димитровска, Љубица Георгиевска Исмаил, Марија Вавлукис, Христо 
Пејков, Петар Дејанов, Ѓулшен Селим, Весна Ристовска, Александар Стојановиќ, Дејан 
Докиќ, Снежана Мишевска Перчинкова, Ирена Кафеџиска, Ненад Јоксимовиќ, Мери 
Трајковска, Владимир Андреевски, Ката Мартинова, Емилија Влашки, Филип Дума, 
Светлана Кочева, Лидија Карева, Костандина Кузевска Манева, Соња Бојаџиева, 
Татјана Јаќовска, Звонко Миленковиќ, Ирена Кондова Топузовска, Гордана Китева 
Тренчевска, Наталија Банева Долненец, Анита Арсовска, Емилија Цветковска, Марија 
Ралева, Антони Новотни, Бранислав Стефановски, Димитар Боневски, Ненси 
Манушева, Снежана Смичкоска, Виолета Клисаровска, Сузана Николовска, Весна 
Гривчева Пановска, Никола Јанкуловски, Светозар Антовиќ, Александар Чапароски, 
Миле Петровски, Боро Џонов, Славчо Стојменски, Виктор Камилоски, Симон Трпески, 
Златко Темелковски, Зоран Божиновски, Милена Голубовиќ Арсовска,  Јане Нетковски, 
Глигор Тофоски, Јадранка Георгиевска, Мирјана Шошолчева, Билјана Кузмановска,   
Михаил Кочубовски, Гордана Ристовска, Ериета Николиќ Димитрова, Билјана 
Митревска, Татјана Макаровска Бојаџиева, Јованка Караџинска Бислимовска, Јордан 
Минов, Александар Петличковски, Катарина Ставриќ и Томислав Станковски, 
студенти: Ангела Петреска, Маринела Фармакоска, Веса Седалиу, Леона Лазаревска, 
Марио Петрески, Јасин Рустеми, Ѓорѓи Стојковски, Љубица Баткоска, Јован 
Марушевски, Ернес Никочевиќ, Џансун Буковец, Димитар Стевчев, Мирослав 
Момчилов,  Јован Јованоски и Виктор Симеоновски.      
 

Членови што не се изјасниле за седницата преку е-маил: Весела Малеска 
Ивановска, Гордана Петрушевска,  Билјана Пргова, Климе Ѓорески, Елизабета 
Србиновска Костовска, Силвана Јованова, Викторија Чалоска Иванова, Снежана 
Стојковска, Ѓорѓи Јота, Сашко Јовев, Никола Николовски и Горан Димитров, студенти: 
Мартина Савовска, Горјан Волкановски и Теа Михајлова. 
 

Членовите на ННС со мнозинство гласови го прифатија предложениот дневен 
ред. 

Матријалите за седницата на членовите на ННС им беа доставени на 26.03.2021 
година. 
 Членовите на ННС се изјаснуваа по следниов 
 



  
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 
1. Усвојување  на записникот од ХXXII седница на Наставно-научниот совет 

одржана на ден 17.02.2020 година.  
2. Извештаи по рецензии. 
a) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: „Практикум по 

хигиена и здравствена екологија“ наменет за студентите на Медицинскиот факултет од 
авторите: проф.д-р Михаил Кочубовски, проф.д-р Гордана Ристовска, проф.д-р Игор 
Спироски и ас.д-р Александра Петрова, Билтен на УКИМ бр. 1234 од 15.03.2021, 
стр.94-99. 

б) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: „Педијатриска 
Дијабетологија“ наменет за студентите на Медицинскиот факултет и Стоматолошкиот 
факултет, интегрирани студии во прв и втор циклус, за предметот педијатрија  од 
авторот проф.д-р Зоран Гучев со соработниците доц.д-р Александра Јанчевска, проф.  
д-р Велибор Тасиќ и проф.д-р Соња Бојаџиева, Билтен на УКИМ бр. 1234 од 
15.03.2021, стр.100-102. 

в) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: „Основи на 
лабораториската трансфузиона медицина“ од авторите: проф.д-р Татјана Макаровска 
Бојаџиева, н.сор.д-р Емилија Велкова, ас.д-р Виолета Дејанова Илиевска и ас.д-р Елена 
Петковиќ Билтен на УКИМ бр. 1234 од 15.03.2021, стр. 103-106. 

 
г) 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 Анамарија Јанкуловска на тема: „Валидација на методот на откривање на 
сентинелен лимфен јазол со радиоколоид обележан со 99mTc кај пациентки со 
ендометријален карцином“. 

2. Д-р Жарко Спасовски на тема: „Предиктори за рано оперативно лекување  на 
тешка форма  на воспаление на жолчно ќесе”. 

3. Д-р Марјан Бошев на тема: „Aсоцираност на генски полиморфизми на 
матрикс металопротеиназа – 1, на матрикс металопротеиназа – 9 и на азотен оксид 
синтетаза – 3 со коронарната артериска болест кај помлада популација”. 

4. Д-р Љубица Миќуновиќ Дерибанова на тема: „Компаративни ефекти на 
епинефринот и дексаметазонот како адјуванси при периферни нервни блокови на горен 
екстремитет кај педијатриски пациенти”. 
 

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

1. Д-р Александра Јовановска на тема: „Клиничко значење на минималната 
резидуална болест и нејзина корелација со други ризик-фактори кај детската акутна 
лимфобластна леукемија” Билтен на УКИМ бр. 1231 од  15.02.2021 година, стр. 77-84. 

  
3. Извештаи од одбори, наставно-научни колегиуми, совети и комисии 

  -    Кадровски одбор   
  -    Наставен oдбор 
  -    Совет на студиска програма за трет циклус студии по медицина 
-    Одбор за специјализации и супспецијализации 
-    Совет на студиска програма за трет циклус на студии по јавно здравство 
 -    Одбор за издавачка дејност. 



  
 

4. Избори по билтени  
Избор во научни и соработнички звања на Медицинскиот факултет, а според 

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил  и Методиј“ во Скопје, Билтен на УКИМ бр. 1232 
од 15.02.2021 година, Билтен на УКИМ бр. 1234 од 15.03.2021 година. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ад-1. Усвојување  на записникот од ХXXII седница на Наставно-научниот совет 
одржана на ден 17.02.2021 година. 

ННС со мнозинство гласови го усвои записникот од ХXXII седница на 
Наставно-научниот совет одржана на ден 17.02.2021 година. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ад-2. 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- 3. Извештаи од одбори, наставно-научни колегиуми и комисии 
Кадровски одбор 
Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од 

Скопје одржал состанок на 26.03.2021 година во 11 часот преку средствата за 
електорнска комуникација.  

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

ННС ги усвои следните рецензентски комисии: 
 За Конкурс објавен од Медицински факултет во Скопје на 08.03.2021 година 

во дневните весници „Нова Македонија“  и  „Коха“ за избор на: 
- 1 асистент по предметот ортопедија 

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

- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 микробиологија   
 бактериологија   
 вирусологија   
 паразитологија   
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Жаклина Цековска 
2. Проф.д-р Елена Трајковска Докиќ 
3. Проф.д-р Ана Кафтанџиева 

- 1 асистент по предметот микробиологија со паразитологија 
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Гордана Јанкоска 
2. Н.сор.д-р Гордана Мирчевска 
3. Н.сор.д-р Лилјана Лабачевска Ѓатовска 

 



  
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 епидемиологија    
 епидемиологија    
 здравствена статистика и информатика   
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Розалинда Исјановска 
2. Проф.д-р Билјана Таушанова 
3. Проф.д-р Бети Зафирова Ивановска 

- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната 
област 

 медицинска физика   
Се формира комисија во состав: 
1.Проф.д-р Томислав Станковски 
2. Проф.д-р Христина Спасевска 
3. Проф.д-р Даниела Миладинова 

- 2 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-
научната област 

 медицина на трудот   
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Јордан Минов 
2. Проф.д-р Јованка Караџинска Бислимовска 
3. Проф.д-р Елисавета Стикова 

- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 анестезиологија   
 анестезиологија и реанимација  
 здравствена нега   
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Мирјана Шошолчева 
2. Проф.д-р Јордан Нојков 
3. Проф.д-р Даниела Поп Ѓорчева 

- 1 лице во сите научни звања по предметите од  научните области: 
 анестезиологија  
 анестезиологија и реанимација  
 здравствена нега   
Се формира комисија во состав: 
1.  Проф.д-р Андријан Карталов 
2. Проф.д-р Билјана Кузмановска 
3. Проф.д-р Мирјана Шошолчева 

- 3 асистенти по предметот анестезиологија со реанимација 
Се формира комисија во состав: 
1.  Проф.д-р Андријан Карталов 
2. Проф.д-р Билјана Кузмановска 
3. Проф.д-р Мирјана Шошолчева 

- 2 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните  
области: 

 ментална хигиена   
 психосоматика   



  
 детска психијатрија  
 психопатологија 
 психотерапија   
 психоанализа   
 психофармакотерапија   
 медицинска психологија  
 медицинска социологија   
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Антони Новотни 
2. Проф.д-р Бранислав Стефановски 
3. Проф.д-р Викторија Вујовиќ 

- 7  асистенти по предметот психијатрија и медицинска психологија 
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Марија Ралева 
2. Проф.д-р Димитар Боневски 
3. Проф.д-р Ненси Манушева 

- 2 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната 
област 

 дерматовенерологија  
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Сузана Николовска 
2. Проф.д-р Катерина Дамевска 
3. Проф.д-р Александар Анчевски 
4. Проф.д-р Снежана Смичкова 
5. Проф.д-р Дејан Докиќ 

- 2  асистенти по предметот дерматовенерологија 
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Катерина Дамевска 
2. Проф.д-р Сузана Николовска 
3. Проф.д-р Александар Анчевски 

- 4 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната 
област 

 неврологија   
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Гордана Китева Тренчевска 
2. Проф.д-р Дијана Никодијевиќ 
3. Проф.д-р Наталија Долненец Банева 
4. Проф.д-р Анита Арсовска 
5. Проф.д-р Игор Петров 

- 2  лица во сите научни звања по предметите од  научните области: 
 неврологија   
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Гордана Китева Тренчевска 
2. Проф.д-р Дијана Никодијевиќ 
3. Проф.д-р Емилија Цветковска 
4. Проф.д-р Драгана Петровска Цветковска 
5. Доц.д-р Иван Барбов 

- 1  асистент по предметот неврологија 
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Гордана Китева Тренчевска 



  
2. Проф.д-р Наталија Долненец Банева 
3. Н.сор.д-р Николина Тановска 

- 1  асистент по предметот онкологија со радиотерапија 
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Снежана Смичкоска 
2. Проф.д-р Валентина Крстевска 
3.Доц.д-р Виолета Клисаровска 

- 2 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните  
области: 

 педијатрија   
 детски болести со нега на болно и здраво дете   
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Филип Дума 
2. Проф.д-р Лидија Карева 
3. Проф.д-р Аспазија Софијанова 

 4. Проф.д-р Соња Бојаџиева 
 5. Проф.д-р Татјана Јаќовска 
- 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 Емилија Влашки 
2. Проф.д-р Ацо Костовски 
3. Проф.д-р Костандина Кузевска Манева 
4. Проф.д-р Критстина Миронска 
5. В.н.сор.д-р Емилија Шахпазова 

- 1  асистент по предметот инфективни болести 
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Звонко Миленковиќ 
2. Проф.д-р Ирена Кондова Топузовска 
3. Проф.д-р Снежана Стојковска  

- 7 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните  
области: 

 гинекологија и акушерство   
 гинекологија и акушерство со нега   
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Глигор Тофоски 
2. Проф.д-р Јадранка Георгиевска 
3.Проф.д-р Ана Данева Маркова 

- 3 лица во сите научни звања по предметите од научните  области: 
 гинекологија и акушерство   
 гинекологија и акушерство со нега   
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Глигор Тофоски 
2. Проф.д-р Јадранка Георгиевска 
3.Проф.д-р Ана Данева Маркова 

- 7  асистенти по предметот гинекологија и акушерство 
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Глигор Тофоски 



  
2. Проф.д-р Јадранка Георгиевска 
3.Проф.д-р Ана Данева Маркова 

- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 хигиена   
 здравствена екологија  
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Драган Ѓорѓев 
2. Проф.д-р Гордана Ристовска 
3. Проф.д-р Игор Спироски 

- 1 лице во сите научни звања по предметите од  научната област 
 радиологија   
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Михаел Груневски 
2. Проф.д-р Маја Јакимовска Димитровска 
3. Доц.д-р Менка Лазаревска 

- 3  асистенти по предметот радиологија 
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Михаел Груневски 
2. Проф.д-р Василчо Спиров 
3. Проф.д-р Виолета Василевска Никодиновска  

- 1  асистент по предметот биохемија и клиничка биохемија 
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Соња Топузовска 
2. Проф.д-р Катерина Тошеска Трајковска 
3. Доц.д-р Ирена Костовска  

- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната 
област 

 трансфузиологија   
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Татјана Макаровска Бојаџиева 
2. Проф.д-р Миленка Благоевска 
3. Проф.д-р Ката Мартинова 

- 1  асистент по предметот трансфузиологија 
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Татјана Макаровска Бојаџиева 
2. Проф.д-р Миленка Благоевска 
3. Н.сов.д-р Анита Христова Димчева 

- 2 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

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

- 2  асистенти по предметот оториноларингологија 
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Марина Давчева Чакар 



  
2. Проф.д-р Јане Нетковски 
3. Проф.д-р Никола Николовски 

- 2 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 интерна медицина  
 кардиологија 
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Љубица Георгиевска Исмаил 
2. Проф.д-р Марија Вавлукис 
3. Проф.д-р Христо Пејков 
4. Проф.д-р Ненад Јоксимовиќ 
5. Проф.д-р Ѓулшен Селим  

- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области: 
 интерна медицина  
 кардиологија  
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Елизабета Србиновска Костовска 
2. Доц.д-р Лидија Попоска 
3. Доц.д-р Јорго Костов 
4. Проф.д-р Мери Трајковска 
5. Проф.д-р Соња Генадиева Ставриќ 

- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 интерна медицина   
 хепатогастроентерологија  
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Викторија Чалоска Иванова 
2. Проф.д-р Ненад Јоксимовиќ 
3. Проф.д-р Мери Трајковска 
4. Проф.д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ 
5. Доц.д-р Сава Пејковска 

- 2 лица во сите научни звања по предметите од научните области: 
 интерна медицина   
 хепатогастроентерологија  
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Магдалена Генадиева Димитрова 
2. Проф.д-р Калина Гривчева Старделова 
3. Проф.д-р Ѓорѓи Дерибан 
4. Проф.д-р Ирена Кафеџиска 
5. Доц.д-р Димитар Каркински 

- 2 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 интерна медицина   
 нефрологија  
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Гоце Спасовски  
2. Проф.д-р Петар Дејанов 
3. Проф.д-р Билјана Герасимовска Китановска 
4. Проф.д-р Дејан Докиќ 



  
5. Проф.д-р Снежана Марковиќ Темелкова 

- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области: 
 интерна медицина  
 нефрологија  
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Весна Герасимовска 
2. Проф.д-р Ѓулшен Селим 
3. В.н.сор.д-р Игор Николов 
4. Проф.д-р Лидија Петковска 
5. Доц.д-р Саша Мишевска Јовановска 

- 2 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 интерна медицина   
 токсикологија  
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Нико Беќаровски 
2. Проф.д-р Никола Лабачевски 
3. Проф.д-р Димче Зафиров 
4. Проф.д-р Снежана Мишевска Перчинкова 
5. Проф.д-р Борче Георгиевски 

- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 интерна медицина   
 ревматологија  
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Снежана Мишевска Перчинкова 
2. Проф.д-р Ѓорѓи Божиновски 
3. Проф.д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ 
4. Проф.д-р Соња Генадиева Ставриќ 
5. Проф.д-р Славица Шубевска Стратрова 

- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области: 
 интерна медицина  
 ревматологија  
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Снежана Мишевска Перчинкова 
2. Проф.д-р Ирена Кафеџиска 
3. Проф.д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ 
4. Проф.д-р Марија Вавлукис 
5. Доц.д-р Владимир Андреевски 
 

За формирање на рецензентска комисија за избор на 1 наставник во сите 
наставно-научни звања по предметите од наставно-научните области: интерна 
медицина   и хематологија, на самата седница на ННС на ден 29.03.2021 година, додека 
траеше гласањето по точките од дневниот ред, членот на Наставно-научниот совет и 
раководител на катедрата за интерна медицина проф.д-р Марија Вавлукис достави е-
маил до сите членови на Наставно-научниот совет предлог за промена на член во 
рецензентска комисија, поради согледана техничка грешка во составот на 
Рецензентската комисија за  избор на еден наставник во сите звања од наставно-
научните области: интерна медицина  и хематологија, Вонреден професор д-р Христо 



  
Пејков да биде заменет со Проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска. На конкурсот 
пријавен кандидат е научен советник и од тие причини вонреден професор неможе да 
биде член во комисијата.  

Сите членови кои гласаа на оваа седниц ана ННС го поддржаа предлогот на 
проф.д-р Марија Вавлукис, односно никој не се изјасни против. 

По спроведеното гласање, ННС ја усвои следната комисија:  

- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 интерна медицина   
 хематологија  
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Лидија Чевревска 
2. Проф.д-р Александар Стојановиќ 
3. Проф.д-р Борче Георгиевски 
4. Проф.д-р Дејан Докиќ 
5. Проф.д-р Елизабета Србиновска Костовска 

- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 интерна медицина   
 ендокринологија и заболување на метаболизмот  
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Татјана Миленковиќ 
2. Проф.д-р Славица Шубевска Стратрова 
3. Проф.д-р Снежана Марковиќ Темелкова 
4. Проф.д-р Магдалена Генадиева Димитрова 
5. Проф.д-р Ѓулшен Селим 

- 1 лице  во сите научни звања по предметите од научните области: 
 интерна медицина   
 ендокринологија и заболување на метаболизмот  
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Татјана Миленковиќ 
2. Проф.д-р Снежана Марковиќ Темелкова 
3. Доц.д-р Саша Јовановска Мишевска  
4. Проф.д-р Златица Гошева 
5. Доц.д-р Лидија Попоска 

 
- 30  асистенти по предметот интерна медицина 

Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ 
2. Проф.д-р Лидија Петковска 
3. Доц.д-р Владимир Андреевски 

 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 хирургија    
 неврохирургија   
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Кирил Лозанче 
2. Доц.д-р Венко Филипче 
3. Проф.д-р Ристо Чоланчевски  



  
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 хирургија   
 урологија  
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Оливер Станков 
2. Проф.д-р Сотир Ставридис 
3. Проф.д-р Зоран Караџов 

- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 хирургија   
 детска хирургија 
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Миле Петровски 
2. Проф.д-р Лазар Тодоровиќ 
3. Проф.д-р Оливер Станков 

- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 хирургија   
 пластична хирургија 
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Смиља Ѓоргова Туџарова 
2. Проф.д-р Боро Џонов 
3. Проф.д-р Симон Трпески 

- 1 лице во сите научни звања по предметите од научните области: 
 хирургија  
 пластична хирургија  
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ 
2. Проф.д-р Елизабета Мирчевска Жоговска 
3. Проф.д-р Оливер Станков 

- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 хирургија  
 дигестивна хирургија  
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Зоран Караџов 
2. Доц.д-р Огнен Костовски 
3. Доц.д-р Владимир Рендевски 

- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 хирургија   
 трауматологија  
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Игор Кафтанџиев (нема доставена согласност) 
2. Проф.д-р Симон Трпески 
3. Проф.д-р Лазар Тодоровиќ 



  
- 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 Сашко Јовев 
2. Проф.д-р Ристо Чоланчевски 
3. Проф.д-р Александар Чапароски 

- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 хирургија   
 кардиохирургија 
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Сашко Јовев 
2. Проф.д-р Хрвоја Гаспаровиќ (MD, PhD, FETCS, Универзитетска болница 
„Rebro“, Загреб) 
3. Проф.д-р Ристо Чоланчевски 

 
 

2. ННС донесе одлука за измена и дополнување на одлуката за вклучување на 
стручњаци од практиката од соодветната област за одржување на практична 
клиничка настава за студиските програми за тригодишните стручни студии во 
академската 2020/2021 година. 

Катедрата за интерна медицина достави барање кое Кадровскиот одбор го 
разгледа и му предлага на Наставно-научниот совет да ја измени и дополни Одлуката за 
вклучување на стручњаци од практиката од соодветната област за одржување на 
практична клиничка настава за студиските програми за тригодишните стручни студии 
за студиската програма Стручни медицински сестри/техничари за предемтот 
Здравствена нега во интерната медицина во академската 2020/2021 година, со лицето 
ДМС Лорета Петрушевска од ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија. 

 
ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Кадровскиот одбор со 

промената на самата седница за формирање на рецензнетската комисија за избор 
на еден наставник во сите звања по предметите од наставн-научните области: 
интерна медицина и хематологија. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Скопје, одржал седница на ден 22.03.2021 година. 
1. Усвојување на Распоредот за теоретска и практична настава во летниот 

семестар за сите студиски програми  
Членовите на Наставниот одбор со електронско гласање се  изјаснија дека го прифаќаат 
Распоредот за теоретска и практична настава во летниот семестар за сите студиски 
програми. Распоредот е објавен на интернет страната на Медицински факултет на 
следниот линк   http://medf.ukim.edu.mk/?page_id=2647 
   Извештајот од Наставниот одбор ќе бидe проследен до Наставно-научниот 
совет. 

ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Наставниот одбор. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



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

Медицинскиот факултет во Скопје, одржал седница на ден 25.03.2021 година.  
1. ННС формира комисии за оцена на докторска дисертација од: 
- д-р Драган Ѓорѓиевски на тема: „Евалуација на факторите за откажување од 

пушење преку три модели на откажување од пушење“, се формира комисија во состав: 
1. Проф. д-р Катарина Ставриќ, претседател 
2. Проф. д-р Светлана Кочева, ментор 
3. Проф. д-р Горица Брешковска, член  
4. Проф. д-р Моме Спасовски, член  
5. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска. член 
- д-р Марија Ѓеракароска Радовиќ на тема: „Предиктори за појава на атријална 

фибрилација кај пациенти по кардиохируршки интервенции“, се формира комисија во 
состав: 

1. Проф. д-р Сашко Јовев, претседател 
2. Проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска, ментор 
3. Проф. д-р Маријан Бошевски, член  
4. Проф. д-р Христо Пејков, член  
5. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска. член 
- д-р Маја Аврамовска на тема: „Тироидниот статус во гравидитетот и неговото 

влијание врз неонаталниот исход“, се формира комисија во состав: 
1. Проф. д-р Оливија Васкова, претседател 
2. Проф. д-р Горан Димитров, ментор 
3. Проф. д-р Ана Данева Маркова, член  
4. Проф. д-р Глигор Тофоски, член  
5. Проф. д-р Јорго Бабушку. член 
- д-р Андреј Николовски на тема: „Вредноста на лапароскопската апендектомија 

во третманот на комплициран апендицитис“, се формира комисија во состав: 
1. Проф. д-р Никола Јанкуловски, претседател 
2. В. Н. сор. д-р Ирина Павловска, ментор 
3. Проф. д-р Светозар Антовиќ, член  
4. Проф. д-р Реџеп Сељмани, член  
5. Проф. д-р Ѓорѓи Дерибан. член 
- д-р Данило Нонкуловски на тема: „Значењето на вредностите на 

Прокалцитонинот во рана дијагноза, терапија и прогноза на сепса кај педијатриски 
пациенти“, се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Катарина Ставриќ, претседател 
2. Проф. д-р Ката Мартинова, ментор 
3. Проф. д-р Аспазија Софијанова, член  
4. Проф. д-р Снежана Стојковска, член  
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член 
- д-р Петар Јаневски на тема: „Улогата на магнетната резонанца во одредување 

на патогенезата на рефракторната болка кај пациенти со цервикобрахијален синдром“, 
се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Михаил Груневски, претседател 
2. Проф. д-р Анита Арсовска, ментор 
3. Проф. д-р Надица Митревска, член  
4. Проф. д-р Елизабета Стојовска Јовановска, член  
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член 
- д-р Александра Бабуловска на тема: „Рабдомиолиза како компликација кај 

акутно интоксицирани пациенти со психотропни и хемиски супстанции и ризик-
фактори за развој на акутно бубрежно оштетување“, се формира комисија во состав: 



  
1. Проф. д-р Ѓулшен Селим, претседател 
2. Проф. д-р Даниела Чапароска, ментор 
3. Проф. д-р Петар Дејанов, член  
4. Проф. д-р Билјана Кузмановска, член  
5. Проф. д-р Зорица Наумовска. член 
- д-р Ивица Стојаноски на тема: „Екстракорпорална литотропсија со удари 

бранови наспроти перкутана нефролитотомија во лекувањето на бубрежните камења од 
10-20мм во средната и горната група на чашки“, се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Слободан Ристовски, претседател 
2. Проф. д-р Владимир Георгиев, ментор 
3. Проф. д-р Гоце Спасовски, член  
4. Проф. д-р Оливер Станков, член  
5. Проф. д-р Сотир Ставридис. член 
- д-р Емилија Лазарeва, на тема: „Хипофракционирана наспроти 

конвенционално фракционирана елективна радиотерапија кај пациенти со рак на дојка 
и презервирачки оперативен зафат“, се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Снежана Смичкоска, претседател 
2. Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска, ментор 
3. Проф. д-р Валентина Крстевска, член  
4. Проф. д-р Светлана Антевска Грујоска, член  
5. Проф. д-р Бети Зафириова Ивановска. член 
- д-р Еџевит Кадри на тема: „Лапароскопска наспроти отворена херниопластика 

кај вентрални хернии со техника на интраперитонеално пласирање на мрежа (IPOM-
intraperitoneal onlay mesh) и ран клинички исход “, се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Никола Јанкуловски, претседател 
2. В. н. сор. д-р Јасминка Нанчева, ментор 
3. Проф. д-р Светозар Антовиќ, член  
4. Проф. д-р Реџеп Сељмани, член  
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член 
- д-р Јана Белевска на тема: „Евалуација на хормоните на хипофизо-гонадана и 

хипофизо-адренална оска како предиктори за појава на постпартална депресија при ин 
витро фертилизација“, се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Бранислав Стефановски, претседател 
2. Проф. д-р Марија Папазова, ментор 
3. Проф. д-р Ана Данева Маркова, член  
4. Проф. д-р Горан Димитров, член  
5. Проф. д-р Глигор Тофоски. член 
- д-р Ирена Костадинова Петрова  на тема: „Постмортално одредување на 

староста на крвните подливи“, се формира комисија во состав:   
1. Проф. д-р Елида Митевска, претседател   
2. Проф. д-р Билјана Јанеска, ментор   
3. Проф. д-р Лилјана Спасевска, член   
4. Проф. д-р Верица Попоска, член   
5. Доц. д-р Лена Какашева Маженковска, член   

 
2. Извештаи од комисии за оценка на докторска дисертација од: 
- д-р Александра Јовановска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1232 од 

15.02.2021) на тема: "Клиничко значење на минималната резидуална болест и нејзина 
корелација со други ризик фактори кај детската акутна лимфобластна леукемија", 

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 тема за изработка на докторска 

дисертација од: 
- д-р Анамарија Јанкуловска на тема: "Валидација на методот на откривање на 

сентинелен лимфен јазол со радиоколоид обележан со 99mTc кај пациентки со 
ендометријален карцином", 

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

- м-р Жарко Спасовски на тема: "Предиктори за рано оперативно лекување на 
тешка форма на воспаление на жолчно ќесе", 

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

- д-р Марјан Бошев на тема: "Асоцираност на генски полиморфизми на матрикс 
металопротеиназа-1, на матрикс металопротеиназа-9 и на азотен оксид синтетаза-3 со 
коронарната артериска болест кај помлада популација", 

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

- д-р Љубица Миќуновиќ на тема: "Компаративни ефекти на епинефринот и 
дексаметазонот како адјуванси при периферни нервни блокови на горен екстремитет 
кај педијатриски пациенти", 

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

4. ННС формира комисии за одбрана на докторска дисертација од: 
- д-р Александра Јовановска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1232 од 

15.02.2021) на тема: "Клиничко значење на минималната резидуална болест и нејзина 
корелација со други ризик фактори кај детската акутна лимфобластна леукемија", се 
формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Александар Стојановиќ, претседател 
2. Проф. д-р Ката Мартинова, ментор 
3. Проф. д-р Светлана Кочева, член  
4. Проф. д-р Борче Георгиевски, член  
5. Проф. д-р Елена Шукарова Ангеловска. член 

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

 
Одбор за специјализации и супспецијализации 

         Одборот за специјализации и супспецијализации на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет од Скопје одржал состанок на 24.03.2021 година преку 
сретствата за електронска комуникација.  

1. Продолжување на крајниот рок за полагање на специјалистичкиот и 
супспецијалистичкиот испит за перидо од 12 месеци 

- Одборот за специјализации и супспецијализации му предлага на ННС да го 
усвои продолжувањето на крајниот рок за полагање на специјалистичкиот и 
супспецијалистичкиот испит.  

Заради актуелната епидемиолошка состојба и активното вклучување на 
специјализантите и супспецијализантите во регионалните Ковид – центри,  заради 
зголемениот број на молби за мирување доставени од страна на специјализантите и 



  
супспецијализантите заради неможноста за исполнување на обврските согласно 
запишаните специјализации, односно супспецијализации, како и имајќи ги во предвид 
важечките превентивните препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски 
протоколи со цел заштита на здравјето на населението, се предлага продолжување на 
крајниот рок за положување на специјалистичкиот и супспецијалистичкиот испит за 
период од 12 месеци односно до 31.03.2022 година.  

Специјализантите и супспецијализантите кои стажот го исполнуваат без прекин 
и го завршат во рокот согласно Планот и програмата за специјализација и 
супспецијализција ги исполнуваат условите за полагање на специјалистички односно 
супспецијалистички испит, на нивно барање ќе им се овозможи полагање на 
специјалистички односно супспецијалистички испит. 

По предлог од Одборот за специјализации и супспецијализации, Наставно 
научниот совет  ја донесе следната 
 

О Д Л У К А  
за продолжување на стажот на специјализација односно супспцијализација и на 

крајниот рок за полагање на специјалистички, односно супспецијалистички испит  
   

1. Се продолжува стажот на специјализација односно супспцијализација и крајниот 
рок за полагање на специјалистичкиот, односно супспецијалистички испит за 
период од 18 месеци  на сите специјализанти кои ја започнале специјализацијата во 
2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 година и супспецијализанти кои ја започнале 
супспецијализацијата во 2017, 2018 и 2019 година. 

2. На специјализантите и супспецијализантите кои го завршиле стажот на 
специјализација односно супспцијализација и ги исполниле условите за полагање на 
специјалистички, односно супспецијалистички испит, им се продолжува крајниот 
рок за полагање на испитот до 31.12.2021 година. 

3. Специјализантите и супспецијализантите кои ги исполнуваат условите за полагање 
на специјалистички, односно супспецијалистички испит, на нивно барање, ќе им се 
овозможи полагање на испитот и пред истекот на роковите за продолжување 
утврдени во точките 1 и 2.  

4. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Заради актуелната епидемиолошка состојба и активното вклучување на 
специјализантите и супспецијализантите во регионалните Ковид – центри,  заради 
зголемениот број на молби за мирување доставени од страна на јавните и приватните 
здравствени установи како и од специјализантите и супспецијализантите заради 
неможноста за исполнување на обврските согласно запишаните специјализации, 
односно супспецијализации, како и имајќи ги во предвид важечките превентивните 
препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи со цел заштита на 
здравјето на населението, се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.       
 

2. Предлагање на комисии за полагање на специјалистички испит. 
     - ННС ги усвои следните комисии за полагање на специјалистички испит по 
специјалноста: 

а)  Психијатрија 
              комисии    замена 
           I  

1. Проф.д-р Марија Ралева Проф. д-р Бранислав Стефановски 



  
2. Проф.д-р Димитар Боневски Проф. д-р Викторија Вујовиќ 
3. Проф.д-р Ненси Манушева Н. сор. д-р Елизабет Величковска 

 
II 

 

1. Проф. д-р Бранислав Стефановски Проф. д-р Марија Ралева 
2. Проф. д-р Викторија Вујовиќ Проф. д-р Антони Новотни 
3. Проф. д-р Лилјана Игњатова Доц. д-р Стојан Бајрактаров 

 
III 

 

1. Проф. д-р Антони Новотни Проф. д-р Димитар Боневски 
2. Проф. д-р Бранислав Стефановски Проф. д-р Ненси Манушева 
3. Проф. д-р Славица Арсова Проф. д-р Виктор Исјановски 

 
IV 

 

1. Проф. д-р Антони Новотни Проф. д-р Бранислав Стефановски 
2. Проф. д-р Марија Ралева Проф. д-р Лилјана Игњатова 
3. Проф. д-р Димитар Боневски Н. сор. д-р Кадри Хаџихамза 

 
           V 

 

1. Проф. д-р Викторија Вујовиќ Проф. д-р Антони Новотни 
2. Проф. д-р Марија Ралева Проф. д-р Бранислав Стефановски 
3. Проф. д-р Виктор Исјановски Доц. д-р Стојан Бајрактаров 

 
VI 

 

1. Проф. д-р Димитар Боневски     Проф. д-р Славица Арсова 
2. Проф. д-р Антони Новотни    Проф. д-р Бранислав Стефановски 
3. Доц. д-р Стојан Бајрактаров     Н. сор. д-р Кадри Хаџихамза 

 
VII 

 

1. Проф. д-р Бранислав Стефановски     Проф. д-р Димитар Боневски 
2. Проф. д-р Антони Новотни    Проф. д-р Славица Арсова 
3. Доц. д-р Зоја Бабинкостова    Н. сор. д-р Елизабет Величковска 

 
   а)  Детска и адолесцентна психијатрија 
 I 

1. Проф. д-р Марија Ралева                    
2. Проф. д-р Лилјана Игњатова               
3. Проф. д-р Ненси Манушева  

 
II 

1 Проф. д-р Марија Ралева 
2 Проф. д-р Димитар Боневски 
3 Проф. д-р Антони Новотни 

 
    в)  Мадицинска психологија 
I 

              1.   Проф. д-р Антони Новотни 
 2.  Доц. д-р Стојан Бајрактаров 

      3.   Н. сор. д-р Андромахи Наумовска    
          II 

1. Проф. д-р Марија Ралева 



  
2. Проф. д-р Димитар Боневски  
3. Н. сор. д-р Андромахи Наумовска 

 
3. Предлагање на комисии за полагање на супспецијалистички испит. 
ННС ги усвои следните комисии за полагање на супспецијалистички испит по 

супспецијалноста: 
а)  Детска и адолесцентна психијатрија 

1. Проф. д-р Марија Ралева 
2. Проф. д-р Ненси Манушева  
3. Проф. д-р Лилјана Игњатова 

 
б)  Психотерапија 

1. Проф. д-р Викторија Вујовиќ 
2. Проф. д-р Антони Новотни 
3. Доц. д-р Стојан Бајрактаров 

 
в) Судска психијатрија 

1. Проф. д-р Антони Новотни 
2. Проф. д-р Бранислав Стефановски 
3. Проф. д-р Димитар Боневски 

 
г) Социјална психијатрија 

1. Проф. д-р Димитар Боневски 
2. Проф. д-р Славица Арсова 
3. Проф. д-р Виктор Исјановски 

 
д) Зависности 

1. Проф. д-р Лилјана Игњатова 
2. Проф. д-р Бранислав Стефановски 
3. Проф. д-р Ненси Манушева 

 
ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Одборот за 

специјализации и супспецијализации. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

состанок на 22.03.2021 година. 
 1. ННС формира комисија за оценка на докторска дисертација по пријава на 
кандидат: 
           а) м-р Емире Билали  на тема: "Влијание на анксиозноста кај родителите врз 
здравјето на децата во периодот на нивниот пубертет во општина Гостивар".  

Се формира Комисиај во состав: 
          1. проф.д-р Јованка Караџинска Бислимовска 
          2. проф.д-р Елена Ќосевска 
          3. проф.д-р Бети Зафирова Ивановска 
          4. проф.д-р Фимка Тозија 
          5. проф.д-р Гордана Ристовска 
 

б) м-р Анѓелка Јанкуловска на тема: "Здравствената заштита на мигрантите во 
Република Северна Македонија  -бариери и предизвици".  

Се формира комисија во состав: 



  
           1.проф.д-р Бети Зафирова Ивановска 
           2.проф.д-р Фимка Тозија 
           3.проф.д-р  Соња Топузовска                   
           4.проф.д-р  Розалинда Исјановска 
           5.проф.д-р  Јордан Минов 

2. Извештај од комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 
дисертација од кандидат; 

а) Софија Лолеска на тема: „Јавно-здравствено значење на мобилната 
апликација Неуроигра за евалуација на внимание, концентрација и моторика кај деца“. 
            Рецензиjaта дадена од страна на комисијата за пријавена тема за изработка на 
докторска дисертациja е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 

ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Советoт на студиската 
програма за трет циклус на студии по јавно здравство. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

состанок на ден 17.03.2021 година, преку средствата за електронска комуникација (e-
mail). 

 ННС формира рецензентскa комисиja за:  
а)  Учебно помагало со наслов: „Физиологија на скелетни мускули и основни 

вежби за развиток на сила“ наменет за студентите на додипломските и 
постдипломските студии на Медицинскиот факултет, специјализанти по спортска 
медицина, студенти на спортски науки и други слични научни дисциплини од авторот  
проф.д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска, од Катедрата за физиологија се предлагаат 
следниве членови за Рецензентска комисија: 

1. Проф.д-р Људмила Ефремовска 
2. Проф.д-р Роберт Христовски, Факултет за физичко образование, спорт и 

здравје. 
1. ННС донесе Одлука за печатење на рецензирани учебници/учебни помагала: 

   1. Учебникот со наслов: „Одбрани поглавја од педијатрија-за студентите по 
дентална медицина“ од група автори: проф.д-р Светлана Кочева, проф.д-р Розана 
Кацарска, проф.д-р Стојка Фуштиќ, проф.д-р Ката Мартинова, проф.д-р Емилија 
Влашки, проф.д-р Велибор Тасиќ, проф.д-р Ацо Костовски, проф.д-р Констандина 
Кузевска Манева, проф.д-р Марина Крстевска Константинова, проф.д-р Лидија Карева, 
проф.д-р Катерина Ставриќ, проф.д-р Елена Шукарова Ангелова, проф.д-р Соња 
Бојаџиева, доц.д-р Кристина Миронска, доц.д-р Наташа Алуловска Најдановска, доц.д-
р Александра Јанчевска, н.сор.д-р Николина Здравевска и в.н.сор. д-р Татјана Зорчец, 
од Катедрата за педијатрија во тираж од 300 примероци. 
 2. Монографијата со наслов: „Срцеви аритмии во детска и адолесцентна 
возраст“ од авторката проф.д-р Констандина Кузевска Манева, од Катедрата за 
педијатрија во тираж од 100 примероци. 

3. ННС донесе Одлука за повторно печатење на рецензирани учебници/учебни 
помагала: 

1. Практикум со наслов:  „Медицинска статистика“ наменет за тригодишните 
стручни од авторите: проф.д-р Драган Даниловски, проф.д-р Никола Оровчанец, 
проф.д-р Кристин Василевска, проф.д-р Билјана Таушанова, проф.д-р Весна Велиќ 
Стефановска, проф.д-р Розалинда Исјановска, проф.д-р Бети Зафирова Ивановска и 
н.сов.д-р Ирина Павловска од Катедрата за Епидемилогија и биостатистика со 
медицинска информатика во тираж од 600 примероци. 



  
2. Практикум со наслов: „Биостатистика“ наменет за студентите на 

биомедицински науки од авторите: проф.д-р Драган Даниловски, проф.д-р Билјана 
Таушанова, проф.д-р Весна Велиќ Стефановска, проф.д-р Розалинда Исјановска, 
проф.д-р Бети Зафирова Ивановска и н.сов.д-р Ирина Павловска од Катедрата за 
Епидемилогија и биостатистика со медицинска информатика во тираж од 600 
примероци. 

ННС со мнозинство гласови го усвои извештајот од Одборот за издавачка 
дејност. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4. Избори по билтени  
Избор во научни и соработнички звања на Медицинскиот факултет, а според 

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил  и Методиј“ во Скопје, Билтен на УКИМ бр. 1232 
од 15.02.2021 година, Билтен на УКИМ бр. 1234 од 15.03.2021 година 

I. Избор по билтен бр. 1232 
а) Избор на виш научен соработник во научните области: интерна медицина и 

ревматологија врз основа на рецензијата, а по пријава на н.сор.д-р Дејан Спасовски 
(предложен за избор). 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на н.сор.д-р Дејан Спасовски за виш 
научен соработник. 

б) Избор на асистенти по предметот интерна медицина врз основа на 
рецензијата, а по пријава на ас.д-р Фросина Арнаудова Дежуловиќ и ас.д-р Светлана 
Павлеска Кузмановска (предложени за избор). 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на ас.д-р Фросина Арнаудова 
Дежуловиќ за асистент. 

ННС со мнозинство гласови изврши избор на ас.д-р Светлана Павлеска 
Кузмановска за асистент. 

 
 
II. Избор по билтен бр. 1234 
а) Избор на виши научни соработници во научната област медицина на трудот 

врз основа на рецензијата, а по пријава на н.сор.д-р Драган Мијакоски и н.сор.д-р Сашо 
Столески, (предложени за избор). 

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

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

 
 
     Записничар                                                                                 Д е к а н 

 Дипл.прав. Горан Нелоски, с.р.                                         Проф.д-р Соња Топузовска, с.р.                         



2. Соопштенија на деканот. 
 
- На Катедрата за педијатрија за членови во следните одбори 

на факултетот се избрани:  
- Кадровскиот одбор проф.д-р Соња Бојаџиева, 
- Наставен одбор проф.д-р Кристина Миронска и 
- Научен одбор проф.д-р Аспазија Софијанова. 

 
 

- На Катедрата за нуклеарна медицина за членови во следните 
одбори на факултетот се избрани:  

- Кадровскиот одбор проф.д-р Ана Угринска, 
- Наставен одбор проф.д-р Даниела Поп Ѓорчева и 
- Научен одбор в.н.сор.д-р Тони Трипуноски. 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕЦЕНЗИИ ЗА ОЦЕНА НА ПРИЈАВЕНА ТЕМА ЗА ИЗРАБОТКА НА 
ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИИ ПО МЕДИЦИНА ОД ДОКТОРАНТИ 

НА ШКОЛАТА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ПРИ УКИМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
До Наставно Научниот  Совет 
на Медицинскиот Факултет во Скопје 
Универзитет  “Св Кирил и Методиј”, Скопје 
 
 
Согласно Студиските програми за трет циклус докторски студии по медицина, врз 
основа на член 112 од Законот за високо образование, член 275 од Статутот на 
Медицинскиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” 
во Скопје (бр.458 од 17.10.2019) и член 55 од став 1 од Правилникот за условите, 
критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус-докторски 
студии на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник 
бр.245/13), на предлог на Советот на трет циклус-докторски студии по медицина од 
24.12.2020, Наставно-научниот совет на својата XXXII редовна седница одржана на 
ден 17.02.2021 година, донесе одлука за формирање на Комисија за оцена на пријавена 
тема за докторска дисертација на д-р Даница Петкоска Спирова со наслов: 

“Безбедност и ефикасност на каротидното стентирање преку 
радијален пристап кај високоризични пациенти” 

Во состав:  

1. Проф. д-р Сашко Кедев, ментор 
2. Проф. д-р Марија Валвукис, член 
3. Проф. д-р Маријан Бошевски. член 

Комисијата во наведениот состав, го прегледа доставениот матерјал и го поднесува 
следниов 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

Биографски податоци за кандидатката 
 
Кандидатката е родена 1983 година во Битола. Основно образование и средно насочено 
образование завршила во Битола. На Медицинскиот Факултет во Скопје се запишала 
во учебната 2002 година и го завршила во 2008 година со просечен успех на оцени 
9,06. По изведување на лекарскиот стаж, со успех го положила стручниот испит во 
февруари 2009 година.  На Клиниката за кардиологија во Скопје почнала да волонтира 
септември 2008 година, а е вработена од март 2011 година. Специјалистички испит по 
специјалноста интерна медицина положила во јуни 2014 година.  Суп-специјалистички 
испит по Кардиологија положила на 19.04.2019 година. Во академската 2018/19 година 
е запишана на трет циклус студии – докторски студии по медицина.  

Досега кандидатката учествувала во создавањето на 25 стручни и научни трудови, како 
автор и коавтор. Кандидатката е активно вклучена во едукација и е едукатор на 
специјализанти по Интерна медицина и Кардиологија од 2019 година. Активно го 
владее англискиот јазик.  



 
Оценка на темата за изработка на докторска дисертација 
 
Во пријавата за изработка на докторска дисертација на авторот д-р Даница Петкоска 
Спирова со наслов „ Безбедност и ефикасност на каротидното стентирање преку 
радијален пристап кај високоризични пациенти“ јасно и концизно се образложени 
воведот, целите, методите, статистичката обработка и очекуваните резултати, истата е 
адекватно структуриранa и нуди соодветен увид во литературата користена при 
неговата изработка. 

Во воведниот дел е дефиниран проблемот од интерес, разгледани се различните 
дијагностички методи за докажување на постоењето на каротидна болест, 
терапевтскиот третман, индикации  за каротидна реваскуларизација, видови на 
васкуларен пристап при перкутани ангиографски интервенции. Потенцирано е 
значењето на пристапот преку артерии на подлактицата како радијалната артерија кои 
би го олесниле и осигурале успешнноста на крајниот резултат кај перкутаните 
ангиографски процедури, во споредба со феморалниот пристап. Детално е опишано и 
значењето на пред-процедуралната радијална ангиографија, рутински пред секоја 
процедура во намалувањето на васкуларните комликации и скратувањето на 
времетраењето на самата процедура. Опишана е каротидната процедура, како и 
развојот на можните компликации при изведување на истата. Следењето на оваа група 
на пациенти преку проценка на невролошкиот статус, како и ехо колор доплер 
сонографија со цел да се процени честотата за појава на ин-стент рестеноза. Со 
зголемување на векот на живеење и следствено на постарата популација, се зголемува 
бројот на високоризични пациенти за отворен васкуларен пристап во присуство на 
каротидна стеноза. Поради високиот ризик овие пациенти најчесто се одбиени за 
изведување на хируршка процедура и од таму доаѓа потребата од алтернативен 
пристап. Во последните години се зголемува интересот за перкутани интервенции кај 
оваа група на пациенти. Во светски рамки овие процедури се изведуваат најчесто преку 
феморален пристап. Авторот го потенцира значењето на потребата   за   
испитување/докажување на безбедноста   и   ефикасноста   на   каротидното   
стентирање   преку   радијалната артерија кај пациенти со висок ризик. 

Дефиниран е дизајнот на студијата како проспективна студија во времетраење од 2 
години, одобрена од Етичката комисија за истражување со луѓе на Медицинскиот 
факултет при УКИМ во Скопје со бр. 03-366/5 од 08.02.2021 година. 

Во студијата е планирано е да се вклучат околу  100   консекутивни пациенти од двата 
пола со докажана каротидна болест, кои се со висок ризик за хируршки третман, 
подложени   на   перкутана   каротидна   интервенција   изведена   преку радијален   
пристап,   на   Универзитетската   клиника   за   кардиологија. Вклучувачките и 
исклучувачките критериуми се добро дефинирани, како и самата информирана 
согласност за пациентите. Како критериуми за вклучување во студијата ќе се сметаат 
пациентите кои исполнуват најмалку еден од дефинираните критериуми за висок ризик 
согласно со студијата “ Стентирање и ангиопластика со заштита за емболизација кај 



пациенти со висок ризик за ендартеректомија”, возраст ≥ 18 години, пациенти со 
потпишана информирана согласност и пациенти кои се согласни да се придржуваат на 
протоколот на студијата.                                                                                                               

Како исклучувачки критериуми ќе се сметаат пациенти со неодамна (<60 дена) 
вграденa срцевa валвула и е познат извор на тромбоемболизам, како и очекувани или 
потенцијални кардиоваскуларни извори на емболични компликации кои не се 
соодветно третирани со антитромботична терапија, доколку пациентот има друг 
невролошки дефицит кој не е поради мозочен удар, тромбоцитопенија, активна 
хеморагична дијатеза, нетолеранција или контраиндикација на антитромбоцитна 
терапија, повреди на рака и инвалидитети каде истата не може да се користи за 
предвидениот пристап. 

Ќе се следат клиничките и процедуралните карактеристики, крвавечките компликации 
од место на пункција, стапката на премин кон друг пристап, успехот на интервентната 
процедурата,  стапката за појава на касен ипсилатерален мозочен удар како и потребата 
за повторна реваскуларизација на целната лезија, проценка на квалитетот на живот со 
пополнување на прашалник, стапката на ин-стент рестеноза преку ехо колор доплер 
сонографија на каротидните артерии како и невролошки стаус пред и по интервенција 
и при следење на пациентите. 
Истовремено ќе се следат и големите кардиоваскуларни збиднувања при 
хоспитализација и следење на пациентите како и стапката на MAE (миокарден 
инфаркт, мозочен удар, смрт). 

Погоре набројаните цели на студијата се јасно изразени, и со анализа на варијаблите 
пред и по ангиографската процедура и при следењето на пациентите и согласно 
добиените резултати во наведените опсервациони точки, со нивна споредба и 
документација и на потенцијалните компликации има за цел да ја докаже безбедноста и 
ефикасноста на каротидното стентирање преку радијалната артерија кај поголема група 
на високоризични пациенти. 

При изработката на темата авторот употребил пребарување преку PubMed индексот за 
идентификација на релевантни натписи и апстракти објавени на англиски јазик 
користејќи при тоа соодветни клучни зборови со што издвоил целосно објавени студии 
со слободен пристап, ревиски трудови, рандомизирани контролирани студии, 
експертски прегледи и статистички анализи и препораки објавени од релевантни 
институции. 

Авторот се осврнува на повеќе досега објавени трудови во кои се презентира успехот 
на каротидното стентирање наспроти ендартеректомија, како и досегашните препораки 
за користење на оваа процедура објавени од релеваните здруженија на кардиолози. Во 
делот на материјали и методи авторот прецизно и детално ги опишува постапките и 
начините на изведувањето на тестовите кои ќе се користат во студијата за проценка на 
невролошки статус со скалата за проценка на мозочен удар според НИХ, прашалник за 
проценка на квалитет на живот (EQ-5D-5L), како и ехо колор доплер сонографија на 



каротидните артерии и споредба на вредностите пред и по процедура, ќе биде повторен 
на 30 ден, 6 и 12 месеци. Во временскиот период помеѓу контролите доколку се појават 
симптоми ќе се направи дополнителен преглед. Во темата точно се дефинирани и  
дефинициите на целите кои се истражуваат во студијата како и протоколите според кој 
се класифицирани.Детално во делот на материјал и методи се опишани начинот на 
пред-процедурална подготовка и пост-процедурална хемостаза кои се значајни и 
влијаат на резултатите од студијата. Исто така јасно ги дефинира и критериумите за 
неуспех на процедурата. 

Во очекуваните резултати од темата за докторска дисертација се очекува: 
 

 Потврда на техничкиот успех при изведување на процедурата преку радијален 
пристап. 

 Потврда на безбедноста и ефикасноста на каротидната интервенција кај 
пациентите кои се со проценет висок хируршки ризик. 

 Се очекува ниска стапка на несакани пери-пост процедурални збиднувања 
(споредувано со податоците од литературата).  

 Потврда за дуплекс ултрасонографско следење дека е доверлива и ефикасна 
неинвазивна метода во следење и рана детекција на стент рестеноза кај оваа 
популација која е со висок ризик. 

 Потврда за подобрување на квалитетот на живот на високо-ризичните пациенти 
третирани со КАС. 

 

Во оваа студија и добиените резултати очекуваме потврда на безбедноста и успехот на 
каротидното стентирање преку радијалната артерија кај пациенти со висок ризик 

На крајот на темата е изнесена листа од 82 референци. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОЦЕНА НА ТРУДОТ 

Темата за изработка на докторска дисертација на авторот д-р Даница Петкоска 
Спирова, со наслов „ Безбедност и ефикасност на каротидното стентирање преку 
радијален пристап кај високоризични пациенти“ е поткрепена со приложениот 
поднесок и цитираната литература и ги задоволува принципите на научно-
истражувачка работа.  Претставува досега необјавено истражување во областа на 
интервентната кардиологија и може да влијае на промената во досегашните препораки 
за третман на пациенти со перкутани ангиографски процедури. Комисијата му 
предлага на Наставно Научниот Совет на Медицинскиот Факултет во Скопје да ја 
прифати позитивната оценка за предложената тема за изработка на докторска 
дисертација  и истата да ја проследи за понатамошна постапка. 

 

Комисија за оценка на тема: 
 

1. Проф. д-р Сашко Кедев,  
 

2. Проф. д-р Марија Вавлукис, 
 

3. Проф. д-р Маријан Бошевски 
 



До  

Наставно-научен совет на Медицински факултет – Скопје 

    Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје  

РЕЦЕНЗИЈА 

За оцена на тема за изработка на докторска дисертација 

Наставно-научниот совет, на Медицински факултет при Универзитетот “Св. Кирил и 
Методиј” во Скопје, на својата XXXII работна седница одржана на ден 17.02.2021 година, 
а по предлог на Советот на III циклус - докторски студии донесе решение за формирање 
на Комисија за оцена на пријавената  тема за изработка на докторска дисертација од 
страна на д-р Арзана Хасани Јусуфи со наслов: "Улогата и значењето на неинвазивните 
методи, со посебен осврт на shear-wave еластографијата во детекција на степенот на 
хепатална фиброза" / “ The significance of non-invasive methods, with special emphasis on 
shear wave elastography in detection of hepatic fibrosis” во состав:  

 

Проф. д-р Мери Трајковска, ментор 

Проф. Д-р Рoзалинда Попова Јовановска, член  

Проф д-р Викторија Чалоска-Ивановска 

 
Комисијата во наведениот состав, по доставениот предлог поднесок за изработка на 
докторската дисертацијата, со внимание го разгледа доставениот материјал и по 
извршените консултации го поднесе следниот 

 

ИЗВЕШТАЈ 

1) Извештај за доставениот поднесок за докторска дисертација 

 

Доставениот поднесок "Улогата и значењето на неинвазивните методи, со посебен осврт 
на shear-wave еластографијата во детекција на степенот на хепатална фиброза" на д-р 
Арзана Хасани Јусуфи  претставува самостоен труд изнесен на 16 страни. Поделен е на: 
вовед, мотив за изработка на студијата, цели на студијата, материјал и методи, 
статистичка обработка, очекувани резултати и користена литература. Хипотезата е 
изнесена јасно и концизно во поглавјето мотив за изработка на студијата.  

 



  2) Извештај на одделни делови на трудот 

 

На почетокот на  воведот  даден е преглед на многубројните функции на црниот дроб , кој 
како најголем витален орган  е одговорен за синтезата на протеините, како и синтезата на 
холестеролот, жолчните киселини и регулирањето  на метаболизмот на фосфолипидите и 
триглицеридите, складирање на гликозата во гликоген, складирање на комплкексните 
нутритивни состојки и по потреба, нивното враќање во циркулацијата и  детоксификација, 
односно елеминирање на штетните состојки од крвотокот.  

 Понатамошниот осврт е на црнодробната фиброза , која како патолошка состојба на 
таложење на  сврзно ткиво во црнодробниот паренхим  може да биде предизвикана од 
повеке етиолошки фактори : алкохолен абузус, не-алкохолна масна болест на црниот дроб, 
хроничните инфекции со вирусот на хепатитис Б и Ц, автоимуните заболувања на црниот 
дроб, токсичните лезии , како и васкуларните пореметувања (опструкција на хепаталниот 
венски оттек, портална венска тромбоза, декомпензирана срцева слабост). 

Како последица на таложењето на сврзното ткиво во црнодробниот паренхим , настанува 
нарушување на   лобуларната  хистоархитектоника на црниот дроб, која е од посебна 
важност за неговата специфична функција, и нејзината промена води до васкуларна 
инсуфициенција на хепатоцитите , а со напредување на процесот и  прогресивно 
влошување со појава на цироза и хепатална инсуфициенција.  
Историски  хепаталната фиброза е третирана како пасивен и неповратен процес , додека 
денес се смета за одговор на заздравување при хронично оштетување на црниот дроб од 
различна етиологија. Во натамошниот дел од воведот  објаснети се  целуларните и 
молекуларните механизми на црнодробната фиброза .  
Во вториот , како би го нарекле “клинички дел” на воведот , кандидатката накратко ја 
опишува клиничката слика  и компликациите на развиената црнодробна цироза: 
порталната хипертензија и хепатоцелуларната инсуфициенција ,   нивната презентација со 
појава на асцитес, колатерални крвни садови (најзначајни езофагеалните  варикозитети и 
оние во фундусот на желудникот) како и морбидитетот и морталитетот предизвикан од 
нивното крвавење. Во овој дел  укажано е и на симптомите и последиците на хепаталната 
енцефалопатија, хепато-реналниот, хепато-пулмоналниот синдром и спонтаниот 
бактериски перитонитис 
На крајот од воведот даден е увид во дијагностичкиот алгоритам и методите кои се 
користат  во дијагностицирањето на различните стадиуми на црнодробната фиброза. Иако 
цродробната биопсија сеуште останува “златен стандард” модерната технологија 
овозможи користење на се повеке “ неинвазивни “ дијагностички методи за детектирање и 
градуирање на фиброзата, како што се бројните серумски маркери на фиброза и “shear 
wave “ еластографијата која поред визуелизацијата овозможува и мерење на “цврстината” 
, односно степенот на фиброза на црниот дроб. Користењето на неинвазивните методи ги 
исклучува компликациите кои се јавуваат при црнодробната биопсија, и овозможува 
добивање на увид во состојбата на поголема површина на црниот дроб.  
Оваа карактеристика на неинвазивните дијагностички процедури претставува и главен 
мотив на студијата: проценување на значењето на неинвазивните методи во детекцијата и 
утврдувањето на степенот на црнодробната фиброза.  
Целите се јасно изнесени и поделени на примарна и секундарни цели .  



Примарната цел на истражувањето е утврдување на  вредноста на shear-wave 
еластографијата и серумските маркери на фиброза како дијагностички методи во 
откривањето на црнодробната фиброза. 

Секундарни цели цели има повеќе : 

Да се спореди вредноста на shear-wave еластографијата во однос на црнодробната 
биопсија во одредувањето на степенот на црнодробната фиброза. 

Да се спореди вредноста на серумските маркери на фиброза во однос на црнодробната 
биопсија во одредување на степенот на црнодробната фиброза. 

Да се утврди корелацијата меѓу shear-wave еластографијата и серумските маркери на 
фиброза во одредувањето на црнодробната фиброза. 

Да се утврди корелацијата меѓу shear-wave еластографијата и биохемиските маркери за 
хепатална лезија (ензими,протеински статус,коагулационен статус). 

Да се утврди корелацијата меѓу серумските маркери на фиброза и биохемиските маркери 
за хепатална лезија (ензими,протеински статус, коагулационен статус). 

Во делот материјал и методи објаснет е дизајнот на студијата (проспективна 
лонгитудинална) која ќе вклучува најмалку 60 пациенти на возраст од 18-80 год, 
хоспитализирани на Клиниката за Гастроентерохепатологија, кај кои врз основа на 
клинички, биохемиски и сонографски иследувања е утврдено присуство на црнодробна 
лезија од различна етиологија. Критериумите за вклучување и исклучување на 
испитаниците во истражувањето се точно определини.   

Примерокот (вкупниот број на пациенти) ќе биде поделен на три групи: пациенти со 
хепатитиси, стеатофиброза (алкохолна и не-алкохолна) и цироза. Кај сите пациенти  ќе се 
реализира клинички преглед, палета на биохемиски анализи, ултразвучен преглед со shear 
wave еластографија, тенкоиглена биопсија под контрола на ултразвук, и ќе се земе серум 
за изработка на биохемиски маркери на фиброза на црниот дроб.  Во натамошниот дел од 
текстот се  детално изнесени принципите на shear wave еластографијата и техничката 
реализацијана прегледот, како и значењето на добиените вредности; презентирани се 
директните маркери за фиброза кои ќе бидат испитувани на Институтот за Имунологија и 
хумана генетика; и на крајот детално е објаснета процедурата на земање на биопсионен 
примерок, чија хистолошка анализа ќе се работи на Институтот за Патологија (одредување 
на степенот на фиброза по Ishak класификацијата во 6 степени) . Предвидено е сите 
пациенти да добијат формулар за целите и текот на истражувањето и да пополнат 
формулар за информирана согласност. Протоколот на студијата е во согласност со 
етичките принципи на Декларацијата од Хелсинки, а темата предложена за изработка на 
докторска дисертација е одобрена од Етичката комисија за истражување на луѓе при 
УКИМ- Медицински Факултет,  Скопје  

Во однос на анализата на податоците, кандидатот наведува дека  ќе ја обработува 
корелацијата помеѓу вредностите на shear wave еластографијата и серумските маркери на 
фиброза со присуството и степенот на црнодробна фиброза , добиени со хистопатолошка 
анализа.         



По овој дел, следува делот статистичка обработка, каде се прикажани статистичките 
методи со кои ќе бидат обработени добиените податоци. Податоците  ќе бидат внесени во 
специјално обработена база, а статистичката обработка ќе биде изведена со примена на 
соодветни статистички нализи. Резултатите од статистичката анализа ќе бидат прикажани 
табеларно и графички,  а за  статистички сигнификантни ќе бидат земани вредностите на 
p<0.05.  

Кандидатот очекува дека добиените резултати од овој тип студија која за прв пат се 
изведува  кај нас, ќе бидат во склад со тековите на современата хепатологија , односно 
дека : ќе постои позитивна корелација меѓу стадиумот на фиброза добиен со shear wave 
еластографијата и хистолошкиот скор на црнодробна фиброза; ќе се утврди позитивна 
поврзаност меѓу серумските маркери на фиброза и хистолошкиот степен на фиброза; ќе се 
утврди корелацијата меѓу биохемиските хепатални анализи и shear wave еластографијата и 
односот на лабораториските хепатални параметри и директните неинвазивни маркери на 
фиброза.  Во делот литература , кандидатот набројува четириесет релевантни 
библиографски единици од областа која ја истражува. И на крајот како заклучок изнесено 
е очекувањето дека резултатите ќе овозможат една модерна, неинвазивна дијагностика на 
дифузните црнодробни заболувања.  

3. Оценка за поднесокот за докторска дисертација  

Комисијата е на мислење дека кандидатот д-р Арзана Хасани Јусуфи, врз основа на 
досегашниот степен на образование и стручно-истражувачката активност , располага со 
потребните квалитети за изработка на предложената тема за докторска дисертација. Врз 
основа на образложението за пријавената тема, целите , методологијата и очекуваните 
резултати од истражувањето, комисијата оценува дека предложенета тема: "Улогата и 
значењето на неинвазивните методи, со посебен осврт на shear-wave еластографијата во 
детекција на степенот на хепатална фиброза"/“ The significance of non-invasive methods, 
with special emphasis on shear wave elastography in detection of hepatic fibrosis”  на д-р 
Арзана Хасани Јусуфи  е актуелна , со значајна научна и апликативна важност, особено во 
насока на рано откривање на пациентите со црнодробна фиброза во Р.С. Македонија. 
Комисијата смета дека темата ги задоволува критериумите за изработка на докторски труд 
и му предлага на Наставно-Научниот совет на Медицинскиот Факултет да ја прифати оваа 
позитивна рецензија за предлог темата за изработка на докторска дисертација и да ја 
проследи за понатамошна постапка .  

 

КОМИСИЈА : 

Проф. д-р Мери Трајковска, ментор  __________________________________ 

Проф. Д-р Рoзалинда Попова Јовановска, член  __________________________________ 

Проф д-р Викторија Чалоска-Ивановска  __________________________________ 
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РЕЦЕНЗИЈА 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ХИПОФРАКЦИОНИРАНА 
НАСПРОТИ КОНВЕНЦИОНАЛНО ФРАКЦИОНИРАНА РАДИОТЕРАПИЈА КАЈ 
ПАЦИЕНТИ СО РАК НА ДОЈКА И ПРЕЗЕРВИРАЧКИ ОПЕРАТИВЕН ЗАФАТ“ 
ОД Д-Р ЕМИЛИЈА ЛАЗАРЕВА, ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ  

 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на 
својата XXXIII редовна седница одржана на 31.3.2021 година, со Одлука 
бр.0905-1346/10 од 31.3.2021 година, формираше Комисија за оцена на 
докторската дисертација на кандидатката д-р Емилија Лазарева со наслов: 
Хипофракционирана наспроти конвенционално фракционирана 
радиотерапија кај пациенти со рак на дојка и презервирачки 
оперативен зафат, во состав: проф. д-р Снежана Смичкоска, проф. д-р 
Розалинда Попова Јовановска, проф.  д-р Валентина Крстевска, проф. д-р 
Светлана Антевска-Грујовска и проф. д-р Бети Зафировска. Kомисијата 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 Емилија Лазарева, со 
наслов: Хипофракционирана наспроти конвенционално 
фракционирана радиотерапија кај пациенти со рак на дојка и 
презервирачки оперативен зафат, е структурирана во 8 глави, 
вклучувајќи ги воведот, заклучните согледувања, прилозите и 45 
библиографски единици, меѓу нив научни трудови и книги. Деловите се 
систематизирани со наслови и поднаслови, со што се обезбедува соодветно 
следење на материјата која е обработена во истражувањето.    

Во првиот сегмент од докторатот насловен како содржина, рационално, 
систематично и последователно се набројани елементите кои се содржани во 
целосниот докторат. 

            Во првиот дел од воведот, презентирани се податоците поврзани со 
современиот став според кој ракот на дојката (РД) е системско и хетерогено 
заболување, кое уште во раните стадиуми на својот развој има потенцијал за 
метастазирање. Биолошката карактеризација на лезијата (предоперативно 
и/или постоперативно) има прогностички и предиктивни импликации. 
Мултидисциплираниот пристап во лекување, согласно со цитираната 
литература, вклучува интегрирани тераписки опции кои на туморот делуваат 
локално (операција, радиотерапија) и системски (хемотерапија, 
хормонотерапија и целна терапија). Тие може да се користат самостојно или, 
почесто, во комбинација. Во понататамошниот дел од воведот се елаборира 
вредноста на радиотерапијата (РТ) како еден од локорегионалните тераписки 
модалитети, што е клучен елемент во истражувањето на докторатот. Таа зазема 
особено место во локорегионалната контрола на ракот на дојка во ран стадиум 
(мали тумори ≤ 5cm, непалпабилни или палпабилни, но нефиксирани лимфни 
јазли, без евиденција за далечни метастази, т.е. стадиуми 0, I и II). 
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Кандидатката нагласува дека додавањето на РТ по операција и спроведувањето 
на адјувантен системски третман го редуцираат ризикот од какво било 
повторно појавување на болеста за 30 %, во најголем дел како резултат на 
зголемената локорегионална контрола. Прикажани се податоците од 
претпоследниот извештај на EBCTCG  од 2005 година, што опфаќа анализа на 
78 рандомизирани студии и 42 000 пациентки, каде што се наведува дека РТ 
значително ја намалува појавата како на локалниот рецидив, така и на стапката 
на морталитет, независно од возраста, статусот на аксиларните лимфни јазли, 
хормонските рецептори и примената на адјувантна системска терапија. Во 
вториот дел од воведот, елаборирани се радиобиолошките промени во 
озрачените ткива предизвикани од различните режими на фракционирање на 
радиотерапијата, што е релевантно за конкретната содржина на докторатот. 
Елабориран е концептот на механистичко-биолошки базираниот линеарно-
квадратен LQ или α/β модел, кој ја прикажува сензитивноста на ткивата 
(нормални и туморски) на промените поврзани со фракционирање на РТ и 
врши споредба на различните радиотераписки режими од аспект на нивна 
изоефективност. Појаснето е дека вредноста на α/β односот, изразена во Gy, е 
силен индикатор за тоа колкав е капацитетот на ткивата да ги репарираат 
сублеталните оштетувања. Ткивата со ран одговор на ирадијација имаат висок 
α/β однос (~10) и линеарен пораст на радиотераписки индуцираната имуногена 
клеточна смрт во услови на примена на дози во терапевтски граници. Кај 
ткивата со доцен одговор на ирадијација, α/β односот е низок (~3), што укажува 
на пропорционална зависност на клеточната смрт од големината на дозата 
(пониски дози - помала смрт, повисоки дози - поголема смрт). Презентирани се 
податоци кои укажуваат на фактот дека клетките на РД имаат интермедијарен 
α/β, поради што е оправдана примената на РТ во хипофракциониран сетинг. 
Во третиот дел од воведот поместени се информации поврзани со режимите 
на фракционирање при конформалната радиотерапија на ракот на дојка што е 
основната тема на докторатот. Појаснето е дека стандардната доза при 
тридимензионална конформална радиотерапија е 50 Gy во тек на 25 фракции 
на зрачење и таа во пределот на дојката се реализира во период од 5 недели. 
Презентирани се современите релевантни податоци со кои се потврдува дека 
пократкиот хипофракциониран курс на зрачење на дојката го преполовува 
зрачењето е подеднакво делотворен и сигурен како и конвенционалниот, 
постигнувајќи добра локална контрола и прифатливи акутни и доцни несакани 
ефекти. Елаборирани се податоците од  4 клучни рандомизирани студии 
фокусирани на хипофракционираното зрачење (ХЗ). Тие се: студијата на Royal 
Marsden Hospital/Gloucestershire Oncology Center (RMH/GOC), UK 
Standardisation of Breast Radiotherapy (START) студиите A и B и Канадската 
студија (Ontario Clinical Oncology Group Trial). Радиобиолошката оправданост 
на ХЗ се базира на претпоставката дека туморските клетки и клетките на 
здравите ткива кои се изложени на ирадијација имаат сличен α/β, поради што 
ефективноста на повисоките дневно-дозни фракции ќе биде поголема, а 
детерминистичкиот ефект на здравото мамарно ткиво занемарлив. Согласно со 
овие наоди, презентирани се новите препораки на Американското здружение за 
радиотерапија (ASTRO) од 2018 година, според кое нема огранучување на ХЗ во 
однос на возраста, стадиумот и хемотерапијата, освен во делот кој се однесува  
на дозната хомогеност, т.е. се препорачува волуменот на дојката кој прима 
>105% од препишаната доза да биде што е можно помал. Дополнително, 
кандидатката во воведот ги прикажува последни во низата на рандомизирани, 
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фаза III  клинички студии кои ја потврдуваат ефикасноста и безбедноста на ХЗ, 
а тоа се студиите FAST и FAST-Forward.  

Мотивот за изработка на оваа студија произлегол од фактот дека има 
повеќе клинички искуства со хипофракционирана радиотерапија кај рак на 
дојка кои покажуваат дека ова зрачење добро се толерира и не ја компромитира 
локалната контрола на туморот. Во сите цитирани студии, токсичните ефекти 
на здравите ткива не се поизразени во однос на конвенционалното зрачење на 
што се темели претпоставката дека новата метода ќе понуди пократко време на 
лекување, поголем комфор, помала непријатност за пациентите и потенцијално 
заштеда на време и ресурси, без компромитирање на докажаната ефикасност и 
безбедност во споредба со конвенционалното зрачење.  

Кандидатката прецизно и јасно ги дефинира целите на докторатот. 
Примарна цел на истражувањето е да се направи споредба меѓу две техники на 
конформална тродимензионална зрачна терапија, во рамките на протоколот за 
третман со постоперативната радиотерапија кај пациентите со ран стадиум на 
рак на дојка по презервирачки оперативен зафат преку евалуација на 
локалната контрола на болеста на дојката и акутните реакции на кожата во 
зрачената регија. За таа цел во првата група на пациенти (Група HF), зрачниот 
третман бил реализиран во 16 фракции, 42.4 Gy тотална туморска доза со 2.65 
Gy доза по фракција, додека во втората група (Група CF) пациентите биле 
зрачени на конвенционален начин, односно 50 Gy тотална туморска доза со 2 
Gy доза по фракција (вкупно 25 фракции). Секундарни цели на истражувањето 
се систематизирани во две категории. Првата секундарна цел на 
истражувањето била да се направи споредба на двете радиотераписки техники 
преку дозиметриска анализа на параметрите поврзани со целниот волумен и со 
органите од ризик (срце и ипсилатерален бел дроб). Втората секундарна цел 
била да се направи анализа на прогностичките фактори кои влијаат врз 
локалната контрола на болеста кај пациентите со ран стадиум на рак на дојка 
кои воедно ќе послужат како стратификациони фактори според кои ќе се 
процени хомогеноста на двете испитувани групи.   

Споредба на дозиметриските параметри во целниот волумен е направена 
врз база на анализа на следните дозиметриски параметри во планираниот 
целен волумен: 

• максимална доза во целниот волумен изразена во проценти од 
препишаната доза (PTV_eval-max%); 

• средна доза во целниот волумен изразена во проценти од 
препишаната доза (PTV_eval-mean%); 

• минимална доза во целниот волумен изразена во проценти од 
препишаната доза (PTV_eval-min%); 

• целен волумен што прима 105% од препишаната доза изразен во 
единица кубен сантиметар (PTV_vol_105% (cm3)); 

• планиран целен волумен изразен во единица кубен сантиметар 
(PTV_vol (cm3)); 

• торакална сепарација (растојание помеѓу постериорна точка на 
латерално и медијално тангенцијално поле) изразена во единица сантиметар  
(CWS_cm). 

Споредба на дозиметриските параметри во органите од ризик е 
направена врз база на анализа на следните дозиметриски параметри во 
органите од ризик: 

• средна доза која ја прима истостраниот бел дроб изразена во 
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единица Греј (Lung_mean (Gy)); 
• средна доза која ја прима срцето изразена во единица Греј 

(Heart_mean (Gy)); 
• волумен од истостраниот бел дроб кој прима доза од 18 греи (Gy), 

изразен во проценти (Lung_V18(%) со хипофракционираниот режим; 
• волумен од истостраниот бел дроб кој прима доза од 20 греи (Gy), 

изразен во проценти (Lung_V20(%) со конвенционалниот  режим; 
• волумен од срцето кој прима доза од 20 греи (Gy), изразен во 

проценти (Heart_V20(%) со хипофракционираниот режим; 
• волумен од срцето кој прима доза од 25 греи (Gy), изразен во 

проценти (Heart_V25(%) со конвенционалниот  режим. 
Дополнително се анализирани прогностички фактори кои влијаат врз 

локалната контрола на болеста кај пациентите со ран стадиум на рак на дојка 
кои воедно се и стратификациони фактори според кои е потврдена хомогеноста 
на двете испитувани групи, и тоа:  возраст, големина на тумор, статус на 
лимфни јазли, хистолошки тип и градус на тумор, рецепторен статус, 
лимфоваскуларна инвазија, тип на адјувантна хемотерапија, хормонотерапија 
и целна терапија.  

Четвртата глава ги прикажува материјалот и применетата 
методологија. Во опсеравциона лонгитудилна студија, во периодот од 2010 
година до 2015 година, биле вклучени вкупно 90 пациенти лекувани во 
Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија во Скопје, и тоа 45 
пациенти во првата група кај кои била реализирана хипофракционирана 
радиотерапија (Група HF) и 45 пациенти во втората група кај која била 
реализирана конвенционална радиотерапија (Група CF). Во првата група на 
пациенти (Група HF), зрачниот третман се остварил со 16 фракции, 42.4 Gy 
тотална туморска доза и 2.65 Gy доза по фракција, додека во втората група 
(Група CF) пациентите биле зрачени на конвенционален начин, односно 50 Gy 
тотална туморска доза со 2 Gy доза по фракција (вкупно 25 фракции). 
Пациентите се следени заклучно со декември месец 2020 година. Наведени се 
инклузионите и ексклузионите критериуми за вклучување на пациентите кои 
се јасно дефинирани. Во понатамошниот дел образложен е радиотерапискиот 
протокол. Целниот волумен и препишувањето на дозата се дефинирани според 
50 и 62 препораките на ICRU (International Commission on Radiation Units and 
Measurement). Според тоа, таргет волуменот на дојката треба да биде покриен 
со 95% изодозна линија. Дефинирањето на планирачкиот целен волумен (PTV) 
е направено според атласот за планирање на радиотерапијата кај карцином на 
дојка што е консензус на RTOG (Radiation Therapy Oncology Group). PTV кај 
пациентитите кај кои е реализирана квадрант ресекција ја вклучува дојката 
(жлездениот паренхим на дојката) и исклучува 5 mm од суперфицијалната 
кожна површина. Овој целен волумен е дефиниран како PTV-EVAL (PTV-
евалуација). Срцето е дефинирано како целокупен видлив миокард од апексот 
до десната аурикула, атриумот и инфундибулумот на вентрикулите со 
исклучување на големите крвни садови. Ипсилатералниот бел дроб е 
дефиниран како ипсилатерален белодробен паренхим. За секој пациент 
поединечно е генериран дозно-волуменски хистограми (DVH) за анализа на 
дозите во PTV и дозите во органите од ризик (срце и бел дроб) за двете техники 
поединечно, со цел да се направи компарација на параметрите: PTV_eval-
max(%), PTV_eval-mean(%), PTV_eval-min(%), PTV_vol_105%(cm3), PTV_vol 
(cm3), CWS (cm), Lung_mean (Gy), Heart_mean (Gy), Lung_V18(%), 
Lung_V20(%), Heart_V20(%) и Heart_V25(%). Како компарабилни дози 
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согласно радиобиолошкиот ефект на различно фракционираните режими на 
зрачење во органите од ризик се земени процентот на волумен од белиот дроб 
кој прима 18 Gy со хипофракционираниот режим и 20 Gy со конвенционалниот 
режим, односно Lung_V18(%) наспроти Lung_V20(%). Соодветно за срцето е 
спореден процентуален волумен од срцето кој прима 20 Gy со 
хипофракционираниот режим и 25 Gy со конвенционалниот режим, односно 
Heart_V20(%) наспроти Heart_V25(%). Во тек на радиотерапискиот третман и 
до 90 дена по завршување на истиот евалуирани се следните несакани ефекти 
поврзани со кожната токсичност: сувост на кожата, епилација, промени во 
пигментацијата и еритем, присуство на сува десквамација пратена со пруритус, 
присуство на влажна десквамација пратена со серозна секреција и експозиција 
на дермот поради оштетување на епидермот. За проценката на кожните 
токсични реакции се користени критериумите за токсичност според 
RTOG/EORTC. Пациентите се следени на секои 3 месеци во тек на првите 2 
години и на секои 6 месеци потоа. 

Податоците добиени од истражувањето се анализирани со 
статистичката програма  SPSS for windows 23,0. За тестирање на 
нормалноста во дистрибуцијата на податоците е користен Shapiro Wilk's тестот. 
Квантитативните белези се прикажани со аритметичка средина, стандардна 
девијација и медијална средина, а квалитативните белези се прикажани со 
апсолутни и релативни броеви. За споредување на двете техники на зрачење 
направена е биваријантна анализа.  Pearson Chi-square тест и Fisher exact тест 
биле користени за компарирање на двете техники во однос на квалитативните 
белези, Student t-test и Mann-Whitnney тест биле користени за компарирање на 
двете техники во однос на квантативните белези. Дозиметриските праметри кај 
пациентите без радиодерматит и кај оние со радиодерматит од прв или втор 
степен се споредени со тестот Analysis of Variance. Pearson-ов коефициент на 
линеарна корелација е користен за испитување на корелацијата помеѓу дозите 
во органите од ризик и дозите во планираниот целен волумен. За статистички 
сигнификантни се земени вредностите за p<0.05. 

Во шестата глава се прикажани резултатите од истражувањето, 
поместени во 6 компактни целини со репрезентативни табели и графикони кои 
овозможуваат лесно следење на податоците. Прикажани се карактеристиките 
на пациентките, карактеристиките на туморот и анализираните прогностички 
фактори за двете групи на пациенти заедно, како и споредбено меѓу нив за да 
се потврди хомогеноста на групите според анализираните прогностички 
фактори. Просечното време на следење на пациентките било 100 ± 22.5 месеци 
(обсег 12-133 месеци). Во периодот на следење, појава на  настан (релапс и/или 
смрт) била регистрирана кај 5 (5.55%) пациентки, егзитирале 3 (3.3%) 
пациентки, локален релапс имала 1 пациентка, немало пациентки со 
локорегионален релапс. Времето до појава на прв релапс е во опсег од 10 до 67 
месеци, просечното време на преживување без болест било 27.6 ± 22.7 месеци. 
Компаративната анализа на двете испитувани групи којашто следи потоа 
покажува дека тие се хомогени по повеќето испитувани параметри освен 
сигнификантно пократок период на следење забележан кај пациентките 
зрачени со HF и сигнификантно помалку тумори во градус 1 во HF-групата. Во 
понатамошниот приказ на резултатите следи компаративна анализа на 
дозиметриските параметри поврзани со целниот волумен и дозиметриските 
параметри поврзани со органите од ризик. CWS- параметарот не се разликува 
сигнификантно во однос на аплицираната техника на зрачење (p=0.52). PTV-
параматарот покажува несигнификантно различни вредности во двете групи. 
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Статистички несигнификантна е разликата во вредностите на PTV_vol 105% 
меѓу двете техники на зрачење (p=0.58). Максималните просечни вредности на 
PTV_eval се слични, односно статистички несигнификантни во групите со HF и 
CF техника на зрачење. Значајно пониски вредности се измерени за 
максималната PTV_eval вредност и PTV_eval_mean вредност во групата со HF. 
Калкулираната средна доза која ја примаат срцето и белиот дроб, изразена во 
единица греј, не се разликува сигнификантно меѓу двете техники на зрачење. 
Кај 84 (93.3%) пациентки бил регистриран радиодерматит, при што кај 76 
(84.4%) од прв степен, а кај 8 (8,9%) радиодерматит од втор степен. CWS 
параметарот бил со сигнификантно различни вредности во зависност од 
појавата и степенот на радиодерматит (p=0.00037). Post-hoc меѓугрупната 
анализа покажува значајно повисоки вредности на CWS во групата пациентки 
со радиодерматит од втор степен, споредено со групата без радиодерматит 
(25.58 ± 1.8 vs 21.72 ± 3.9, p=0.015), и значајно повисоки вредности на CWS во 
групата пациентки со радиодерматит од прв степен, споредено со групата без 
радиодерматит (25.58 ± 1.8 vs 21.71 ± 2.4, p=0.0003). 

Дискусијата на докторската дисертација е прикажана во седмото 
поглавје и опфаќа детална анализа на добиените резултати од направената 
споредбена анализа на двете зрачни техники, како и споредба на испитуваните 
параметри со резултатите објавени во литературата. Првично е направена 
споредба на добиените резултати со резултатите од четирите клучни 
рандомизирани студии кои го етаблираа хипофракционираното зрачење (ХЗ) 
кај ракот на дојка. Дескриптивната анализа на податоците за пациентите 
вклучени во докторатот покажала дека пациентите се на просечна возраст од 
51.3 ± 9.9 години, со просечното време на следење 100 ± 22.5 месеци, (обсег 12- 
133 месеци).  Во периодот на следење, појава на  настан (релапс и/или смрт) 
бил регистриран кај 5 (5,55%) пациентки, егзитирале 3 (3,3%) пациентки, 
локален релапс имала 1 пациентка, нема пациентки со локорегионален релапс. 
Стапката на смртност, зачестеноста на појава на локален и далечен релапс на 
болеста не се разликува сигнификантно меѓу двете групи пациентки (p=1.0). Во 
докторатот пациентките третирани со HF и CF имале тумор со сигнификантно 
различен градус (p=0.028). Пациентките од групата со HF поретко од 
пациентките од групата со CF имале тумор со градус 1 – 6 (13,3%) наспроти 16 
(35,6%), а почесто имале тумор со градус 2 и 3 – 28 (62,2%) наспроти 24 (53,3%), 
и 11 (24,4%) наспроти 5 (11,1%), соодветно. Најголем дел од туморите биле pT2 и 
pT1c – 38 (42,2%) и 36 (40%), соодветно. Во однос на рецепторскиот статус, 
доминираат тумори хормон-рецептор позитивни/HER2  негативни – 71 
(78,9%), прогестерон позитивни – 74 (82.2%). Лимфоваскуларна инвазија била 
детектирана кај 29 (32,2%) тумори. Со хипофракционирано зрачење почесто 
биле третирани пациентки од висока ризична група (возраст ≥50 и градус 1 или 
2) – 28 (62,2%), додека со конвенционално фракционирано зрачење почесто 
биле третирани пациентки од ниска ризична група (возраст <50 или градус 3, 
или двете) – 26 (57,8%). Разликите во дистрибуција на пациенти со низок и 
висок ризик меѓу двете техники на зрачење  статистички биле 
несигнификантни (p=0.057). Во докторатот адјувантна терапија примале 44 
(48,9%) пациентки (33 пациентки примале антрациклин, 11 биле ставени на 
комбинирана терапија со антрациклин + таксан), адјувантна анти HER2 
терапија примиле 9 (10%) пациентки, додека адјувантна ендокрина терапија 
примале 84 (93,3%) ER+ пациентки. Во понатамошниот текст направена е 
споредба на добиените резултати со оние од  студиите FAST и FAST-Forward  
кои се последни во низата на рандомизирани, фаза III  клинички студии кои ја 
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потврдиле ефикасноста и безбедноста на ХЗ. Анализата направена во 
докторатот според комбинациите на CWS и/или волумен на дојка како PTV_vol 
cm3, земени во предвид при динстинкција на мала наспроти голема дојка, 
покажала дека најголем дел од пациентките имале мала дојка – 71 (78.9%). 
CWS параметарот бил сигнификантно различен во зависност од појавата и 
степенот на радиодерматит (p=0.00037). Post-hoc анализата за меѓугрупните 
компарации покажала дека значајно повисоки вредности на CWS биле 
измерени во групата пациентки со радиодерматит од втор степен, споредено со 
групата без радиодерматит (25.58 ± 1.8 vs 21.72 ± 3.9, p=0.015), и значајно 
повисоки вредности на CWS во групата пациентки со радиодерматит од прв 
степен, споредено со групата без радиодерматит (25.58 ± 1.8 vs 21.71 ± 2.4, 
p=0.0003). Меѓугрупните споредби покажале дека оваа вкупна 
сигнификантност се должи на значајно повисок PTV_vol во групата со втор 
степен на радиодерматит споредено со групата со прв степен (1477.73 ± 344.8 vs 
931.77 ± 384.1,p=0.0008). Во понатамошниот текст кандидатот укажува на 
фактот дека и понатаму главен проблем при употребата на повисоки дневни 
фракции останува кардиотоксичноста. Податоците од докторатот покажуваат 
дека анализираните корелации помеѓу средната доза која ја прима 
истостраниот бел дроб и сите дозиметриските параметри, во целата група 
пациентки се статистички несигнификантни, односно незначајни. 
Kорелацијата помеѓу средната доза која ја прима срцето изразена во единица 
Gy е статистички сигнификантна споредено со параметарот PTV_vol. Оваа 
корелација е со сигнификантност од p=0.018, и е позитивна, односно директна, 
бидејќи двата параметри имаат иста насока на промени (r=0.356). Со 
зголемување на планираниот целен волумен изразен во единица кубен 
сантиметар се зголемува и средната доза која ја прима срцето изразена во 
единица Gy и обратно. 

Во осмата глава, кандидатката  ги изведува следниве заклучоци:  

- Не беше утврдена разлика во однос на локалната контрола на болеста 
и акутните реакции на кожата меѓу пациентите во двете третмански 
групи. 

- Токсичноста од применетата хипофракционирана радиотерапија во 
студијата може да се смета како прифатлива.  

- Скратувањето на вкупното време на зрачење за 2 недели беше 
значајна придобивка за пациентите. 

Во деветтата глава, преку 46 референци кои се правилно нумерирани и 
цитирани, опфатени се најважните објавени податоци во литературата од 
оваа област. 

Предмет на истражување  

Предмет на истражување во оваа докторска дисертација е споредба меѓу 
две техники на конформална тродимензионална зрачна терапија со различен 
режим на фракционирање во рамките на протоколот за третман со 
постоперативната радиотерапија кај пациенти со ран стадиум на рак на дојка 
по презервирачки оперативен зафат, преку евалуација на локалната контрола 
на болеста на дојката и акутните реакции на кожата во зрачената регија.  
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Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена 
дисертацијата  

Пократкиот хипофракциониран курс на зрачење на дојката го 
преполовува зрачењето (дневна доза >2Gy, 13-16 фракции), подеднакво е 
делотворен и сигурен како и конвенционалниот, постигнувајќи добра локална 
контрола и прифатливи акутни и доцни несакани ефекти. Радиобиолошката 
оправданост на ХЗ се базира на претпоставката дека туморските клетки и 
клетките на здравите ткива кои се изложени на ирадијација имаат сличен α/β, 
поради што ефективноста на повисоките дневно-дозни фракции ќе биде 
поголема, а детерминистичкиот ефект на здравото мамарно ткиво занемарлив. 
Различните хипофракционирани режими кај РД се актуелна тема во 
онкологијата и се предмет на актуелни истражувања во оваа област кои се во 
тек. Од денешна перспектива, можноста да се даде доволно висока куративна 
доза во пократок временски интервал и покрај некои ограничувања, станува 
уште поактуелна во услови на големи предизвици како што е пандемијата на 
корона. 

Краток опис на применетите методи  

              Кај 45 пациенти била реализирана постоперативна хипофракционирана 
радиотерапија во 16 фракции, 42.4 Gy тотална туморска доза со 2.65 Gy доза по 
фракција, а кај 45 пациентите била спроведена конвенционална радиотерапија, 
со 50 Gy тотална туморска доза и 2 Gy доза по фракција. Квалитетот на 
зрачните техники е спореден согласно со анализата на дозиметриските 
параметри поврзани со целниот волумен и со волумените на органите од ризик. 
Хомогеноста на групите е евалуирана со анализа на прогностички фактори 
релевантни за ран канцер на дојка. Евалуирана е акутната кожна токсичност и 
локалната рецидивност споредбено меѓу двете техники на зрачење преку 
редовните контролни прегледи на пациентите на секои 3 месеци во тек на 
првите 2 години и на секои 6 месеци потоа.  

Краток опис на резултатите од истражувањето      

• Стапката на смртност, зачестеноста на појава на локален и далечен 
релапс на болеста не се разликуваат сигнификантно меѓу двете групи 
пациентки (p=1.0). 

• Кај 44 (97,8%) пациентки третирани со хипофракционо зрачење и 40 
(88,9%) со конвенционално фракционирано зрачење била регистрирана појава 
на рaдиодерматит. Почестиот наод  на радиодерматит во групата со HF не се 
потврдил и статистички како сигнификантен (p=0.1). 

• Статитистички несигнификантен бил почестиот наод на потежок степен 
на радиодерматит кај пациентките зрачени со HF, споредено со пациентките 
зрачени со CF  (p=0.55). 

• Техниката на зрачење нема сигнификантно влијание на средната доза 
која ја прима истостраниот бел дроб изразена во единица греи (p=0.17). 
Калкулираната средна доза која ја прима срцето, изразена во единица греи, не 
се разликуваше сигнификантно меѓу двете техники на зрачење (p=0.27).  
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• Aнализираните корелации помеѓу средната доза која ја прима 
истостраниот бел дроб и сите дозиметриските параметри, во целата група 
пациентки беа статистички несигнификантни, односно незначајни. 

• Kорелацијата помеѓу средната доза која ја прима срцето изразена во 
единица греи беше статистички сигнификантна за корелацијата со 
параметарот PTV_vol. Оваа корелација е со сигнификантност од p=0.018, и е 
позитивна, односно директна, бидејќи двата параметра имаат иста насока на 
промени (r=0.356). Со зголемување на планираниот целен волумен, изразен во 
единица кубен сантиметар, се зголемува и средната доза која ја прима срцето 
изразена во единица греј, и обратно. 

 

ОЦЕНА НА ТРУДОТ  

Согласно со комплетно приложената документација, деталната анализа 
на докторската дисертација, актуелноста на темата, како и  досегашната 
стручна и научна работа на кандидатката, Комисијата смета дека докторската 
дисертација со наслов: Хипофракционирана наспроти конвенционално 
фракционирана радиотерапија кај пациенти со рак на дојка и 
презервирачки оперативен зафат, од кандидатката д-р Емилија 
Лазарева, според актуелноста, зацртаните цели, прикажаниот материјал и 
методологија, статистичката обработка и добиените резултати кои се адекватно 
обработени и презентирани во корелација со литературата, целосно ги 
задоволува правилата и критериумите на квалитетна докторска дисертација. 
Истражувањето е спроведено во согласност со Хелсиншинската декларација, 
што е потврдено со доставеното решение за согласност од Етичката комисија за 
истражување на луѓе на Медицинскиот факултет при УКИМ.  

Според тоа, Комисијата позитивно го оценува приложениот труд како 
докторска дисертација и има чест да му предложи на Наставно-научниот совет 
на Медицинскиот факултет во Скопје да го прифати и да донесе одлука за 
завршување на процедурата за негова одбрана. 

 
 

ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ  

Кандидатката, пред одбраната на докторскиот труд, објавила како прв 
автор рецензирани истражувачки трудови во списание со импакт-фактор:  

[1] Автори: Lazareva E, Smichkoska S, Mitreski N, Klisarovska V, Stojkovki I, 
Iljovska M. Dual HER2 blockade with trastuzumab and pertuzamb in HER2- positive 
breast cancer: single center real world data. Journal of Morphological Sciences, [S.l.], 
v. 3, n. 3, p. 116-124, dec. 2020. ISSN 2545-4706. 

[2] Автори: Lazareva E, Smichkoska S, Atanasov Z, Krstevska V, Klisarovska V, 
Stojkovki I, Iljovska M. Orbital Metastasis as Primary Presentation of Misdiagnosed 
Breast Cancer: A case Report. JOJ Case Stud. 2019; 10(5): 555797. DOI: 
10.19080/JOJCS.2019.10.555797 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ  

Главни научни придонеси на кандидатката се: промовирање и 
етаблирање на нова техникa во постоперативниот зрачен третман на ран 
канцер на дојка, како што е техниката на хипофракционирано зрачење, која 
овозможува подобрување на квалитетот на третманот и скратувањето на 
вкупното време на зрачење за 2 недели, што е придобивка за пациентите која 
во актуелните услови на ковид-пандемија станува исклучително значајна. 
Подрачје на примена: ран канцер на дојка, по реализирана оперативна 
терапија. Можни натамошни истражувања: проширување на истражувањето 
кај поголема група на пациенти со подолго време на следење и анализа на 
доцните несакани ефекти, како и примена на други слични неконвенционални 
режими на зрачење.  

Kомисијата позитивно го оценува приложениот труд како докторска 
дисертација и има чест да му предложи на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет во Скопје да ја прифати позитивната оценка и да 
донесе одлука за завршување на процедурата за одбрана на докторската 
дисертација со наслов „Хипофракционирана наспроти конвенционално 
фракционирана радиотерапија кај пациенти со рак на дојка и презервирачки 
оперативен зафат“ од кандидатката д-р Емилија Лазарева. 

 

     РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

Проф. д-р Снежана Смичкоска, с.р. 

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

Проф. д-р Валентина Крстевска, с.р. 

Проф. д-р Светлана Антевска Грујовска, с.р. 

Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, с.р. 

 



   

                                                  РЕЦЕНЗИЈА 

 
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ЕВАЛУАЦИЈА НА 
ФАКТОРИТЕ ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД ПУШЕЊЕ ПРЕКУ ТРИ МОДЕЛИ НА 
ОТКАЖУВАЊЕ ОД ПУШЕЊЕ“ ОД  СПЕЦ. Д-Р ДРАГАН ЃОРЃИЕВСКИ, 
ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на XXXIII 
седница одржана на 31.3.2021 година, формираше Комисија за оцена на 
докторската дисертација со наслов „Евалуација на факторите за откажување од 
пушење преку три модели на откажување  од пушење“ од кандидатот спец. д-р 
Драган Ѓорѓиевски, во состав: проф. д-р  Катерина Ставриќ, претседател, проф. д-р 
Светлана Кочева, ментор, проф. д-р  Горица Брешковска, член, проф. д-р Моме 
Спасовски, член, и проф. д-р Весна Велиќ-Стефановска, член. 

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

                                                         И З В Е Ш Т А Ј 

Анализа на трудот 

Докторската дисертација на кандидатот спец. д-р Драган Ѓорѓиевски, со 
наслов: Евалуација на факторите за откажување од пушење преку три 
модели на откажување од пушење, содржи 107 страници компјутерски 
обработен текст во фонт Times New Roman,  со 1 проред и големина на букви 12, 
113 библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги, национални 
прописи, меѓународни акти и интернет-ресурси. 

Трудот е структуриран во 10 глави заедно со 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 воведот, кандидатот потенцира дека пушењето претставува 
јавноздравствен проблем, кој влијае врз морбидитетот и морталитетот на 
глобално ниво. Кандидатот се осврнува на инциденцата на пушење во светот, како 
и штетните ефекти кои ги предизвикува пушењето. Кандидатот укажува дека 
Северна Македонија има долга традиција на консумирање тутун, со стапка на 
пушење која се зголемува во последните неколку децении. Поради високата 



преваленца на пушење и штетните ефекти од цигарите, кандидатот укажува на 
важноста за одвикнување од пушење, како и клучната улога на семејните лекари 
во одвикнување од пушење на своите пациенти.  

Во понатамошниот текст во првата  глава насловена  Зависности од 
тутун, кандидатот укажува дека пушењето е феномен со значајни медицински, 
социјални и економски импликации. Кандидатот детално го опишува механизмот 
на зависност од никотинот. Во подглавите во склоп на оваа глава, кандидатот ја 
претставува никотинската зависност според СЗО, видовите на дијагностицирање и 
проценка на зависноста. Кандидатот особено се осврнува на проценка на 
зависноста според скалата на Fagerstorm, која ја користи како главна скала на 
проценка на зависноста во неговото истражување.  

Во следната глава насловена Социодемогравски фактори и нивното 
влијание врз пушачкиот статус, кандидатот најпрвин ја потенцира улогата на 
никотинот во зависност од тутун, но и важноста на средината за поттикнување на 
пушачка зависност. Кандидатот наведува дека пушењето станува сè поприсутно 
меѓу децата и адолесцентите во целиот свет. Во понатамошните подглави ја 
анализира улогата на образованието и етничката припадност врз пушачкиот 
статус. Светските истражувања докажале дека лицата со ниско и средно 
образование пушат поголем број на цигари од оние со високо образование.  
Кандидатот потенцира дека во истражувањето направено од Институтот за 
социјална медицина при Медицинскиот факултет во Скопје се добива податок 
дека преваленцата на пушачи е најголема кај оние со ниско (40,8 %) и со средно 
(41,2 %), наспрема само 5,5 % на оние со високо образование. Кандидатот во оваа 
подглава потенцира дека значајно влијание врз откажувањето од пушење има и 
социоекономскиот статус, јазичните бариери, намалениот пристап до здравствена 
заштита и нивото на стрес. И етничката припадност има улога во зависноста од 
пушење и откажување од пушењето. Истражувањата покажале дека 
афроамериканските мажи пушат повеќе од афроамериканските жени, но и од 
белците. Во светските истражувања се покажува дека и средината има големо 
влијание врз пушењето. Во Република Северна Македонија, Албанците се со 
поголема преваленца на пушење (51,3 %) наспрема Македонците (37,8 %), но овие 
резултати не се статистички сигнификанти. Кандидатот ги анализира возраста и 
економскиот статус и нивното влијание врз пушењето. Во Република Северна 
Македонија, поголема стапка на пушење се приметува кај невработените лица 
(53,3 %) наспрема  вработените (24 %). Во однос на возраста, кандидатот наведува 
дека различни светски истражувања различно ја толкуваат возрасната група со 
најголема инциденца на пушачи, но сепак најголем процент на пушачи има на 
возраст од 18 до 44 години. Во Република Северна Македонија е докажано дека 
разведените пушат 7 пати повеќе отколку останатите групи, што коренспондира со 
резултатите кои се добиени во други меѓународни истражувања.  



Во следната глава насловена: Начини на откажување од пушење, 
кандидатот детално ги анализира  начините за откажување од пушење. Оваа глава 
е поделена на неколку подглави, каде што се анализираат различни 
фармаколошки средства, но и нови современи методи при откажување од пушење. 
Кандидатот, како прво средство кое се користи во примарната здравствена 
заштита за одвикнување од пушење, го потенцира краткиот совет. Краткиот совет 
претставува збир на усни укажувања за откажување од пушење, професионално 
објаснети од здраствениот работник и дополнети со информации за штетните 
дејства на пушењето. Краткото советување кое трае 3 – 5 минути е многу 
поефективно отколку само давање совет за откажување од пушење.  

Во подглава на оваа глава се обработува психолошката поддршка која треба 
да им се даде на пушачите за одвикнување од пушење. Кандидатот потенцира дека 
круцијална улога во психолошката поддршка има самиот лекар. Покрај краткиот 
совет, голем број на светски истражувања покажуваат дека за успешно откажување 
од пушење, значајна улога имаат фармаколошките средства. Во подглавата на 
оваа глава, кандидатот се осврнува на фармаколошките средства и нивната улога 
во одвикнување од пушење. Лековите од прва линија на третман се прва опција со 
која секој лекар кој третира зависност мора да започе во третман на откажување 
од пушење. Во оваа група  на лекови спаѓаат: никотинската заместителна терапија, 
вареклин и бупроприонот. Во втора линија на лекови на третман е цитизинот, кој 
е еден од најупотребувааните во оваа група на лекови. Во подглавјето за начини на 
одвикнување од пушење, кандидатот се осврнува на методата за одредување на 
издишан јаглерод моноксид како маркер за откажување од пушење. Нивото на 
јаглерод моноксид (CO) во издишаниот воздух е повисоко кај здрави пушачи 
отколку кај непушачи. Мерењето на јаглерод моноксидот се изведува со рачен 
анализатор на CO. Резултатите од мерењето на CO се користат како алатка за 
мотивирање на пушачите да прекинат со пушење. Нивото на CO многу брзо се 
менува по прекинот на пушење, и го поттикнува пушачот да почне да апстинира. 
При секоја посета кај лекар, нивото на CO ќе биде сè помало, а тоа додатно ќе го 
мотивира пушачот да издржи во намерата за одвикнување од пушење. Кандидатот 
цитира  студии во кои се наведува  успешноста во употребата на издишаниот 
јаглерод моноксид како биомаркер за откажување од пушење. Овој начин на 
откажување од пушење го користи и кандидатот во една од двете рандомизирани 
групи на испитаници. Во подглавјето на главата за начини на откажување од 
пушење се анализира и методата одредување на старост на белите дробови, метода 
која  се користи во истражувањето на кандидатот, а која досега не е користена како 
метод за откажување во нашата земја. Староста на белите дробови е алатка 
дизајнирана да им овозможи на пушачите дополнителен стимул да го сторат тоа. 
Кандидатот во ова подглавје детално ја објаснува постапката за одредување на 
староста на белите дробови користејќи рачни спирометри. Воедно, кандидатот се 



осврнува и на ефикасноста на овој вид откажување преку цитирање на студии во 
кои со успех ваков метод на одвикнување од  пушење се користел. 

Како подглава на оваа глава, кандидатот го анализира котинин тестот, кој 
кандидатот го користи во истражување како маркер за докажување на  
откажувањето од пушење. Котинот е алкалоид кој се наоѓа во тутунот и е исто така 
преовладувачки метаболит на никотинот. Котинот има ин виво полуживот од 
приближно 20 часа и обично може да се открие неколку дена (до една недела) по 
употребата на тутун. Нивото на котинин во крвта, плунката и урината е 
пропорционално со количината на изложеност на чад од тутун. Кандидатот во 
своето истражување користи котинин ленти, кои се базираат на одредување на 
котинин од плунката. Кандидатот наведува дека концентрациите на плунковни 
котинини се многу поврзани со концентрациите на котинин во крвта и можат да 
детектираат котинин во низок опсег, што го прави преферираната опција за 
помалку инвазивен метод за тестирање на изложеност на тутун. Кандидатот 
детално ја објаснува постапката за изведување на тестот на котинин преку плунка, 
како и толкување на неговите резултати. Кандидатот дава и шематски приказ 
преку слика на употребена и неупотребена тест-лента. 

Во следната глава наречена Мотив, кандидатот наведува дека одлуката за 
ваков вид на истражување ја донел бидејќи на ниво на примарната здравствена 
заштита досега не е спроведено ваков вид на истражување во нашата земја. Многу 
малку се разговара со пациентите за откажување од пушење, како и слабата 
информираност на лекарите кои сè алатки можат да се применат за откажување од 
пушење, но и многу слабата достапност на фармаколошките средства за 
откажување од пушење во нашата земја. 

Во следната глава именувана како Цели, кандидатот јасно ги дефинира 
целите на ова истражување. Тие се поделени во 2  главни и 4 споредни цели. 

 Главна цел: 
 да се процени поврзаноста на социоекономските фактори и пушачкиот 

статус кај трите испитувани групи; 
 да се процени поврзаноста на социоекономските фактори при одвикнување 

од пушење. 
 
Споредни цели: 

 да се процени поврзаноста на социоекономските фактори и намалување на 
бројот на цигари кај пушачи; 

 да се процени мотивираноста на испитаниците за откажување од пушење; 
 да се процени корелацијата помеѓу степенот на зависност и обидите за 

откажување од пушење; 



 проценка на ефективноста на многу краток совет за прекин на пушењето со 
биомедицински повратни информации за ризик (одредување на старост на  
белите дробови или издишаниот CO). 

 

Во следната глава, Материјали и методи, кандидатот наведува дека станува 
збор за рандомизирана контролна проспективна студија која опфаќа 215 
испитаници пушачи на возраст од 35 и постари од 35 години. Испитаниците се 
рандомизирани преку комјутерски програм за рандомизација на три групи:  

1. многу краток совет + одредување старост на белите дробови = 
интервенциска група 1 (ИГ1) 

2. многу  краток совет + одредување на издишан CO = интервенциска група 2 
(ИГ2) 

3. многу краток совет = контролна група (КГ). 
 
Како критериуми за исклучување се наведени: 

 помлади од 35 години;  
 пациенти со дијагностицирана астма, ХОББ и друго хронично белодробно 

заболување; 
 пациенти во терминален стадиум на болест; 
 когнитивно оштетување; 
 неодамнешна изнемоштеност (смрт на блиска личност);  
 пациенти кои употребуваат никотин-заместителна терапија или е-цигара;  
 пациенти кои претходно имале обид да се откажат од пушење или се во 

фаза на откажување. 
 

Кандидатот детално го опишува начинот на рандомизацијата на испитниците 
на трите групи, како и интервенциите што им се даваат на испитаниците според 
групите на кои припаѓаат.  

Во следната глава насловена Статистичка анализа, кандидатот презентира 
дека добиените резултати од истражувањето се направени во статистичките 
програми Statistica for Windows 7,0 и SPSS 17,0. Добиените податоци се прикажани 
табеларно и графички. Категориските (атрибутивни) варијабли се прикажани со 
апсолутни и релативни броеви. Нумеричките (квантитативни) варијабли се  
прикажани со просек, стандардна девијација, медијална вредност и 
интерквартилен ранк. За компарирање на анализираните варијабли меѓу ИГ1, ИГ2 
и КГ беа користени непараметарски (Pearson Chi square test, Fischer exact test, Mann 
Whitney U test, Kruskal-Wallis test) и параметарски тестови (Student t-test, 
Analysis of Variance). Непараметарските тестови Friedman ANOVA  и  Wilcoxon 
Matched pairs биле употребени за споредба на број на дневно испушени цигари 
меѓу анализираните временски точки во секоја група. Spearman-ов коефициент 



на ранк корелација бил користен за анализирање на поврзаноста меѓу возраст 
со број на дневно испушени цигари, и меѓу степен на зависност со број на обиди 
за откажување во секоја група. Линеарна регресиона анализа со одредување на 
B-коефициент била користена за детерминирање на сигнификантни предиктори 
за број на дневно испушени цигари, Логистичка регресиона анализа со 
одредување на OR и 95 % CI била користена за детерминирање на 
сигнификантни предиктори за висок стрпен на зависност од цигари. 

Статистичката сигнификантност ја дефинирал на ниво на  p<0.05. 

Во следната глава, Резултати, кандидатот најпрвин ги прикажува демографските 
крактеристики (пол, возраст, етничка припадност, образование, актуелна работна 
состојба, висина на приходи, брачна состојба, место на живеење) на испитаниците 
вклучени во ова истражување. Кандидатот наведува дека овие карактеристики се 
хомогени меѓу испитуваните групи. Понатаму, во трудот се опишуваат резултатите 
добиени од скалата на зависност преку шесте прашања, при што резултатите 
покажуваат дека најголем број од испитаниците се со среден степен на зависност 
40,54 % во првата интервенциска група, 45,71 % во втората интервенциска група, 
39,44 % во третата контролна група. Понатаму, кандидатот табеларно и графички 
ги претставува обидите кои ги направиле испитаниците во трите испитувани 
групи пред вклучување во студијата, како и бројот на обиди и причините за нив. 
Кандидатот ја проценува и мотивираноста на испитаниците пред почетокот на 
истражувањето, како и на трите последователни контроли. Согласно со 
резултатите, мотивирани да престанат да пушат биле 83,8 % (62) пациенти од 
првата интервентна група, 85,7 % (60) пациенти од втората интервентна група, 
85,9 % (61) пациенти од контролната група. Не била најдена статистичка 
сигнификантна разлика во дистрибуција на испитаници мотивирани и 
немотивирани за престанок со пушење меѓу ИГ1 и ИГ2 (p=0.75), ИГ1 и КГ (p=0.72) 
и ИГ2 и КГ (p=0.97). На првиот контролен преглед, мотивираност за престанок со 
пушење презентирале 82,1 % (46) испитаници од ИГ1, 77,55 % (38) испитаници од 
ИГ2, 80,8 % (42) испитаници од КГ. Но овие резултати не се покажале и 
статистички сигнификантни. На вториот контролен преглед, не била најдена 
статистичка сигнификантна разлика меѓу трите групи, во дистрибуција на 
испитаници мотивирани и немотивирани за престанок со пушење (ИГ1 vs ИГ2 
p=0.45, ИГ1 vs КГ p=0.49,  ИГ2 vs КГ p=0.95). Во оваа етапа од истражувањето, 
мотивираност демонстрирале 61 % (36) испитаници од ИГ1, 67,9 % (36) 
испитаници од ИГ2, 67,3 % (35) испитаници од КГ. На третиот и последен 
контролен преглед, мотивираност за престанок со пушење презентирале 89,8 % 
(53) испитаници од ИГ1, 96,15 % (50) испитаници од ИГ2, 94,3 % (50) испитаници 
од КГ. Меѓугрупните разлики во дистрибуција на пациенти мотивирани и 
немотивирани за престанок со пушење во крајната етапа од истражувањето, не се 



потврдиле статистички како сигнификантна (ИГ1 vs ИГ2 p=0.28, ИГ1 vs 
КГp=0.49,ИГ2 vs КГ p=1.0). 

Кандидатот ги анализира и коморбидитетите кај испитаниците вклучени во 
истражувањето. Висок крвен притисок бил најчеста коморбидитетна состојба кај 
трите групи испитаници – 47,3 % (35), 35,7 % (25) и 40,85 % (29) пациенти, во ИГ1, 
ИГ2 и КГ, консеквентно. Меѓугрупната компарација во зачестеноста на 
придружни хронични состојби детектирала статистичка сигнификантна разлика 
за ХОББ, како резултат на значајно почеста зачестеност на ова заболување во ИГ1 
во однос на ИГ2 – 14,9 % (11) vs 4,3 % (3); p=0.032, и значајно почеста застапеност 
во КГ во однос на ИГ2 – 14,1 % (10) vs 4,3 % (3);p=0.044.  

Бројот на дневно испушени цигари не се разликувал сигнификантно меѓу 
трите групи испитаници на првата (p=0.073) и третата контрола (p=0.14), а 
сигнификантно се разликувал на втората контрола (p=0.01). Post-hoc анализата за 
меѓугрупните споредби детектирала значајно поголем број на дневно испушени 
цигари во КГ во однос на двете интервентни групи (ИГ1 vs КГ p=0.034; ИГ2 vs КГ 
p=0.013). Просечниот број на испушени цигари во тек на еден ден изнесувал 16.9 ± 
8.4 во првата интервентна група, 16.2 ± 8.5 во втората интервентна група, 21.5 ± 
11.8 во контролата група.  

Кандидатот ги прикажува и бројот на обиди за одвикнување од пушење, 
како и резултатите од котинин тестот кај откажаните пушачи. 

Како независни сигнификантни предиктори, мултиваријантната линеарна 
анализа ги потврдила: полот (p=0.022), образованието (p=0.043) и месечните 
приходи (p=0.047). Мажите дневно во просек пушат 3,5 цигари повеќе од жените, 
испитаниците со средно образование во просек дневно пушат 3 цигари повеќе од 
испитаниците со факултетско образование, испитаниците со месечни приходи од 
20.000 до 30.000 дневно во просек пушат околу 3,5 цигари повеќе од 
испитаниците со месечни приходи пониски од 10.000 денари. Како 
сигнификантни предиктори за висока зависност се потврдиле број на цигари 
(p=0.008) и ниво на образование (p=0.001). Зголемување на бројот на испушени 
цигари дневно за една цигара ја зголемува шансата за висока зависност за 5 % 
(ОR=1.05, 95 % CI 1.013-1.087). Пациентите со средно образование имаат за околу 
3,5 пати поголема шанса од пациентите со високо образование да бидат зависници 
за цигари од висок степен (ОR=3.558, 95% CI 1.690-7.492). 

Кандидатот наведува дека од вкупно 215 испитаници, истражувањето го 
завршија 164 испитаници на чиј примерок е правена анализата на резултатите. 42 
испитаници од иста ординација биле изгубени во следењето поради смрт на 
лекарот и неможност за нивен контакт. Додека, пак, четири испитаници не се 



јавиле на последната контрола, како и 5 испитаници кои биле исклучени од 
анализата од различни причини. 

Резултатите од истражувањето покажале дека во периодот на следење, од 
пушење се откажале 4,8 % (8) испитаници. По групи, од пушење се откажале 8,3 % 
(5) испитаници од првата интервентна група, 3,6 % (2) испитаници од втората 
интервентна група, 1,9 % (1) испитаник од контролната група. Најголем број на 
откажани испитаници се од првата интервентна група во која се одредуваше 
старост на бели дробови. 

Кандидатот детално ги анализира откажаните испитаници преку сите 
социодемографски карактеристики. 

Во групата испитаници кои припаѓале на првата интервентна група, во 
анализираниот период било регистрирано сигнификантно намалување на бројот 
на дневно испушени цигари (p<0.0001).Кандидатот направил детална анализа на 
поврзаноста на социодемографските карктеристики на испитаниците и нивната 
поврзаност со намалување на бројот на испушени цигари, при што бројот на 
дневно испушени цигари сигнификантно зависел од полот на испитаниците од 
првата интервентна група, во сите анализирани временски точки, со 
сигнификантност од p=0.025 на почетокот на истражувањето, p=0.0018 на првата 
контрола, p=0.008 на втората контрола, p=0.033 на третата контрола. Бројот на 
испушени цигари во тек на еден ден бил сигнификантно поголем кај машките 
испитаници. 

Кандидатот графички и табеларно со детални анализи ги претставува и 
останатите социодемографски карактеристики, како што се: возраст, брачен 
статус, етничка припадност, приходи, степен на образование и живеалиште, 
меѓутоа тие се покажале како статистички несигнификантни со намалување на 
бројот на дневно испушени цигари. 

Анализираната корелација помеѓу бројот на обиди за откажување од 
пушење цигари и скалата за зависност, во првата интервентна група, се потврдила 
како сигнификантна (p=0.043).Според вредноста на Spearman-овиот коефициент, 
корелацијата е негативна, односно индиректна, и покажала  дека со зголемување 
на бројот на обиди за откажување, резултатот од скалата за зависност се намалува, 
и обратното (R= -0.219).  

Во групата испитаници кои припаѓаа на втората интервентна група, во 
анализираниот период било регистрирано сигнификантно намалување на бројот 
на дневно испушени цигари (p<0.0001). Ниту еден од испитуваните 
социодемографски карактеристики не се покажал како сигнификантен за 
намалување на бројот на испушени цигари на трите контроли во оваа група. 



Кандидатот  употребува голем број на графици и табели  за да го демонстрира 
горенаведеното тврдење. Во групата испитаници од втората интервентна група, не 
беше најдена сигнификантна корелација помеѓу бројот на обиди за откажување од 
пушење цигари и скалата за зависност (p=0.69).    

Во групата испитаници кои припаѓаа на контролната група, во 
анализираниот период било регистрирано сигнификантно намалување на бројот 
на дневно испушени цигари (p<0.0001). Машките испитаници во тек на целиот 
период на следење пушеле поголем број на цигари во тек на еден ден споредено со 
женските, но статистичка сигнификантна била разликата само на втората 
контрола (p=0.018). Во КГ се потврдила статистичка сигнификантна корелација 
помеѓу бројот на дневно испушени цигари и возраста на испитаниците од оваа 
група на последниот контролен преглед (p=0.045). Според вредноста на Spearman-
овиот коефициент, оваа поврзаност била негативна, односно индиректна (R= -
0.267),  и иницира заклучок дека со зголемување на возраста испитаниците пушат 
помал број на цигари, и обратното. Кај бројот на дневно испушени цигари  
сигнификантност била потврдена на првата контрола (p=0.013) и на крајот од 
истражувањето (p=0.039). Бројот на испушени цигари во тек на еден ден бил 
сигнификантно поголем кај  испитаниците со средно образование споредено со 
испитаниците со високо образование на првата контрола (p=0.019), а кај 
испитаниците со средно образование споредено со испитаниците со вишо 
образование (p=0.046). Испитаниците со средно образование пушеле поголем број 
на цигари од останатите во целиот период на образование, но статистичка 
сигнификантност била детектирана во 2 мерни точки.  

Останатите социодемографски карактеристики се прикажани преку табели 
и графици, меѓутоа тие немаат статистичка сигнификантност, исто како што 
несигнификантен е бројот на обиди за откажување и скалата на зависност кај оваа 
група. 

Во следната глава, Дискусија, кандидатот исцрпно ги споредува добиените 
резултати со резултатите од досега објавените научни истражувања, 
воспоставувајќи линк помеѓу сопствените и кореспондирачките анализи. 
Истовремено, во сегментите од студијата во кои добиените резултати не 
кореспондираат со досега објавените, или постои несогласување и во досега 
објавената литература, кандидатот нуди издржани научни и логични објаснувања 
за појавената разлика во резултатите од сопствената и досега објавените студии. 

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

 Мажите дневно во просек пушат 3,5 цигари повеќе од жените. 



 Испитаниците со средно образование во просек дневно пушат 3 цигари 
повеќе од испитаниците со факултетско образование. 

 Испитаниците со месечни приходи од 20.000 до 30.000 дневно во просек 
пушат околу 3,5 цигари повеќе од испитаниците со месечни приходи 
пониски од 10.000 денари.  

 Во однос на одвикнувањето од пушење, во ова истражување, може да се 
заклучи дека откажувањето од пушење во Северна Македонија е далеку под 
просечниот број на откажани пушачи на сличен начин во европските земји.  

 

Во однос на споредните цели на ова истражување, добиени се следниве 
резултати: 

1. Намалувањето на бројот на цигари на дневна основа е статистички 
сигнификантен во сите три испитувани групи на контролните посети. 
2. Во сите испитувани групи се покажало дека намалувањето на цигарите повеќе 
се случува кај машкиот пол отколку кај женскиот пол.   
3.  Во контролната група, како сигнификантно на првата контрола и на крајот од 
студијата се покажале и образованието, т.е. оние со високо образование повеќе го 
намалуваат бројот на цигари од оние со средно образование. 
Резултатите на ова истражување покажуваат дека мотивираноста за откажување 
од пушење се зголемува со почестите контроли и по подолг временски период за 
потсетување на пушачите за престанок на пушење, но овие резултати не се 
сигнификантни. 
 

Во последната глава на трудот, Референци, наброени се 113 
библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги, национални 
прописи, меѓународни акти и интернет-ресурси. 

Оцена на трудот 

Докторската дисертација со наслов „Евалуација на факторите за 
откажување од пушење преку три модели на откажување од пушење“, од 
кандидатот спец. д-р Драган Ѓорѓиевски, претставува оригинален научен труд во 
областа на медицинската наука, од областа на семејната медицина. Изработката 
на темата на оваа докторска дисертација има за цел изнаоѓање на нови начини за 
откажување од пушење кај пушачи кои се користат во светски рамки како успешни 
методи за откажување од пушење. Овој труд претставува оригинален научен труд 
преку кој за првпат е направено ваков вид на истражување на ниво на примарна 
здравствена заштита. Резултатите од ова истражување спроведено во Северна 
Македонија покажуваат дека со вклучување на одредени интервенции, покрај 
давањето на многу краткиот совет, ја зголемуваат стапката на откажување од 
пушење иако резултатите се статистички несигнификантни, што во голем дел 
зависи од менталитетот на населението, високата стапка на пушачи и ниската 



свесност на населението за откажување од пушење. Кандидатот детално ги 
анализира сите аспекти на откажување од пушење преку трите модели на 
откажување  од пушење и оваа докторска дисертација претставува основа за нови 
истражувања за откажување од пушење во иднина. Докторската дисертација со 
наслов „Евалуација на факторите за откажување од пушење преку три модели на 
откажување од пушење“, од кандидатот спец. д-р Драган Ѓорѓиевски, според 
мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за 
подготовка на докторски труд.  

Исполнетост на законските услови за одбрана на трудот 

Кандидатот, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавил следниве 
рецензирани истражувачки трудови: 

Dragan Gjorgjievski,Radmila Ristovska, Katarina Stavrikj, Amanda Farley,Peymane 
Adab, Rachel Adams, Andy Dickens, Alexandra Enocson,Gjorgji Stanoevski, Nicola 
Gale,Sue Jowett, Kiran Rai, Alice Sitch,Aleksandra Stamenova, Emilija Krstevska, 
Rachel Jordan   Effectiveness of combining feedback about lung age or 
exhaled CO levels with very brief advice (VBA) and support for smoking 
cessation in primary care compared to giving VBA and support alone- 
Protocol for a randomised controlled trial within the Breathe Well research 
programme објавен во Open acess Macedonian journal of Medical science 25 March 
2020. 

Dragan Gjorgjievski, Svetlana Kocheva , Katarina Stavrikj,Svetlana Stojkova, Natalija 
Saurek-Aleksandrovska, Bekim Ismaili Role of family physician in smoking 
cessation  in daily work using a comined method: Very brief advice and 
pharmacotherapy-case report  објавен во Medicus Аugust 2020. 

Заклучок и предлог 

Докторската дисертација со наслов: Евалуација на факторите за 
откaжување од пушење преку три модели на откажување од пушење, од 
кандидатот спец. д-р Драган Ѓорѓиевски, претставува самостојна научна 
студија од областа семејна медицина и обработува еден современ проблем со кој се 
соочуваат пациентите пушачи во нашата земја. Студијата ги задоволува 
принципите за научноистражувачка работа, каде што поставените цели и 
добиените резултати се адекватно презентирани и обработени и даваат значаен 
стручно-научен придонес. Студијата укажува на потребата од изнаоѓање на 
современи адекватни методи за откажување од пушење на примарно ниво на 
здравствена заштита со цел да им се помогне на пушачите да се откажат од 
пушење. Нејзиниот научен придонес би требало да им помогне на пушачите преку 
примена на современи средства за одвикнување од пушење полесно да се откажат 



од пушењето. Воедно, оваа студија има и за цел да ја подигне на повисоко ниво 
секојдневната практика на семејните лекари за откажување од пушење кај 
пушачи. Со ова истражување се отвора патот за понатамошни истражувања и 
примени и на други методи за откажување од пушење, со единствена цел да им се 
помогне на пациентите пушачи полесно да ги откажат цигарите.  

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот 
совет на Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже 
одбрана на докторската дисертација на кандидатот спец. д-р Драган Ѓорѓиевски со 
наслов: „Евалуација на факторите за откжување од пушење преку три модели на 
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Р Е Ц Е Н З И Ј А 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „РАБДОМИОЛИЗА КАКО 
КОМПЛИКАЦИЈА КАЈ АКУТНО ИНТОКСИЦИРАНИ ПАЦИЕНТИ СО 

ПСИХОТРОПНИ И ХЕМИСКИ СУПСТАНЦИИ И РИЗИК-ФАКТОРИ ЗА РАЗВОЈ НА 
АКУТНО БУБРЕЖНО ОШТЕТУВАЊЕ “ ОД Д-Р АЛЕКСАНДРА БАБУЛОВСКА, 

ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата 
XXXIII редовна седница одржана на 31.3.2021 година, со Одлука бр. 0905- 1346/8 од 
31.3.2021 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација на 
кандидатката д-р Александра Бабуловска со наслов: Рабдомиолиза како 
компликација кај акутно интоксицирани пациенти со психотропни и 
хемиски супстанции и ризик-фактори за развој на акутно бубрежно 
оштетување, во состав: проф. д-р Ѓулшан Селим (претседател),  проф. д-р Даниела 
Чапароска (ментор), проф. д-р  Петар Дејанов (член), Билјана Кузмановска (член) и 
проф. д-р Зорица Наумовска (член). Kомисијата 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 Александра Бабуловска, со 
наслов: Рабдомиолиза како компликација кај акутно интоксицирани 
пациенти со психотропни и хемиски супстанци и ризик-фактори за развој 
на акутно бубрежно оштетување е структурирана во 9 глави, вклучувајќи ги 
воведот, заклучните согледувања, прилозите и 198 библиографски единици, меѓу нив 
научни трудови и книги. Деловите се систематизирани со наслови и поднаслови, со 
што се обезбедува соодветно следење на материјата која е обработена во 
истражувањето. 

Во првиот сегмент од докторатот насловен како содржина, рационално, 
систематично и последователно се набројани елементите кои се содржани во 
целосниот докторат. 

Во првиот дел од воведот, презентирани се податоците поврзани со 
етиологијата и патофизиолошките механизми на рабдомиолизата. Етиологијата на 
рабдомиолиза може да биде предизвикана од повеќе фактори, како преголема 
мускулна активност (маратонски тркачи), електролитни и ендокрини абнормалности, 
температурни екстреми(хипотермија, хипертермија), мускулна исхемија, лекови, 
токсини (јаглерод моноксид, каснување од змија, отров од пајак, убод од пчели и оси), 
траума (crush повреда, електрични повреди или изгореници од трет степен), инфекции 
(бактериски, вирусни, габични и инфекции предизвикани од протозои), миопатии 
(Duchene мускулна дистрофија и дистрофија на Becker). Во вториот дел од воведот, 
елаборирани се клиничките манифестации, и тоа карактеристичната тријада на 
симптоми при рабдомиолизата е болка во мускулите, мускулна слабост и темна урина, 
кои истовремено се присутни кај помалку од 10 % од пациентите.  Како компликации 
на рабдомиолизата се наведни нарушувања на течности и електролити, дисеминирана 
интраваскуларна коагулопатија, компартмент синдром, акутно бубрежно оштетување, 
присуство на миоглобински цилиндри и директен цитотоксичен ефект на 



миоглобинот преку зголемување на локалниот оксидативен стрес во тубуларните 
клетки на проксималните тубули. Во третиот дел од воведот, прикажан е третманот  
на рабдомиолиза како супституција со течности (навремената интраваскуларна 
експанзија на волуменот со интравенска администрација на NaCl 0,9 % е клучна за 
превенција на АБО предизвикано од миоглобин, бидејќи го зголемува бубрежниот 
проток на крв и следствено на тоа и  гломеруларната филтрација и диурезата), 
алкализација на урината(алкалната pH вредност на урината ја зголемува 
растворливоста на миоглобинот и урична киселина и го ограничува формирањето на 
миоглобински цилиндри и кристали на урична киселина и истовремено ја спречува 
деградацијата на миоглобинот во хем и слободно железо и нивниот нефротоксичен 
ефект), и постигнување  диуреза. Неопходен е третманот кај нарушувања на 
електролити (хиперкалемија и хипокалцемија) и метаболичката ацидоза. Потребна е 
бубрежна надоместителна терапија  особено континуирана бубрежна надоместителна 
терапија кај пациенти со покачени вредности на серумски креатинин и електролитни 
нарушувања опасни по живот. Третманот на компартмент синдром кога притисокот во 
внатрешноста надминува 50 mm Hg или ако притисокот опстојува подолго од 6 часа 
30-50 mmHg, потребна е директна хируршка декомпресија со фасциотомија за да се 
избегне некроза на зафатениот дел и последователна ампутација.  

Мотивот за изработка на оваа студија произлегол од фактот дека  
рабдомиолизата е честа компликација кај акутните интоксикации. Акутното бубрежно 
оштетување е најчеста животозагрозувачка компликација на рабдомиолизата. 
Навремена дијагноза  на рабдомиолизата како компликација кај акутни интоксикации 
со психотропни и хемиски супстанции и навремена дијагноза на акутно бубрежно 
оштетување како компликација на рабдомиолизата е клучна за исходот на третманот 
на оваа состојба. До сега во нашата земја не е спроведено ниедно системско 
истражување кое  го согледува проблемот на оваа честа компликација кај акутно 
интоксицирани пациенти со психотропни и хемиски супстанции. Ова истражување е 
прво од ваков вид во нашата земја и се очекува да укаже на оригинално согледување во 
однос на овој проблем.  

Кандидатката прецизно и јасно ги дефинира целите на докторатот. Примарна 
цел на истражувањето е да ги утврди карактеристиките кај пациентите со 
рабдомиолиза акутно интоксицирани со психотропни и хемиски супстанции и ризик-
факторите за развој на акутно бубрежно оштетување и потребата од бубрежна 
надоместителна терапија. Специфични цели пак се: да се укаже на епидемиолошките 
и клиничките карактеристики кај пациенти со рабдомиолиза акутно интоксицирани 
со психотропни и хемиски супстанции. Потоа, да се констатира поврзаноста  помеѓу 
тежината на клиничката слика и вредностите на  креатинин фосфокиназа кај 
пациенти со рабдомиолиза акутно интоксицирани со психотропни и хемиски 
супстанции. И на крај да се евалуира предиктивната улога на одредени клинички 
параметри (креатинин фосфокиназа и тропонин) во појавата на акутно бубрежно 
оштетување кај пациенти со рабдомиолиза акутно интоксицирани со психотропни и 
хемиски супстанции. 

Четвртата глава ги прикажува материјалот и применетата методологија.  
Во клиничка контролирана проспективна студија која беше спроведена на 
Универзитетската  клиника за токсикологија во Скопје и Институтот за клиничка 
биохемија при Медицинскиот факултет, УКИМ, Скопје, во периодот  2019 – 2020 
година биле вклучени вкупно 140 пациенти со рабдомиолиза, акутно интоксицирани 
со психотропни и хемиски супстанции, хоспитализирани на Универзитетската 
клиника за токсикологија во Скопје. Согласно со поставените цели, истражувањето 
беше спроведено во две фази. Во секоја од двете фаза беа користени личните податоци 
од самите пациенти, податоците од достапната медицинска документација како и 
согледувањата на истражувачот. Првата фаза од истражувањето ги опфати сите 
пациенти со рабдомиолиза, акутно интоксицирани со психотропни и хемиски 
супстанции од примерокот на истражувањето. Податоците за оваа фаза беа внесени во 



соодветни поединечни формулари и анализирани преку Poisoning Severity Score (PSS) 
IPCS/EAPCCT. Кај труењата предизвикани од повеќе агенси, причината за 
рабдомиолиза беше водечкиот агенс. 

Тежината на рабдомиолизата беше оценета во зависност од резултатот на 
Poison Severity Score. Пациентите беа поделени во 3 групи, и тоа со: а) блага 
рабдомиолиза (блага болка и осетливост, ниво на CPK од 250 U/L до 1.500 U/L); б) 
умерена рабдомиолиза (болка, ригидност, грчеви и фасцикулација, CPK ниво од 1.500 
до 10.000 U/L) и в) тешка рабдомиолиза (интензивна болка, екстремна ригидност, 
екстензивни грчеви и фасцикулација, рабдомиолиза со компликации, CPK поголема 
од 10,000 U/L, компартмент синдром). Во втората фаза, сите пациенти со 
рабдомиолиза акутно интоксицирани со психотропни и хемиски супстанции од 
примерокот на истражувањето беа следени заради ризик од појава на акутно бубрежно 
оштетување и потреба од бубрежна надоместителна терапија. Дијагнозата и 
стадиумите на акутното бубрежно оштетување беа дефинирани со класификацијата 
според Kidney Disease Improving Global Outcomes  (KDIGO).Според KDIGO 
класификацијата, за дијагноза на акутно бубрежно оштетување потребно е да постои 
барем еден од наведените критериуми:пораст на серумскиот креатинин за ≥  26,5 
μmol/L  во период од 48 часа, пораст на серумскиот креатинин  за 1,5 пат и повеќе од 
референтната вредност во последните 7 дена, диуреза помалку од 0,5 mL/kg/h за 6 
часа. Акутното бубрежно оштетување како најчеста компликација на рабдомиолиза 
беше  дефинирано со критериумите за креатинин според класификацијата на KDIGO 
Kidney Disease Improving Global Outcomes. Кај пациентите со рабдомиолиза акутно 
интоксицирани со психотропни и хемиски супстанции на денот на прием беше 
одреден McMahon скор [24].  McMahon скорот беше пресметан врз основа на лични 
податоци и биохемиски маркери, според методологијата на McMahon и соработниците 
од 2013 год. McMahon скор е неодамна воведен за проценка на ризикот на бубрежно 
оштетување, потребата од бубрежна надоместителна терапија и морталитет кај 
пациенти со рабдомиолиза.Рутинската постапка за дијагноза и третман на пациенти со 
рабдомиолиза акутно интоксицирани со психотропни и хемиски супстанции 
подразбира нивно следење во првите 48 часа, 72 часа и 5-тиот ден по интоксикацијата. 
Состојбата се проценува индиректно со следниве биохемиски тестови и дијагностички 
методи-биохемиски анализи и биохемиска методологија: CPK - креатинин 
фосфокиназа, CK-MB, миоглобин во серум, тропонин, крвна слика (еритроцити, 
леукоцити, тромбоцити, хематоктит), црнодробни ензими (ALT, AST, GGT според IFCC 
метод), ALP (pNPP), LDH,  уреа, креатинин во серум, гликоза (хексокиназа метод), 
CRP, вкупен, директен и индиректен билирубин, вкупни протеини, албумини, ниво на 
натриум, калиум  и калциум во серум. Овие анализи беа направени на  Институтот за 
клиничка биохемија - Скопје, со користење на системот  Architect  4100  и оригинални 
реагенси на фирмата Abott Labaratories Diagnostics.  

Во петтата глава, податоците добиени од истражувањето се анализирани со 
статистичката програма SPSS, version 22.0. Анализата на атрибутивните 
(квалитативни) серии беше правена преку одредување на коефициент на односи, 
пропорции и стапки, а истите беа прикажани како апсолутни и релативни броеви. 
Нумеричките (квантитативни) серии беа анализирани со употреба на мерките на 
централна тенденција (просек, медијана, минимални вредности, максимални 
вредности, интерактивни рангови), како и со мерки на дисперзија (стандардна 
девијација, стандардна грешка). Pearson Chi square тест, Yates corrected, Fischer 
exact тест и Fisher Feeman Halton exact тест беа користени за утврдување на 
асоцијацијата меѓу одредени атрибутивни дихотомни белези. Pearson-ов коефициент 
на корелација и Spearman-ов коефициент на ранг корелација беа употребени за 
утврдување на поврзаноста помеѓу нумеричките варијабли со правилна и неправилна 
дистрибуција на фреквенциите. За тестирање на значајноста на разликата меѓу 
одредени нумерички параметри со неправилна дистрибуција на фреквенции беа 
користени непараметарски тестови за два независни примерока (Mann Whitney U тест) 



и за повеќе независни примероци (Kruskal-Wallis H тест). Факторите на ризик беа 
квантифицирани преку користење на однос на веројатности (Odd ratio – OR) и 
интервалите на доверба (confidence intervals - CI). За споредба на пропорциите беше 
користен Difference тест, а за споредба на корелациите Z-statistics.Униваријантна 
линеарна и логистичка регресиона анализа беа употребени за одредување и 
квантифицирање на независните значајни предиктори за ARF, RRT, Mt и AGG кај 
пациенти со рабдомиолиза. Преживувањето беше прикажано со Kaplan-Meier крива. 
Дијагностичката ефикасност на селектирани параметри за ARF, RRT, Mt и AGG беше 
проценета согласно ROC анализата и добиените AUC вредности. Споредбата на AUC 
вредностите на две независни ROC криви беше направено со z тест. За утврдување на 
статистичка значајност се користеше ниво на сигнификантност од p<0,05.  

Во шестата глава се прикажани резултатите од истражувањето, поместени во 
повеќе компактни целини со репрезентативни табели и графикони и дијаграми кои 
овозможуваат лесно следење на податоците. Прикажани се општите карактеристики 
на пациентите со рабдомиолиза, токсиколошки анализи, тип на интоксикација и 
клинички симптоми, застапеност на нарушување на свеста и клинички симптоми. 
Опишана е и дистрибуцијата на клиничките и лабораториските карактеристики на 
пациентите со дијагнозата рабдомиолиза, направена е споредба помеѓу групата н 
пациенти со психотропни супстанции и групата со хемиски супстанции. 

Дискусијата на докторската дисертација е прикажана во седмото поглавје. 
Кандидатката опфаќа детална анализа на добиените резултати од студијата, правејќи 
критичка споредба со досега објавените слични и поголеми студии во 
интернационални рамки и аргументирани толкувања на можните причини за 
утврдените сличности и разлики. 

Продолжено протромбинско време кај психотропните интоксикации има кај 
интоксицирани со антиконвулзиви  и антидепресиви. Кај хемиските интоксикации 
според нашата анализа продолжено протромбинско време беше регистрирано кај 
интоксикација со печурки. Во однос на протромбинското време не беше утврдена 
сигнификантна разлика помеѓу двата типа на интоксикации при прием. При прием, се 
согледа значајно повисоко ниво на D-димери кај пациентите со психотропни во однос 
на оние со хемиски интоксикации. Наjвисоки вредности на D-димери кај 
психотропните интоксикации има кај антиконвулзиви, хероин, невролептици, 
метадон и  бензодијазепини. Кај хемиските интоксикации анализата покажа дека 
наjвисоки вредности на D-димери се кај корозивите, пестицидите и етилен гликол. Во 
оваа студија кај пациентите со РМ, интоксицирани со психотропни и хемиски 
супстанции, не е регистрирана дисеминирана интраваскуларна коагулација. 

Морталитет (Мт) беше регистриран кај 9,3 % од пациентите со рабдомиолиза, 
од кои со психотропна интоксикација беа 23,1 %, а со хемиска интоксикација 76,9 %.  
Смртноста беше сигнификантно помала кај психотропните споредено со хемиските. 
Мт беше најголем кај предозирани со метадон (13,3 %) и антипсихотици (8,3 %). Кај 
хемиските интоксикации Мт беше регистриран кај 9,1% од пациентите. Застапеноста 
на Мт беше најголема кај печурките (33,3 %), потоа следуваа корозивите (33,3 %), 
другите лекови (50 %), и пестицидите (26,7 %). 

Рабдомиолизата не е единстевената причина за Мт кај акутно интоксицирани; 
некои од пациентите се соочуваат и со други несакани ефекти од токсичните агенси. 
Според  оваа анализа, причина за смрт кај интоксицираните со психотропни 
супстанции во групата со умерена РМ беше предозираност со метадон, а кај 
пациентите со тешка РМ причините беа предозираност со метадон и со 
антипсихотици. Во групата пациенти интоксицирани со хемиски супстанции, кои беа 
со лесна или умерена РМ, причините за смрт беа корозивните средства, Amanita 
phalloides, други лекови и пестициди. Фаталниот исход беше последица од токсични 
ефекти на овие агенси и сериозни нарушувања како што се шок, гастроинтестинално 
крварење, кардијална, респираторна, хепатална или бубрежна инсуфициенција. 



Според оваа анализа, со растење на нивото на CPK првиот ден, 
несигнификантно се намалуваше смртноста; кај акутно интоксицирани со РМ и кај 
пациентите интоксицирани со хемиски супстанц. Во групата на психотропни 
интоксикации, со растење на нивото на CPK првиот ден, значајно се зголемуваше 
смртноста. Согледавме дека  hs Troponi-I првиот ден беше значајно поврзан со 
морталитетот кај пациентите интоксицирани со хемиски супстанции, а незначајно 
поврзан кај интоксицирани со психотропни супстанции. Кај пациентите со 
психотропни интоксикации, нивото на CPK првиот ден како независен предиктор 
значајно влијаeше на должината на хоспитализацијата. Во групата на хемиски 
интоксикации, нивото на CPK првиот ден немаше влијание на должината на 
хоспитализацијата, и не беше потврден како независен предиктор за должината на 
хоспитализацијата. Согледавме дека и со растење на hs-TnI значајно се зголемуваше 
должината на хоспитализацијата.  

Осмата глава се однесува на заклучоците. Во заклучните согледувања, 
кандидатката ги изнесува следните заклучоци: 

Рабдомиолизата беше значајно позастапена кај пациентите интоксицирани со 
психотропни супстанции споредено со хемиски интоксикации. Клиничките симптоми 
и знаци на рабдомиолиза не беа присутни кај сите интоксицирани пациенти, но беа 
позастапени во групата интоксицирани со психотропни супстанции. Креатин 
фосфокиназа се покажа како најдобар маркер за дијагноза на рабдомиолиза кај 
пациентите интоксицирани со психотропни, односно хемиски супстанции. Просечната 
вредност на CPK беше повисока кај интоксицираните со психотропни супстанции. 
Највисока вредност беше забележана кај предозирани со хероин, метадон, 
невролептици и антидепресиви, а во групата на хемиски интоксикации кај други 
гасови. Според PSS скор, најголем број пациенти беа во групата со блага, а најмалку во 
групата со тешка рабдомиолиза. Интоксицираните со психотропни супстанции имаа за 
10,927 пати потешка рабдомиолиза третиот ден од хоспитализацијата. Биохемиските 
наоди се клучни во поставување на дијагнозата и навремениот третман кај пациенти со 
РМ акутно интоксицирани. Миоглобинот во серум беше повисок во корист на групата 
пациенти интоксицирани со психотропни супстанции и беше со значајно повисоки 
вредности вториот ден од хоспитализацијата. Вредноста на hs –Tn I беше незначајно 
повисока кај акутно интоксицирани со РМ во групата со психотропни интоксикации. 
Зголеменото ниво на hs –TnI беше поврзано со специфични етиологии како 
употребата на недозволени супстанции, додека кај хемиските интоксикации беше 
поврзано со клиничкиот исход на интоксикацијата. Кај пациентите акутно 
интоксицирани со рабомиолиза и кај интоксицираните со психотропни супстанции, 
hs-TnI како независен предиктор сигнификантно влијаeше на должината на 
хоспитализацијата. Вредностите на CPK, миоглобин, AST, ALT, LDH, уреа и креатинин 
беа повисоки во корист на групата со психотропни интоксикации. Кај оваа група 
креатин фосфокиназата како независен предиктор значајно влијаеше врз должината 
на хоспитализацијата. Промената на вредностите на AST и ALT беа во корелација со 
вредностите на CPK, што сугерира дека зголемените аминотрансферази при РМ кај 
интоксицирани со психотропни супстанции може да укажат на оштетување на 
скелетните мускули наместо на оштетување  хепатоцитите. Смртноста беше 
сигнификантно помала кај психотропните споредено со хемиските интоксикации. Во 
групата пациенти интоксицирани со хемиски супстанции, кои беа со лесна или 
умерена РМ, причините за смрт беа корозивните средства,  Amanita phalloides, други 
лекови и пестициди. Фаталниот исход беше последица од токсичните ефекти на овие 
агенси и сериозните нарушувања кои ги предизвикуваат. Акутното бубрежно 
оштетување кај пациентите со рабдомиолиза беше значајно позастапено во групата со  
психотропни интоксикации. Кај оваа група, АБО беше регистрирано кај предозирани 
со хероин, метадон, антипсихотици,  антиконвулзиви и антидепресиви. Застапеноста 
на АБО кај интоксицирани со хемиски супстанции беше најголема кај етилен гликол, 
печурки, пестициди  и корозиви. Одредени токсични агенси кај акутно интоксицирани 



пациенти со РМ може да имаат важна улога во развојот на АБО. Пациентите со АБО 
акутно интоксицирани со рабдомиолиза, како и интоксицираните со психотропни 
супстанции имаа сигнификантно повисоки вредности за CPK, AST, ALT, тропонин и 
миоглобин споредено со оние без АБО. Одредување на McMahon скор првиот ден од 
хоспитализацијата имаше добра дијагностичка ефикасност за акутно бубрежно 
оштетување, бубрежна надоместителна терапија и за морталитет. 

  Деветтата  глава е „Литература“,  која содржи 138 референци, од кои најголем 
дел се со понов датум, уредно презентирани според важечките стандарди и соодветно 
цитирани во текстот.  
Предмет на истражување 

Предмет на истражување во оваа докторска дисертација е рабдомиолизата и 
нејзините б последователни компликации, како синдром на дезинтеграција во 
скелетните мускули, што резултира со ослободување на големи количини токсични 
компоненти од мускулната клетка  во плазмата. Етиологијата на скелетните мускулни 
повреди е многу различна - прекумерен стрес и исхемија, генетски дефекти, како и 
директно токсично  или  физичко оштетување.  

Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата 

Во последните две декади, повеќето студиски групи се фокусираат на детекција 
на компликациите на рабдомиолизата како главен стратификациски критериум за 
дефинирање на ризичните групи. Во Македонија, ова е прва студија во која се 
евалуира клиничкото значење на рабдомиолизата детектирана со широки 
лабораториски  неинвазивни и инвазивни техники. 

Краток опис на применетите методи 

Во оваа клинички контролирана проспективна студија се вклучени 140 
пациенти на возраст од 18 до 80 години во периодот  2019 – 2020 година. на 
Универзитетската  клиника за токсикологија во Скопје и Институтот за клиничка 
биохемија при Медицинскиот факултет, УКИМ, Скопје. Во првите 48 часа од 
хоспитализацијата, кај пациентите со рабдомиолиза беа анализирани: демографските 
карактеристики (пол, возраст), биохемиски  анализи во серум: миоглобин,  CPK, CK-
MB, тропонин, уреа, креатинин, AST, ALT, LDH, албумини,  крвна слика, CRP, 
билирубини, Na, K, Ca, фосфати, бикарбонати.  Токсиколошки анализи во урина. 
Потоа детекција на метаболити на бензодијазепини, хероин, метадон, амфетамини, 
екстази, кокаин, беа одредувани спектрофотометриски на анализатор Beckman Coulter 
AU 480. Гасни анализи со ацидобазен статус се одредени исто така  кај пациентите. 
Направена е проценка на тежината на рабдомиолиза кај акутно интоксицирани со 
Poisoning Severity Score (PSS); проценка на ризик-фактори за развој на акутно 
бубрежно оштетување со примена  на McMahon скор; алкохолемија се одредуваше 
семиквантитативно на анализатор Beckman Coulter AU 480 (серум, плазма); 
ултрасонографски преглед на абдоменот и уринарен тракт кај сите пациенти беше 
извршен. 
Краток опис на резултатите од истражувањето 

Во рамките на истражувањето, сигнификантно позастапен беше машкиот пол 
во однос на женскиот. Согласно структурата по национална припадност во нашата 
студија кај испитаниците со РМ доминираа Македонците - 73,6 %, потоа следуваа 
Албанците - 19,3 % и другите националности -7,1 %. Македонците беа сигнификантно 
позастапени од Албанците и другите националности. Интоксицирани со психотропна 
супстанција беа 68,6% од пациентите со РМ, додека интоксицирани со хемиска 
супстанција беа 31,4%. Пациентите со РМ, интоксицирани со психотропни супстанции 
беа сигнификантно почести споредено со интоксицираните со хемиски супстанции. 



При прием, во однос на нарушување на свеста, кај интоксицираните со 
психотропни, односно хемиски супстанции  во кома беа 20,8 % vs. 2,3 %, во сопор 30,2 
% vs. 2,3 %, сомнолентни 35,6 % vs. 18,2 %, а 9,4 % vs. 77,3 % беа во свесна состојба. 
Нарушувањето на свеста беше значајно посериозно кај акутно интоксиицираните со 
психотропни во споредба со интоксицираните со хемиски супстанции (Fisher-Freeman-
Halton exact test: p=0,0001.  

Според нашата анализа, со мускулна болка беа 10,7 % од пациентите со РМ, 12,5 
% од интоксицираните со психотропни супстанции и 6,82 % од интоксицираните со 
хемиски супстанции. Не беше утврдена сигнификантна асоцијација помеѓу мускулната 
болка и типот на интоксикација. Мускулна слабост беше регистрирана кај 12,1 % од 
испитаниците со РМ. Беше согледано присуство на мускулна слабост кај 13,5 %, 
односно 9,1 % од интоксицираните со психотропни, односно хемиски супстанции, без 
сигнификантна асоцијација помеѓу мускулната слабост и типот на интоксикација. 
Пигментирана урина беше присутна кај 13,5 % од пациентите, сите од групата со РМ по 
интоксикација со психотропни супстанции.  

Клучни во поставување на дијагнозата на рабдомиолиза се биохемиските 
наоди. Често пати се јавува зголемување на серумските вредности на CPK, миоглобин, 
тропонин, AST (аспартат аминотрансфераза), ALT (аланин аминотрансфераза), LDH 
(лактатна дехидрогеназа), уреа, креатинин, електролитни абнормалности. Најчеста 
причина за РМ кај пациентите интоксицирани со психотропни супстанции беа 
бензодијазепините, а потоа следуваа интоксикациите со: етил алкохол, метадон, 
антипсихотици, трициклични антидепресиви, хероин, инхибитори на повторно 
преземање на серотонин, амфетамини, антиконвулзиви, трамадол антипаркинсоници, 
кокаин, канабис. Во групата акутно интоксицирани со хемиски супстанции најчеста 
причина за РМ беа пестицидите и корозивните интоксикации, а потоа следуваа 
интоксикациите со: јаглероден моноксид (CO), печурки, бензин, етилен гликол, 
вератрум албум и други лекови.. 

Во однос на вредностите на  CK-MB беа  повисоки првиот и третиот ден од 
хоспитализацијата во групата со психотропни во однос на оние во групата со хемиски 
интоксикации. Петтиот ден од хоспитализацијата пациентите со рабдомиолоза поради 
психотропни интоксикации имаа сигнификантно  повисок CK-MB споредено со 
пациентите со хемиски интоксикации (Mann-Whitney U Test: Z=2,5973; p=0,0094).  

Просечната вредност на миоглобин во серум првиот, односно вториот ден 
изнесуваше 767,4 ± 1550,8 µmol/L vs. 584,8 ± 772,9 µmol/L, со значајно повисока 
вредност на миоглобинот во серум вториот ден отколку во првиот ден (Wilcoxon Signed 
Ranks Test: Z=3,619; p=0,0003).  Вредноста на миоглобин во серум првиот и вториот 
ден беше статистички незначајно повисока во групата со психотропни споредено со 
групата со хемиски интоксикации.   

Во групата на психотропни интоксикации, РМ најчесто беше застапена кај 
бензодијазепините, кои според PSS беа застапени во групите со благо и умерено 
зголемени вредности на CPK. Според нашата анализа, од опиоидите најчести 
предизвикувачи на РМ беа метадон и хероин. Пациентите предозирани со метадон и 
хероин беа застапени во трите групи, според висината на CPK, а најбројни беа во 
групата со тешка РМ.  Согледавме дека највисоката вредност на CPK беше резултат на 
предозираност со метадон 129077 U/L во групата на психотропни интоксикации 
наспроти 45404 U/L кај интоксикација со други гасови од групата на хемиски 
супстанцииВо нашата студија, hs-TnI првиот ден беше зголемен кај 15,7% од акутно 
интоксицираните пациенти со РМ.  

Промени во ЕКГ не беа верификувани кај пациентите со зголемени вредности 
на hs-TnI. Кај пациентите со РМ акутно интоксицирани со психотропни интоксикации,  
со растење на нивото на hs-TnI значајно се зголемуваше и нивото на CPK (Spearman 
Rank order corelations: R=0,471; p=0,00002). Во групата со хемиски интоксикации, со 



растење на hs-TnI несигнификантно се зголемуваше нивото на CPK (Spearman Rank 
order corelations: R=0,248; p=0,122). Кај пациентите интоксицирани со психотропни 
супстанции со РМ, со растење на нивото на hs-TnI сигнификантно се зголемуваше и 
нивото на CK-MB (Spearman Rank order corelations: R=0,442; p=0,0001). Во групата 
интоксицирани со хемиски супстанции, согледавме дека со растењето на hs-TnI 
несигнификантно се зголемуваше нивото на CK-MB (Spearman Rank order corelations: 
R=0,195; p=0,248).  

Нарушувањата на електролити се чести кај пациенти со рабдомиолиза. 
Најсериозна компликација на рабдомиолизата е АБО, а таа беше застапена кај 15% од 
пациентите акутно интоксицирани. АБО кај интоксикациите со етилен гликол, 
Amanita phalloides, органофосфати и концентрирана оцетна киселина се должи на 
нивното нефротоксично дејство. Резултатите укажуваат дека одредени токсични 
агенси кај акутно интоксицирани пациенти со РМ може да имаат важна улога во 
развојот на АБО. 

Пациентите со АБО акутно интоксицирани со рабдомиолиза, како и 
интоксицираните со психотропни супстанции имаа сигнификантно повисоки 
вредности за CPK, AST, ALT, тропонин и миоглобин споредено со оние без АБО. 
Според група автори, миоглобин ослободен во крвта бил во корелација со серумската 
CPK и следствено со АБО (191).  

Во однос на групата со хемиски интоксикации, утврдивме дека пациентите со 
АБО имаа несигнификантно повисоки вредности за AST (p=0,3277), ALT (p=0,9616) и 
тропонин (p=0,0051) споредено со оние без АБО. Вредностите на CPK (p=0,8348) и 
миоглобин (p=0,1127) во оваа група, кај пациентите со АБО беа несигнификантно 
повисоки споредено со оние без АБО. 

Потребата од бубрежна надоместителна терапија (БНТ) во нашата анализа кај 
пациентите акутно интоксицирани со РМ беше 9,3 %. Од пациентите интоксицирани 
со психотропни супстанции, БНТ беше применета кај 40% од предозираните пациенти 
со хероин, 26,7 % со метадон и 25 % со антипсихотици. БНТ беше применета кај 
интоксицирани со етилен гликол (100 %) и печурки (33,3 %), по што следеа 
пациентите оние интоксицирани со пестициди (6,7 %) и корозивни средства (8,3 %). 
Согледавме дека потреба од БНТ имаа 9,4 % од групата со психотропни и 9,1 % од 
групата со хемиски интоксикации. Немаше сигнификантна асоцијација помеѓу БНТ и 
типот на интоксикацијата (p=0,9571).  

Според нашата анализа, кај ниеден од пациентите со АБО кои беа на БНТ не се 
разви хронично заболување на бубрезите, што укажува дека оштетувањето на 
бубрезите кај пациентите акутно интоксицирани со РМ е често реверзибилно, ако ја 
преживеат акутната фаза. 

Продолжено протромбинско време кај психотропните интоксикации има кај 
интоксицирани со антиконвулзиви  и антидепресиви. Кај хемиските интоксикации 
според нашата анализа продолжено протромбинско време беше регистрирано кај 
интоксикација со печурки. Во однос на протромбинското време не беше утврдена 
сигнификантна разлика помеѓу двата типа на интоксикации при прием (Mann-
Whitney U Test: Z=0,5469; p=0,5844). Просечната вредност на D-димери кај 
пациентите со РМ акутно интоксицирани, при прием беа 3963,4 ± 2803,8 ng/ml. Кај 
психотропните интоксикации просечната вредност на D-димери беше 4576,2 ± 2569,1 
ng/ml и кај хемиските интоксикации 3082,5 ±2971,7 ng/ml. При прием, согледавме 
значајно повисоко ниво на D-димери кај пациентите со психотропни во однос на оние 
со хемиски интоксикации (Mann-Whitney U Test: Z=2,0129; p=0,0441.  Во оваа студија 
кај пациентите со РМ, интоксицирани со психотропни и хемиски супстанции, не беше 
регистрирана дисеминирана интраваскуларна коагулација (ДИК). ДИК се забележува 
почесто кај пациенти со посттрауматска рабдомиолиза со манифестирање на синдром 
на системски воспалителен одговор.  



Морталитет (Мт) беше регистриран кај 9,3 % од пациентите со рабдомиолиза, 
од кои со психотропна интоксикација беа 23,1 %, а со хемиска интоксикација 76,9 %.  
Смртноста беше сигнификантно помала кај психотропните споредено со хемиските 
интоксикации (Difference 46,1% [(28,7-59,8) 95% CI]; Chi-square=27,137; df=1; 
p=0,0001). Мт беше најголем кај предозирани со метадон (13,3 %) и антипсихотици 
(8,3 %). Кај хемиските интоксикации Мт беше регистриран кај 9,1 % од пациентите. 
Застапеноста на Мт беше најголема кај печурките (33,3 %), потоа следуваа корозивите 
(33,3%), другите лекови (50 %), и пестицидите (26,7 %). 

Со растење на нивото на CPK првиот ден, несигнификантно се намалуваше 
смртноста; кај акутно интоксицирани со РМ и кај пациентите интоксицирани со 
хемиски супстанции R=-0,0472; p=0,5798 vs. R=-0,1666; p=0,2798. Во групата на 
психотропни интоксикации, со растење на нивото на CPK првиот ден, значајно се 
зголемуваше смртноста (R=0,2312; p=0,0234).  

Кај пациентите со психотропни интоксикации, нивото на CPK првиот ден како 
независен предиктор значајно влијаeше на должината на хоспитализацијата. Во 
групата на хемиски интоксикации, нивото на CPK првиот ден немаше влијание на 
должината на хоспитализацијата, и не беше потврден како независен предиктор за 
должината на хоспитализацијата. Според група автори, постои сигнификантна 
корелација помеѓу зголемената вредност на CPK и должината на хоспитализацијата .  

 

ОЦЕНА НА ТРУДОТ  

Согласно со комплетно приложената документација, деталната анализа на 
докторската дисертација, оригиналноста на темата, како и досегашната стручна и 
научна работа на кандидатката, Комисијата смета дека докторската дисертација со 
наслов: „Рабдомиолиза како компликација кај акутно интоксицирани пациенти со 
психотропни и хемиски супстанци и ризик-фактори за развој на акутно бубрежно 
оштетување“, од кандидатката д-р Александра Бабуловска, според актуелноста, 
зацртаните цели, прикажаниот материјал и методологија, статистичката обработка и 
добиените резултати кои се адекватно обработени и презентирани во корелација со 
литературата, целосно ги задоволува правилата и критериумите на квалитетна 
докторска дисертација. Истражувањето е спроведено во согласност со Хелсиншинската 
декларација, што е потврдено со доставеното решение за согласност од Етичката 
комисија за истражување на луѓе на Медицинскиот факултет при УКИМ. Според тоа, 
Комисијата позитивно го оценува приложениот труд како докторска дисертација и има 
чест да му предложи на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во 
Скопје да го прифати и да донесе одлука за завршување на процедурата за негова 
одбрана. 

ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ  

Кандидатката, пред одбраната на докторскиот труд, објавила како прв автор 
рецензирани истражувачки трудови во списание со импакт-фактор: 

 [1] Автори: Babulovska A., Caparoska D., Velikj-Stefanovska V., Simonovska N., Pereska Z., 
Kostadinoski K., Naumoski K RHABDOMYOLYSIS AND COMPLICATIONS IN ACUTE DRUG POISONING – 
CLINICAL EXPERIENCE- Physioacta.2020;14(1)119-27.8  

 [2] Автори: Babulovska A., Caparoska D., Velikj-Stefanovska V., Simonovska N., Pereska Z., 
Kostadinoski K., Naumoski K RHABDOMYOLYSIS AND COMPLICATIONS IN ACUTE DRUG POISONING – 
CLINICAL EXPERIENCE- Physioacta.2020;14(1)119-27. 

 



 

 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ  

Главен научен придонес на докторската дисертација е можноста од клиничка  
примена на добиените резултати, кои јасно укажуваат на значењето на благовремената 
детекција и квантификација на рабдомиолизата, како и мултидисциплинарниот 
пристап во третманот, со цел успешно лекување на оваа животозагрозувачка состојба. 

Kомисијата позитивно го оценува приложениот труд како докторска 
дисертација и има чест да му предложи на Наставно-научниот совет на Медицинскиот 
факултет во Скопје да ја прифати позитивната оценка и да донесе одлука за 
завршување на процедурата за одбрана на докторската дисертација со наслов 
„Рабдомиолиза како компликација кај акутно интоксицирани пациенти со 
психотропни и хемиски супстанци и ризик-фактори за развој на акутно бубрежно 
оштетување“ од кандидатката д-р Александра Бабуловска. 

 

.      РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА  

 

                                                  Проф. д-р Ѓулшен Селим, претседател, с.р. 

Проф. д-р Даниела Чапароска, ментор, с.р.  

Проф. д-р Петар Дејанов, член, с.р. 

Проф. д-р Билјана Кузмановска, член, с.р. 

Проф. д-р Зорица Наумовска, член, с.р. 
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РЕЦЕНЗИЈА 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ЕКСТРАКОРПОРАЛНА 

ЛИТОТРИПСИЈА СО УДАРНИ БРАНОВИ НАСПРОТИ ПЕРКУТАНА 

НЕФРОЛИТОТОМИЈА ВО ЛЕКУВАЊЕТО НА БУБРЕЖНИТЕ КАМЕЊА СО 

ГОЛЕМИНА 10 – 20 ММ ВО СРЕДНАТА И ГОРНАТА ГРУПА НА ЧАШКИ” ОД 

ИВИЦА СТОЈАНОСКИ, ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 

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

седница одржана на 31.3.2021 година, со Одлука број 0905-1346/9 формираше Комисија за оцена 

на докторската дисертација со наслов „Екстракорпорална литотрипсија со ударни бранови 

наспроти перкутана нефролитотомија во лекувањето на бубрежните камења со големина 10 – 20 

мм во средната и горната група на чашки“ од кандидатот д-р Ивица Стојаноски, во состав: проф. 

д-р Слободан Ристовски (претседател), проф. д-р Владимир Георгиев (ментор), проф. д-р Гоце 

Спасовски (член), проф. д-р Оливер Станков (член) и  проф. д-р Сотир Ставридис (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  

 

Докторската дисертација на кандидатот д-р Ивица Стојаноски со наслов: 

„Екстракорпорална литотрипсија со ударни бранови наспроти перкутана нефролитотомија во 

лекувањето на бубрежните камења со големина 10 – 20 мм во средната и горната група на чашки“  

содржи 155 страници компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman, со 1,15 проред и 

големина на букви 12, со 145 библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги, 

национални прописи, меѓународни акти и интернет ресурси. Текстот е збогатен со 87 табели, 43 

графикони и 27 слики. 

 

Анализа на трудот 

Трудот е структуриран во 10 поглавја, и воедно ги содржи сите делови на еден 

научноистражувачки проект вклучувајќи вовед, мотив, цели на истражувањето, материјал и 

методи на работа со статистичка обработка, резултати, дискусија, по што следат заклучоците и 

листата на библиографски податоци. Начинот на изложување е јасен и концизен, лесно се следи и 



воедно побудува интерес за одбраната тема на истражување. Поглавјата се систематизирани во 

точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се овозможува систематизирано и прегледно 

следење на материјата обработена во докторската теза. Трудот обработува актуелна научна и 

клиничка проблематика, вредна и оправдана за истражување, како од научен така и од клинички 

аспект. 
Докторската дисертација започнува со вовед, како прво поглавје, кој понатаму е поделен 

и организиран во три тематски целини, на вкупно 39 страници. Првата тематска целина 

систематизирана е во 6 наслови. Во првиот наслов од првата тематска целина од воведот, 

кандидатот се осврнува на епидемиологијата и патогенезата на уролитијазата и ги изнесува 

најновите податоци за инциденцата и преваленцата на уролитијазата. Укажува дека инциденцата и 

преваленцата на уролитијазата се зголемуваат како резултат на промената во навиките на 

исхраната и животниот стил и дава преглед на ризик факторите, поврзани со појавата, развојот и 

прогнозата на болеста. Во вториот наслов, кандидатот ја опишува микроструктурата на 

бубрежните камења, и укажува на  влијанието на промоторите и инхибиторите на 

кристализацијата на солите одговорни за формирањето на камењата. Во третиот наслов, 

кандидатот ги анализира двата доминантни механизма за започнување на формирањето на 

камењата, какви што се механизмот на раст на слободна честичка (free particle growth), и 

механизмот на раст на фиксна честичка (fix particle growth), и истакнува дека без оглед на моделот, 

хемиските процеси на презаситеност на урината со соли одговорни за формирање на камењата, 

кристалната нуклеација, агломерација и растот на кристалите се од суштинско значење за 

иницирање и формирање на сите типови камења. Во четвртиот наслов, кандидатот дава детален 

опис на класификацијата на бубрежните камења врз база на етиолошките фактори, минералниот 

состав, радиосензитивноста и густината односно тврдината на камењата измерена на неконтрастна 

компjутерска томографија (NCCT). Во петтиот дел јасно и прецизно ги обработува 

параклиничките дијагностички методи какви што се ултрасонографското иследување, нативната 

рендген-графија, интравенската урографија и компјутерската томографија на уринарниот тракт. Ги 

анализира резултатите од бројни клинички студии во кои се евалуира дијагностичката вредност на 

овие методи како и нивното прогностичкото значење во изборoт на методот на третман на 

бубрежните камења. Шестиот наслов, е посветен на терапевтските можности во третманот на 

уролитијазата, кој можат да се поделат на нехирушки и хирушки методи. Со особен акцент, 

кандидатот зборува за современиот пристап во третманот на бубрежните камења, базиран на 

препораките од водичот на Европската уролошка асоцијација, според кој перкутаната 

нефролитотомија (PCNL) се препорачува како метод на избор за бубрежни камења поголеми од 20 

мм, екстракорпоралната литотрипсија со ударни бранови (SWL) за бубрежни камења помали од 10 

мм, додека екстракорпоралната литотрипсија со ударни бранови, ретроградната интраренална 

хирургија (RIRS), флексибилната уретерореноскопија (fURS) и перкутаната нефролитотомија се 

препорачуваат како методи на избор во третманот на бубрежните камења меѓу 10 и 20мм. Со тоа 

кандидатот гради солидна основа за поставување на проблемот кој ќе биде обработен во тезата и 

истовремено ги  дава насоките за двете наредни тематски целини од воведот. 
Во втората тематска целина од воведот, систематизирана во 8 наслови, кандидатот дава 

детален опис на екстракорпоралната литотрипсија со ударни браносви (SWL) како неинвазивен, 

едноставен, безбеден и ефикасен метод во третманот  на камењата во  бубрезите. Првиот наслов 

се однесува на историскиот развој на SWL и резултатите од првите почетоци на користењето на 

оваа метода. Во вториот наслов ги прикажува индикациите, додека во третиот наслов 

контраиндикациите за SWL. Во четвртиот наслов, кандидатот ги разработува прогностичките 

фактори за успех на SWL кој се категоризирани во 3 групи: фактори поврзани со каменот, фактори 

поврзани со бубрежната анатомија и фактори поврзани со пациентот. Петтиот наслов се однесува 

на трите основни типови на генератори на ударни бранови: електрохидраулични, електромагнетни 

и пиезоелектрични. Кандидатот ги анализира карактеристиките на различните модели на 



екстракорпорални литотриптори според изворот на енергијата, начинот на генерирање и 

насочување на ударниот бран  и ефикасноста во третманот. Во шестиот наслов следува приказ на 

системите за локализација на каменот. Тој укажува на предностите и недостатоците на 

флуороскопскиот и ултразвучниот систем за локализација на каменот како и потребата од 

комбиниран систем за подобрување на ефикасноста во таргетирањето на камењата. Во седмиот 

наслов, јасно и прецизно го обработува механизмот на дејство и деструкција на ударниот бран. Се 

истакнува дека се вклучени голем број механизми кои можат да се поделат во две групи и тоа: 

фрагментација на каменот поради механичка сила генерирана директно од ударниот бран 

(фрагментација со директен стрес), и индиректно со пропаѓање на кавитационите меури 

(фрагментација со кавитација), a двата механизми може да се случуваат истовремено или одделно 

на површината на каменот или во неговата внатрешност. Осмиот наслов е посветен на 

механизмот на повреда на ткивото од страна на ударните бранови и компликациите од 

интервенцијата. Кандидатот детално го опишува биоефектот на ударните бранови врз ткивата и 

појавата на акутни и хронични бубрежни компликации или повреди на екстрареналните органи и 

ткива. 

Во третата тематска целина од воведот, систематизирана во 6 наслови, кандидатот дава 

детален опис на перкутаната нефролитотомија (PCNL). Првиот наслов се однесува на 

историскиот развој на PCNL и резултатите од првите почетоци на користењето на оваа метода се 

до нејзино етаблирање како безбедна и ефикасна метода во третманот на бубрежните камења. Во 

вториот наслов ги опишува анатомските карактеристики на бубрезите значајни за перкутаниот 

пристап до собирниот систем на бубрезите со посебен осврт на анатомските соодноси на 

бубрезите со околните структури, карактеристиките на бубрежниот паренхим, пиелокаликсниот 

систем и бубрежната васкуларизација. Во третиот наслов се анализираат индикациите, додека во 

четвртиот наслов контраиндикациите за PCNL засновани врз база на препораките од Европската 

уролошка асоцијација (EAU). Во петтиот наслов јасно и прецизно ги разработува оперативната 

техника на перкутаната нефролитотомија со сите нејзини последователни чекори. Најпрвин 

кандидатот ги опишува стандардните позиции на пациентот како позицијата на стомак и 

позицијата на грб со нивните модификации,  изнесувајќи ги притоа придобивките и недостатоците 

на секоја од нив. Следно се осврнува на изборот на перкутан пристап до собирниот систем на 

бубрезите, како еден од најважните аспекти за успешноста на методата укажувајќи дека 

пункцијата преку папилата во форниксот на чашката е најбезбедна и поврзана со повреда на 

венски крвни садови помалку од 8 % без притоа да се нотира артериска повреда додека пункцијата 

низ инфундибулумот на горниот, средниот и долниот пол на бубрезите била поврзана со 

васкуларна повреда во 67,6 %, 38,4 % и 68,2 %, соодветно. Понатаму, дава широк преглед на  

различните техники на водење на  перкутаниот пристап до собирниот систем на бубрезите со 

елаборација на нивните предности и недостатоци, со посебен осврт на флуороскопски и 

ултразвучно водениот пристап. Кандидатот дава опис и на комбинираната антеградно/ретроградна 

флуороскопски водена техника (ECIRS), на бубрежниот пристап воден со компјутерска 

томографија (КТ) или магнетна резонанца, но и на новитетите во водењето на бубрежниот пристап 

со методи кој се во експериментална фаза. Следно укажува на принципите на безбедно 

проширување на перкутаниот тракт и  важноста од одржување на нискиот интраренален притисок 

и ги прикажува технолошките достигнувања и намалувањето на дијаметарот на нефроскопите, кои 

го забрзаа успехот на  оваа ендоуролошка техника. Понатаму прави осврт на различните видови на 

дилататори кој се користат за проширување на перкутаниот тракт и укажува на  нивните 



предности и недостатоци како и индикациите за нивната употреба. Понатаму следува приказ на  

интракорпоралните литотриптори, нивната поделба на електрохидраулични, балистички, 

ултразвучни, ласерски и комбинирани, нивните карактеристики и начинот на нивното дејство. 

Преку цитирање на бројни автори, во овој дел кандидатот прави анализа на  резултатите од бројни 

клинички студии на нивната  ефикасност во фрагментацијата на каменот. Кандидатот детално ги  

опишува различните стратегии во однос на постоперативната дренажа на собирниот систем на 

бубрезите и укажува на  нејзините предности  вклучителноа дренажа и контрола на горниот 

уринарен тракт, одржување на перкутаниот пристап за дополнителни процедури како и тампонада 

на перкутаниот тракт и намалување на крвавењето со или без JJ стент. Ја истакнува  идејата  на 

некој автори за стратегија без дренажа по перкутаната нефролитотомија, изоставувајќи ги и 

нефростомата и уретералната сонда за избрани пациенти, со мал обем на каменот, атрауматичен 

единечен пристап без крвавење, повреда или опструкција. Шестиот наслов се однесува  на   

компликациите од перкутаната нефролитотомија и дава осврт на нивната поделба на 

интаоперативни бубрежни повреди и повреди на соседни органи и ткива, како и на рани и касни 

постоперативни компликации. Во овој дел цитирана е литература според која вкупната стапка на 

компликации варира од 29% до 83% а со цел да се стандардизира прикажувањето на 

компликациите од PCNL во третманот на бубрежните камења, укажува дека денес се користи 

модифицираниот Клавиен систем (Clavien geading system), според кој хируршките компликации се 

класифицирани во пет степени. 

Второто поглавје го анализира мотивот за изработка на оваа студија, кој е јасно 

дефиниран. Кандидатот го потенцира фактот дека според водичот на ЕАУ, екстракорпоралната 

литотрипсија со ударен бран (SWL) и перкутаната нефролитотомија (PCNL) се препорачуваат како 

методи на избор во третманот на бубрежни камења меѓу 10 и 20 мм во средна и горна група на 

чашки. Притоа, сè уште не постојат униформирани препораки кои преферираат една од методите, 

кои ќе се базираат на предоперативните евалуации на пациентите. Како главен мотив за изработка 

на овој труд, кандидатот ја наведува потребата преку определување на ефикасноста и безбедноста 

на SWL и PCNL во третманот на камењата од 10 до 20 mm во горната и средната група на чашки 

да се избере оптималната процедура. 

 Според кандидатот, со ова би се овоможило намалување како на здравствените така и на  

економските импликации од самата болест и истовремено да се овозможи достапност на 

најсоодветната  и најсовремена минимално-инвазивна терапија за пациентите. 

Во третото поглавје од докторската дисертација, кандидатот ги презентирал целите на 

истражувањето, кои се јасно дефинирани, конципирани и одредени. Главната цел на 

истражувањето е да се  одреди која од двете анализирани методи SWL или PCNL е поефикасна во 

третманот на камењата во горната и средната група на чашки со големина од 10 до 20 mm преку 

определување на стапката на успех. Дополнително на главната цел, кандидатот има поставено и 

пет секундарни цели: 1. да се одреди која од двете анализирани методи SWL или PCNL е 

побезбедна во третманот на камењата во горната и средната група на чашки со големина од 10 до 

20 mm преку определување на стапката на компликации; 2. да се одреди која од двете анализирани 

методи SWL или PCNL има помал процент  на повторен третман при третманот на камењата во 

горната и средната група на чашки со големина од 10 до 20 mm; 3. да се одреди која од двете 

анализирани методи SWL или PCNL има помал процент на  дополнителни процедури во 

третманот на камењата во горната и средната група на чашки со големина од 10 до 20 mm; 4. да се 

одреди која од двете анализирани методи SWL или PCNL има пократко времетраење на 

процедурата; 5. да се одреди која од двете анализирани методи SWL или PCNL има пократок 

болнички престој.  

 



Четвртото поглавје ги прикажува материјалот и методите. Тие се целисходни, логично 

одбрани и резултираат со квалитетни резултати по спроведената анализа. Систематизирани се во 

два наслова и преку нив кандидатот се потрудил да одговори на поставените цели. На почетокот,  

кандидатот детално го опишува дизајнот на истражувањето кое претставува рандомизирана 

проспективна клиничка студија која била спроведена во периодот од септември 2019 до октомври 

2020 година во ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември“ – Скопје. Во првата група биле вклучени 41 пациент, 

кои биле третирани со екстракорпорална литотрипсија со ударни бранови (SWL), а во втората 

група биле вклучени 40 пациенти, кои биле третирани со перкутана нефролитотомија (PCNL). 

Рандомизацијата била направена по редослед на доаѓање, наизменично, последователно еден во 

првата група, следниот во втората група. Селекцијата на испитаниците била спроведена со 

претходно потпишан формулар за согласност. Следно кандидатот дава прецизен увид на однапред 

утврдени инклузиони и ексклузиони критериуми спрема кои учесниците во истражувањето биле 

селектирани. Инклузиони критериуми биле: а) пациенти од 18 до 70 години; б) изолиран 

солитарен калкул со големина од 10 до 20 mm во средна или горна група на чашки; в) индекс на 

телесна тежина (BMI) <30kg/m²; г) пациенти без анатомски абнормалности; д) уредна бубрежна 

функција. Ексклузиони критериуми вклучуваат: а) индекс на телесна тежина (BMI) > 30kg/m²; б) 

коралиформни камења, повеќе камења, камења помали од 10 mm и камења поголеми од 20 mm; в) 

нетретирана инфекција на уринарниот тракт; г) конгенитални аномалии; д) солитарен бубрег; ѓ) 

присуство на некоригирани коагулопатии; е) опструкција на уретеро-пиеличната спојка или на 

уретеро-везикалната спојка; ж) претходен уретерален или бубрежен оперативен третман; з) 

пациенти со радио-несензитивни камења; ѕ) АСА индекс поголем од III; и) бремени жени. 

Понатаму укажува на спроведените клинички испитувања кај секој од пациентите. 

Во првиот наслов од четвртото поглавје, кандидатот дава детален описи на техиката за 

екстракорпорална литотрипсија со ударни бранови. Кандидатот истакнува  дека пациентите биле 

третирани со екстракорпорален литотриптор од третата генерација на електромагнетни 

литотриптори (Lithoskop®, Siemens Medical Systems, Erlangen, Germany) кој содржи 

електромагнетен генератор кој создава цилиндрични ударни бранови кои се рефлектираат со 

помош на параболичен рефлектор и се претвораат во сферични бранови додека притисочниот бран 

имал само една фокусна точка (F2) што била поставена на целта (каменот). Следно го опишува 

системот за детекција на каменот кој се состоел од дуален ултрасонографски/флуороскопски 

систем кој содржел два уреди, и тоа: ротирачки изоцентричен “C”-рам(arm) со Х-зраци за да се 

направи тековна флуороскопија или рендген-графија и “in-line” ултразвучна глава што може да 

биде вметната во системот за спојување (каплинг-системот). Исто така  укажува дека кај  овој 

литотриптор достапен е и автоматски режим за позиционирање и таргетирање во кој се означува 

положбата на каменот на мониторот, а компјутерот потоа ја одредува позицијата на каменот во 

однос на фокусната точка по што се иницираат соодветни движења на масата на која е поставен 

пациентот. Притоа јасно и прецизно ги опишува физичките карактеристики на литотрипторот  со  

вкупна фокусна должина од 160 mm, фокусната ширина на -6dB од 8-12 mm (во зависност од 

зададените параметри за енергијата) кој е во корелација со максималниот притисок (P+) од 8,6-

75,3 Mpa. Максималната енергија на ударниот бран била 117 mJ. Потоа кандидатот дава детален 

опис на постапката и се истакнува дека пациентот,  бил третиран во положба на грб, а рентген 

зрачење и флуороскопија  биле користени за детекција на каменот. Интензитетот на ударниот бран 

започнувал со ниска енергија од 0,1mJ и постепено се зголемувал до 1 mJ во текот на првите 100 

ударни бранови, додека пациентот се акомодира на ударните бранови,а  потоа јачината на 

ударниот бран постепено се зголемувала до максимум 4 mJ според препораките на 

производителот.  Фреквенцијата на ударниот бран за бубрежните камења во текот на  работата 

изнесувала 90 удари во минута, а вкупниот број на ударни бранови во текот на интервенцијата 

изнесувал максимум до 4.000. Знаци за фрагментација на каменот биле намалување на 

рендгенската густина на каменот, губење и замаглување на неговата контура и појава и движење 

на фрагментите. Кај секој пациент, непосредно пред интервенцијата била користена интравенозна 

седоаналгезија со амп. фентанил /и.в.(1mg/kg) и амп. мидазолам /и.в (0,05-0,1mg/kg). Дозата била 



приспособена во зависност од пријавеното ниво на болка. Во текот на процедурата пациентот бил 

следен со проверка на виталните знаци: пулс (HR), респирации (RR), крвен притисок (BP) и 

кислородна сатурација (pylsoximetry). Крвниот притисок бил контролиран наизменично на секои 5 

– 10 мин. По интервенцијата,  пациентот  бил испишувавме од болница со препорака за орална 

медикаментозна терапија за обезболување и исфрлање на фрагментите. Неуспешна фрагментација 

или присуство на резидуални фрагменти >4 mm по 3 третмани се сметал за неуспех на третманот и 

на пациентот му бил препорачан додатен алтернативен минимално инвазивен третман. Додатните 

мерки по третманот биле дефинирани како мерки за активно отстранување на калкулот со URS, 

RIRS или PNL при постоење на симптоматски резидуални фрагменти, како и секоја интервентна 

терапија по SWL, вклучително и пласирање на уретерален JJ стент. Вториот наслов од четвртото 

поглавје се однесува на оперативната техника за перкутана нефролитотомија. Кандидатот дава 

детален опис на користената оперативната техника. Процедурата започнувала во позиција на 

дорзална литотомија пред главната процедура на литотрипсија, со пласирање на цистоскоп 22Ch 

со оптика 30º за ретроградно пласирање на 5-6 Fr уретерален катетер со затворен или отворен прав 

или заоблен врв преку хидрофилна жица водич со големина 0.035 in, што овозможувало 

инјектирање на контрастен материјал за опацификација и дистензија на собирниот систем. 

Собирниот систем на бубрегот се опацифицирал со разредено контрастно средство со физиолошки 

раствор во концентрација 1:1. Следно, пациентот се репозиционирал и се поставувал во позиција 

на стомак (prone position) на операционата маса компатибилна за “C”-рамот а  местата од телото со 

кои пациентот бил во контакт со операционата маса биле поставени на мека подлога. Рамената 

биле раширени (абдуцирани) до 90º, а лактите свиткани за 90º и поставени на држач за раце со цел 

да се превенира повреда на брахијалниот нервен сплет. Главатa и вратот биле поставени во 

неутрална позиција, при што главата вообичаено била свртена настрана и поставена на перница 

или мека подлога. Изворот на радијација бил поставен под пациентот за да се минимизира 

изложеноста на радијација на хирургот и медицинскиот персонал. Потоа кандидатот се задржува 

на воспоставувањето на антеградниот пристап до собирниот систем на бубрезите за време на 

интервенцијата и  инструментите и жиците потребни за оваа процедура. Јасно и прецизно ги 

разработува двете користени  техники. При користење на техниката на триангулација “triangulation 

technique”  “C”-рамот бил поставуваме над пациентот во вертикална позиција (90º). Следно  се 

правела ретроградна пиелографија и се обележувавала кожата над целната чашка. Во оваа рамнина 

се дефинирала медијалната пропагација на иглата. Потоа “C”-рамот се вртел за 30º кон операторот 

и во оваа позиција повторно на кожата се обележувала положбата на целната чашка латерално во 

однос на првиот маркер. Потоа оваа точка на површината на кожата се користела за да се направи 

поместување во вертикална линија надолу од 1 до 2 см блиску до 12-то ребро и да се означи 

позиција која е на исто растојание од точката на целниот каликс означена во вертикална позиција. 

Оваа трета позиција се маркирала и служела како место за пункција. Откако иглата ќе се 

усогласела со избраниот каликс и во двете проекции медио-латералните и цефало-каудалните, таа 

се пласирала под флуороскопска контрола. Иглата секогаш се пласирала во коса проекција, 

бидејќи овозможувала процена на длабочината на навлегувањето на иглата. При користење на 

техниката  означена како окото на иглата “eye of the needle” или “bulls–eye” во почетокот на 

постапката  се правела флуороскопска графија во вертикална проекција  и се означувал  саканиот 

каликс. Следно “C”-рамот на флуороскопската единица се ротирал за 30º кон операторот, со што 

се усогласувала флуороскопската проекција по должината на оската на задните чашки и релативно 

аваскуларната линија на Бродел. Притоа, задниот каликс се идентификувавал флуороскопски, а 

кожата над оваа точка се обележувала како место за иницијална пункција. Кога долгата оска на 

иглата била позиционирана над соодветниот каликс под агол од 30 степени, со усогласувањето на 

иглата, нејзиниот центар и каликсот давале карактеристичен изглед означен како „око на бик“. 

Одржувајќи го изгледот на „око на бик“, иглата се пласирала 1-2 cm спрема соодветниот каликс, а 

“C”-рамот се вртел назад кон вертикална проекцијата со цел да се следи медијалната прогресија, 

односно длабочината на иглата сè додека врвот на иглата не се визуализирал  во избраната чашка 

и не се добиел ефлукс на урина. По пристапот во собирниот систем на бубрезитe, преку иглата за 



пункција во собирниот систем на бубрезите се внесувала и се позиционирала 0,035inch супер-

тврда работна жица водич со  “Ј” тип на врв. По прелиминарната дилатација на бубрежниот тракт  

со помош на тефлонски фасцијални дилататори со големина од 8 до 10 Fr преку пласираната 

работна супер тврда жица водич се пласирала метална шипка од 8 Fr, со проширен врв а преку неа 

била направена дилатација на перкутаниот тракт до 26 Fr со помош на метални коаксијални 

дилататори по Алкен. Кршењето на каменот се извршувавал со двоен, пневматски и ултразвучен 

интракорпорален литотриптор “Swiss LithoClast Master”  со користење на ултразвучните сонди со 

дебелина од 3,2 и 3,8 Fr и должина од 330 мм и пневматски сонди компатибилни за ултразвучните. 

За време на пневматската литотрипсија се користел притисок од 3 atm и фреквенција од 12 Hz, а 

при ултразвучната литотрипсија се користеле ниво на сетинзите од 60 до 100 %. Перкутаната 

литотрипсија завршувала со пласирање нефростома со различна големина. При постоење на 

крварење  нефростомата била  клемувана во времетраење од 1 час. Нефростомата била извадена 24 

– 48 часа од оперативниот третман во зависност од бојата на содржината во дренажната кеса. По 

48 – 72 часа од третманот била извадена и  уретералната сонда и Фолиевиот катетер.  

Резидуалните камења >4 mm биле третирани со SWL или со уретерореноскопија  за 

уретералните калкули мигрирани во долниот уринарен тракт. Болничкиот престој се пресметувал 

од денот на операцијата до денот на отпуст. Додатните мерки по третманот биле дефинирани како 

мерки за активно отстранување на калкулот со URS, RIRS или ESWL при постоење на 

симптоматски резидуални фрагменти, како и секоја интервентна терапија по PCNL. 

Постоперативно пациентите третирани со двете методи биле следени по протокол: 1) 

првиот постоперативен ден била направена комплетна анализа на крвта, ултрасонографија на 

уринарниот тракт и нативна графија на УТ; 2) по 1 месец била направена ултрасонографија на 

уринарниот тракт и нативна снимка на уринарниот тракт; 3) по 3 месеци била направена 

ултрасонографија на уринарниот тракт и неконтрастна КТ-графија. 

Успехот на третманот  бил дефиниран преку определување на стапката на успех –SR, 

стапката на ретретман, потребата од додатни процедури, степенот на компликации по третманот, 

времетраењето на процедурата и времетраењето на болничкиот престој. Степенот на загуба на крв 

бил определен преку определување на разликата на предоперативните и постоперативните 

вредности на хемоглобин. 

Третманот кај пациентите со клинички инсигнификантни резидуални фрагменти (CIRF) <4 

mm и оние кај кои каменот бил целосно отстранет по 3 месеци се сметал за успешен. Ефикасноста 

на методата била оценувана со определување на отсуство на резидуални фрагменти од 

конкрементот или присуство на клинички несигнификантни фрагменти < 4 mm на контролните 

рендгенолошки иследувања по 90-тиот постоперативен ден. Кај пациентите третирани со PCNL 

времето на операција било мерено од моментот на цистоскопската егзаминација и пласирањето на 

уретералната сонда до завршувањето на операцијата со пласирање на нефростома, додека кај 

пациентите третирани со SWL времето на интервенција било мерено од моментот на почеток на 

литотрипсијата до запирањето на третманот. Времето на флуороскопија автоматски било 

прикажувано на флуороскопските единици. Безопасноста на методата била определена во однос на 

честотата и тежината на интра- и постоперативните компликации Настанатите интра- и 

постоперативни компликации беа класифицирани врз основа на скалата на Clavien-Dindo. 

Болничкиот престој се пресметуваше од денот на прием до денот на отпуст. 

Петтото поглавје се однесува на статистичката обработка – податоците добиени со 

истражувањето се обработени во соодветни статистички програми. Статистичката анализа на 

податоците добиени од истражувањето била направена во статистичкиoт програм SPSS 23,0. 

Kolmogorov-Smirnov тест и Shapiro Wilk's test биле користени за тестирање на нормалноста на 

дистрибуцијата на податоците.  Категориските (атрибутивни) варијабли се прикажани со апсолутни 

и релативни броеви. Нумеричките (квантитативни) варијабли се прикажани со просек, стандардна 

девијација, минимални и максимални вредности, медијална вредност и интерквартилен ранк. За 

компарирање на двeте методи, како и за споредување на формираните групи во секоја од методите 

формирани за остварување на целите на истражувањето во однос на анализираните варијабли, 



кандидатот  користи непараметарски и параметарски тестови за независни примероци (Fisher exact 

test, Chi-square test, Student t-test for independent samples, Mann-Whitney test и Student t-test for 

dependent samples). Статистичката сигнификантност беше дефинирана на ниво на  p<0.05. 

Податоците од интерес се прикажани табеларно и графички. 

Резултатите од истражувањето се прикажани во шестото поглавје. Добиените резултати 

од спроведената статистичка анализа се прикажани прегледно во 74 табели и 43 графикони, 

поделени во 16 наслови. Во истражувањето, согласно со инклузионите и ексклузионите 

критериуми, биле вклучени пациенти кои во периодот на истражувањето се јавиле при ГОБ “ 8-ми 

Септември” во Скопје. Испитаниците   биле поделени во две групи  притоа,  испитаниците во 

првата група биле  третирани со SWL а во втората група со PCNL. Првиот наслов од резултатите 

се однесува на генералните карактеристики на примерокот. Анализата на резултатите покажа 

дека пациентите од  двете групи биле хомогени во однос на половата структура за p>0.05.  

Кандидатот,  констатира дека просечната возраст на испитаниците од SWL, односно PCNL групата 

изнесувала консеквентно 58.73 ± 9.4 vs 57.2 ± 12.2 со мин/мак 25/67 години vs 68,4±6,3 со мин/мак 

34/71 години, а за p>0,05, не била утврдена статистички сигнификантна разлика помеѓу двете 

групи (SWL/ PCNL) во однос на возраста на пациентите. Во однос на површината на камењата, 

направената анализата, за p>0,05, не укажала на статистички сигнификантна асоцијација помеѓу 

површината на камењата и групата на која и припаѓаат испитаниците (SWL/ PCNL) во 

примерокот. Локализацијата на каменот за p<0.05 укажала за статистички сигнификантна 

асоцијација кај пациентите третирани со SWL и PCNL . Со SWL значајно почесто биле третирани 

камења сместени во горната група на  чашки, а со PCNL значајно почесто  биле  третирани камења 

во средната група на  чашки. Од друга страна распределбата  на пациентите во однос на  

големината на камењата а во зависност од користениот метод на третман, за p>0.05 била 

статистички несигнификантна. За p> 0.05 статистички несигнификантна била и разликата во 

локализацијата на камењата во бубрезите со големина од 10 до 15мм и од 16 до 20 мм  третирани 

со SWL и PCNL. Во вториот наслов кандидатот го анализира бројот на аплицирани ударни 

бранови кај пациентите третирани со SWL. Просечниот број на ударни бранови  за целокупната 

популација на пациенти третирани со SWL изнесувал 6260.24±3237.614. Направената анализата, за 

p>0,05, не укажала на статистички сигнификантна асоцијација помеѓу локацијата на каменот и 

бројот на испорачани ударни бранови но за p<0.05 присутна била позитивна корелација помеѓу 

големината на каменот и бројот на испорачани ударни бранови.Третиот наслов се однесува на 

стапката на успех кај пациентите третирани со SWL и PCNL во зависност од големината и 

локализацијата на каменот. Вкупната стапка на успех на SWL била повисока за камењата со 

големина од 10-15мм споредено со камењата  со големина од 16-20мм, 90% vs 76.19% соодветно, 

но за p>0.05 статистичка сигнификантна разлика не била потврдена, односно, големината на 

каменот третиран со SWL немала сигнификантно влијание на успехот на методата. Вкупната 

стапка на успех на PCNL била повисока за камењата со големина од 10 до 15 мм, споредено со 

камењата со големина од 16 до 20 мм, 94,44 % vs 86,36 %, но за p>0.05 статистичка сигнификантна 

разлика не била потврдена, односно големината на каменот третиран со PCNL немал 

сигнификантно влијание на успехот на методата. Вкупната стапка на успех  на SWL, за камењата 

во горната и средната група на чашки од 83,33 % vs 82.35% соодветно, за p>0.05 не укажала на 

статистички сигнификантна асоцијација, односно локализацијата на каменот третиран со SWL 

немал сигнификантно влијание на успехот на методата. Исто така, вкупната стапка на успех на 

PCNL за камењата во горната и средната група на  чашки од 85,71 % vs 92,31 % соодветно, за 

p>0.05 не укажала на статистички сигнификантна асоцијација односно, локализацијата на каменот 

третиран со PCNL немал сигнификантно влијание на успехот на методата. Во четвртиот дел од 

резултатите се анализира стапка на успех кај пациентите третирани со SWL и PCNL во 

зависност од хемискиот состав на каменот. Со SWL се третирале камења со просечна густина од 

911.5±178.5 HU. Резултатите од истражувањето покажале дека за p < 0.05 постоела статистички 

сигнификантна асоцијација помеѓу стапката на успех на SWL и  густината на каменот. Методата 

била значајно поефикасна при третирање на камења со помала густина. Просечната густина на 



камењата кaj пациентите со присутни клинички сигнигикантни резидуални фрагменти и 

пациентите со целосно отстранети камења или клинички несигнигикантни резидуални фрагменти 

била 1040.7 ±317.4 наспрема 884.9±126.7 соодветно. Со перкутана нефролитотомија се третирале 

камења со просечна  густина од 934.35±183.1 HU. Резултатите од истражувањето покажале дека  

за p >0.05 не постоела статистички сигнификантна зависност помеѓу стапката на успех на PCNL и  

густината на каменот. Просечната густина на камењата не била сигнификантно различна кaj 

пациентите со неуспешен третман и пациентите  со успешен третман 911.75±118.6 наспрема 

936.9±190 соодветно. Во петиот наслов се истакнува дека од направената анализата, за p>0,05, не 

постои статистички сигнификантна асоцијација помеѓу вредноста на body mass index- BMI (кој 

бил пресметуван како однос помеѓу телесна тежина (kg) и квадратот од телесната висина (m
2
) )  кај 

пациентите од двете групи. Во шетиот наслов се разработува ефикасноста на третманот на 

камењата со SWL во зависност од бројот на третмани. За  камења  во горната и средната   група на 

чашки за успешна фрагментација на камењата биле потребни 1.58 и 1,59 третмани соодветно. 

Притоа за p> 0.05 не се установила статистички сигнификантна  корелација помеѓу локализацијата 

на каменот и број на третмани. Просечниот број на третмани за успешна фрагментација на 

камењата  од 10-15 mm бил 1,3  третмани, додека за камењата  од 16-20 mm бил  1.86 третмани. И 

покрај тоа што за поголемите камења биле потребни поголем број на третмани за успешна 

фрагментација, резултатите за p>0.05 не покажале статистички значајна позитивна корелација  

помеѓу големината на каменот  и бројот на третмани. Седмиот наслов од резултатите се однесува 

на споредбена анализа на вкупната стапката на успех на SWL наспрема PCNL. Резидуални 

фрагменти поголеми од 4мм биле присутни кај 7 пациенти по  SWL  и кај 4 пациенти по PCNL. 

Стапката на успех (SR) на SWL изнесувала 82.93%, а на PCNL  90%. Повисоката стапка на успех 

со PCNL наспроти SWL за p>0.05 не се потврди статистички како сигнификантна. Во осмиот 

наслов се анализира стапката на повторенрен третман при SWL. Кандидатот укажува дека 

повторен третман бил индициран кај 16 (39.02%) пациенти третирани со SWL. За p>0,05, не била 

утврдена статистички сигнификантна асоцијација помеѓу стапка на повторен третман и 

локализацијата на каменот кај пациентите третирани со SWL. Но за p<0.05 била утврдена 

статистички сигнификантна асоцијација помеѓу стапка на повторен третман и големината на 

каменот кај пациентите третирани со SWL (p=0.015). Деветтиот наслов од резултатите се 

задржува на анализа на дополнителните процедури при SWL и PCNL. По третманот со SWL, кај 6 

(14.65) пациенти била индицирана  додатна процедура, кај 3 пациенти била направена 

уретерореноскопија, кај 2 пациента била направена перкутана нефролитотомија, а кај еден пациент 

постоперативно била пласирана ЈЈ сонда. Потребата од дополнителни процедури кај пациентите 

третирани со SWL за p>0.05 не била  статистички сигнификантно асоцирана  ниту со 

локализацијата на каменот  ниту со големината на каменот. Дополнителни процедури биле 

индицирани кај 6 (15%) пациенти третирани со PCNL, од кои кај 3 пациенти  била пласирана  ЈЈ 

сонда, а кај 3 пациенти била извршена SWL. Потребата од дополнителни процедури кај 

пациентите третирани со PCNL за p>0.05 не зависеше сигнификантно ниту од локализацијата на 

каменот, ниту од големината на каменот. За p<0,05, се утврдила сигнификантна разлика помеѓу 

двете групи SWL/PCNL во однос на потребата од дополнителни процедури. Во десетиот наслов 

кандидатот прави анализа на времетраењето на SWL наспрема PCNL. Просечното времетраење на 

процедурата кај пациентите третирани со SWL  изнесувало 47.1 ±3.3 минути. За p>0.05 не била 

најдена статистичка сигнификантна разлика во времетраењето на процедурата во зависност од 

локализацијата на камењата. Од друга страна, за p<0.05 постоела статистички сигнификантна 

корелација помеѓу  времетраењето на интервенцијата и големината на каменот. Просечното 

времетраење на PCNL било 110.2 ±17.8 минути. За p>0.05 не била најдена статистички 

сигнификантна разлика во времетраењето на процедурата  ниту во зависност од локализацијата на 

камењата,  ниту во зависност од големината на камењата ниту  во зависност од пристапот до 

бубрегот. Третманот на камењата со SWL траел значајно пократко во однос на третманот на 

камењата со PCNL. За p<0.05 се установила статистички сигнификантна разлика во однос на 

времетраењето на процедурата меѓу двете методи. Единаесеттиот наслов се однесува на времето 



на флуороскопија за време на SWL и PCNL. Времето на флуороскопијата за време на  SWL 

просечно изнесувало 2.56 ± 0.5 минути. Согласно со добиените резултати, ова време за p>0.05 не 

зависело сигнификантно од локализацијата на каменот, додека за p<0.05 постоела статистички 

сигнификантна зависност од големината на каменот. Времето на флуороскопија при PCNL 

просечно изнесувало 7.4 ± 1.5 минути. Согласно со добиените резултати, за p>0.05 не постоела 

статистички сигнификантна разлика на времето на флуороскопија, ниту во однос на 

локализацијата на каменот,  ниту од пристапот до бубрегот, додека за p < 0.05 била установена 

статистички сигнификантна корелација со големината на каменот. Притоа, кандидатот укажува 

дека за p <0.05 постоелa статистички сигнификантна корелација помеѓу времето на флуороскопија 

во групатана пациенти третирани со SWL и PCNL. Дванаесеттиот наслов се однесува на 

предоперативната потреба од JJ сонди  кај двете методи. Споредбено пред интервенцијата, кај 3 

пациенти од двете групи беа пласирана JJ сонда и за p>0.05 не се утврди статистички 

сигнификантна разлика  во бројот на пласирани ЈЈ сонди кај двете методи. Во тринаесеттиот 

наслов, кандидатот дава детална  анализа на компликациите настанати за време на третманот на 

пациентите со SWL и PCNL. 7 (17,1 %) пациенти третирани со SWL имале компликации по 

извршената интервенција, при што кај 3 пациенти се формирал „камен пат“ од остаточните 

фрагменти на каменот, еден пациент бил со покачена телесна температура и треска, еден пациент 

бил повторно примен во болнички услови поради болка од мигриран фрагмент во уретерот, еден 

пациент имал уринарна инфекција со леукоцитрурија и бактериурија а кај еден пациент се јавил 

ренален, субкапсуларен хематом. За p>0.05 ниту локализацијата ниту големината на каменот 

немала сигнификантно влијание на појавата на компликации поврзани со SWL. Кај 13 (32,5 %) 

пациенти третирани со PCNL биле регистрирани компликации, кај двајца (5 %) пациенти во тек на 

самата интервенција, кај 10 (24,3 %) пациенти непосредно по извршување на интервенцијата, и кај 

еден пациент се појавила артерио-венска фистула, како касна постоперативна компликација. 

Локализацијата на каменот немала сигнификантно влијание на појавата на компликации поврзани 

со  PCNL, p>0.05. Во оваа група  на пациенти слична била зачестеноста на  компликации при 

третирање на камењата во горната и средната група на чашки: 5 (35,7 %) и 8 (30,8 %), соодветно.  

Компликации  при третман со PCNL, почесто биле регистрирани кај пациентите со поголеми 

камења и тоа кај  8 (36.4%) пациенти со големина на камен од 16-20мм и кај 5(27,8 %),  пациенти 

со големина на камен од 10-15мм но без статистичка сигнификантна разлика (p>0.05). Во групата 

пациенти третирани со PCNL, кај 9 (29%) пациенти со субкостален пристап и 4 (44,4 %)  пациенти 

со интеркостален пристап се јавиле компликации. Резултатите од статистичката анализа не 

потврдиле сигнификантно влијание на пристапот на интервенцијата на појавата на 

компликации,p>0.05. Компликациите биле поретко детектирани кај пациентите третирани со SWL 

во однос на  PCNL и се јавиle кај 7 (17.1%) пациенти третирани со SWL и кај 13 (32,5 %) пациенти 

третирани со PCNL. Помалата фреквенција на  компликации по SWL не била  статистички 

потврдена како сигнификантно значајна, p>0.05. Четиринаесеттиот наслов се однесува на 

стапката на успех на PCNL во зависност од пристапот. Статистичката анализа за p<0.05 потврди  

статистички сигнификантна асоцијација на локализацијата на каменот со пристапот при 

изведување на PCNL интеревнцијата. Субкостален пристап значајно почесто бил користен кај 

камења во средната група на  чашки додека интеркосталниот кај камењата во горната група на  

чашки, но за p>0.05 не се установи статистички сигнификантна асоцијација меѓу пристапот и 

големината на камењата. Двата пристапа при PCNL имале слична ефикасност. Кај 28/31 пациенти 

со субкостален пристап се постигнала стапка на успех од 90.3%, додека кај 8/9 пациенти со 

интеркостален пристап се постигнала стапка на успех од 88.9%. Притоа не била детектирана 

статистичка сигнификантна разлика во стапката  на успех на PCNL  во зависнсот од пристапот, 

p>0.05. Во петнаесеттиот наслов кандидатот се задржува на анализа на пред и постоперативните  

вредности на хемоглобин кај пациентите  третитани со SWL и PCNL. Пациентите третирани со 

SWL имале слични просечни вредности на хемоглобин пред и по интервенцијата од 14.2 ± 1.4g/dl 

наспроти 14 ± 1.2g/dl, соодветно. Просечното намалување на хемоглобинот по интервенцијата од 

0.2g/dl за p>0.05 се покажа како  статистички  несигнификантно. Од друга страна пациентите 



третирани со PCNL  пред интервенцијата  имале просечен хемоглобин од 13.91 ± 1.4g/dl, додека по 

интервенцијата од 11.96 ± 1.6g/dl. Просечното намалување на хемоглобин по интервенцијата од 

1.95g/dl за p<0.05 статистички се потврдило како сигнификантно. Кандидатот установи дека видот 

на третманот имал статистички сигнификантно влијание на вредностите на хемоглобин, p<0.05. 

Шеснаесеттиот наслов од резултатите се однесува на анализа на времетраењето на болничкиот 

престој кај пациентите тетирани со SWL  и PCNL. Пациентите третирани со PCNL методата 

престојувале во болница во просек 6.0 ± 1.7 дена. За p>0.05 должината на хоспитализација не 

зависела сигнификантно  ниту од локализацијата на каменот ниту од големината на каменот, 

додека пристапот во текот на интервенцијата имал сигнификантно влијание на должината на 

хоспитализација (p<0.05). Пациентите со субкостален пристап лежеле во болница сигнификантно 

пократко од пациентите со интеркостален пристап 5.7 ± 1.3 дена наспроти 7.1 ± 2.4 дена. 

Просечната должина на хоспитализација била статистички сигнификантно пократка кај 

пациентите третирани со SWL споредено со PCNL, 1.1±0.4 наспроти 6.0±1.7 денови соодветно, 

p<0.05. 

Седмото поглавје се однесува на дискусијата на докторската дисертација, која опфаќа 

детална анализа на добиените резултати. Кандидатот систематизирано во одделни целини давал 

толкувања на добиените резултати  и ги споредувал со објавени релевантни резултати од 

современи автори кои дале значителен придонес во обработка на оваа проблематика. Широкиот 

спектар на достапни современи истражувачки студии и објавени резултати го оправдува и го 

прави актуелно ова истражување. Кандидатот ги споредувал сопствените резултати од оваа 

докторска дисертација, кои укажуваат на согласност со податоците од литературата и резултатите 

добиени од слични, пообемни истражувања во интернационални рамки. 

Во осмото поглавје, кандидатот ги наведува недостатоците на студијата какви што се: а) 

помалиот број учесници во студијата; б) поголемиот процент на пациенти со остаточни фрагменти 

по SWL укажува на постоење на  поголема веројатност за раст  на каменот, затоа, со цел да се  да 

овозможи проценка на  можноста за раст на остаточните фрагменти потребно е  континуирано 

следење  на пациентите од двете групи во подолг временски период; в) во студија не се опфатени 

хроничните повреди кој можат да настанат по SWL; г)  не се оценети резултатите од појавата на  

постоперативна болка и примената на аналгетик како и степенот на симптоми на долен уринарен 

тракт кај  пациентите со пласирана постоперативна ЈЈ сонда; д) не е  извршена анализа на 

трошоците за овие постапки кој можат да влијаат врз изборот на модалитетот на третман. 

Во  деветтото поглавје, врз основа на анализата на податоците и добиените резултати од 

истражувањето, кандидатот ги формулирал заклучоците од истражувањето. Анализата за 

предиктивноста на испитуваните параметри јасно и недвосмислено укажува на тоа дека SWL е 

метода  која  е поврзана  со помала стапка на успех од PCNL при една процедура поради што  

потребен е  поголем број на  повторени третмани за оптимална ефикасност, со  намален успех во 

третманот на  “тврди” камења со густина поголема од 1040HU, но истата e помалку инвазивен 

метод со помала стапка на компликации, без потреба од општа  анестезија со помала изложеност 

на  радиационо зрачење и пократко времетраење на процедурата и болничкиот престој. PCNL од 

друга страна е метода  која со поголема стапка на успех при единечна процедура, помал број на 

повторни третмани, поефикасна во третманот на “тврдите” камења со густина поголема од 

1040HU но истата е  поинвазивна метода која се изведува во општа анестезија, поврзана со 

поголем процент на компликации, поголема изложеност на радиационо зрачење со подолго 

оперативно време и подолг болнички престој. 

Последното, десетто поглавје од докторската дисертација ја содржи приложената 

литература која е обемна и прегледна, содржи 145 референци, опфаќа современи публикации од 

темата која се обработува и коректно е цитирана по прифатените стандарди.  

 
 
 
Оцена на трудот 



 
Докторската дисертација на кандидатот д-р Ивица Стојаноски, со наслов: 

ЕКСТРАКОРПОРАЛНА ЛИТОТРИПСИЈА СО УДАРНИ БРАНОВИ НАСПРОТИ ПЕРКУТАНА 

НЕФРОЛИТОТОМИЈА ВО ЛЕКУВАЊЕТО НА БУБРЕЖНИТЕ КАМЕЊА СО ГОЛЕМИНА ОД 

10-20ММ ВО СРЕДНАТА И ГОРНАТА ГРУПА НА ЧАШКИ, претставува актуелно истражување 

во клиничката медицина од областа на урологијата. Докторската дисертација е изработена по сите 

принципи на едно научно истражување. Во согласност со мотивот на студијата, дефинирани се и 

целите на истражувањето, научниот пристап е оригинален и внимателно избран, а методологијата 

на испитување е современа. Поставените цели се во целина реализирани, а добиените резултати се 

адекватно обработени, интерпретирани и дискутирани во согласност со нивната научна и 

клиничко применета вредност. Од добиените резултати се изведени соодветни заклучоци кои 

недвосмислено, јасно и прецизно укажуваат дека и SWL  и PCNL се ефикасни и безбедни методи 

во третманот на бубрезните камења со големина од 10 до 20 мм во средната и горната група на 

чашки. Но PCNL e  асоцирана со поголема стапка на успех при една процедура, со помал број на 

повторни третмани и поголема ефикасност во третманот на тврдите камења, додека SWL e 

асоцирана со помала стапка на успех  при една процедура поради што  потребен е  поголем број на  

повторени третмани за оптимална ефикасност, со намален успех во третманот на „тврди” камења, 

но со помала стапка на компликации, пократко време на процедурата и пократок болнички 

престој.  

 
Докторската дисертација на кандидатот д-р Ивица Стојаноски, со наслов: 

Екстракорпорална литотрипсија со ударни бранови наспроти перкутана нефролитотомија 

во лекувањето на бубрежните камења со големина  10 – 20 мм во средната и горната група на 

чашки, според мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за 

подготовка на докторски труд. 

 
ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ 

Кандидатот, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавил (како прв автор во 

меѓународни научни списанија или еден труд во списание со импакт фактор) следниве 

рецензирани научноистражувачки трудови: 

 

1.Stojanoski, I., Krstev, T., Iievski, L., Tufekgioski, N. and Stavridis, S. 2020. Efficacy and Safety of 

Percutaneous Nephrolithotomy: A Single-center Initial Experience. Open Access Macedonian Journal of 

Medical Sciences. 8, B (Aug. 2020), 838–844. DOI:https://doi.org/10.3889/oamjms.2020.5257. 

 

2.Stojanoski, I., Krstev, T., Iievski, L., Tufekgioski, N. and Stavridis, S. 2020. Treatment of Moderate-

sized Kidney Stone with Third-generation Electromagnetic Shock Wave Lithotripter. Open Access 

Macedonian Journal of Medical Sciences. 8, B (Aug. 2020), 851–857. 

DOI:https://doi.org/10.3889/oamjms.2020.5258. 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 

Главен научен придонес на докторската дисертација е можноста од клиничка апликативна 

примена на добиените резултати кои укажуваат на значењето од виситинскиот избор на 

оптималната процедура во третманот на бубрежните камења со големина од 10 до 20 мм во 

средната и горната група на чашки, со што би се намалиле  здравствените  импликации од самата 

болест по пациентот, а воедно би се овозможила достапност на најсоодветна и најсовремена 

терапија на пациентите. И покрај тоа што SWL  е ефикасна метода во третманот на камењата со 

големина од 10 до 20 мм, PCNL останува важна и мошне ефикасна метода во третманот на овие 

камења и многу од познатите предрасуди за PCNL, не се поддржани од резултатите во оваа 



студија. Тоа би помогнало во донесување на правилна одлука за третман како од страна на 

лекарот, така и од страна на пациентот. 

Дополнителен придонес на ова истражување е промоцијата на примена на нови минимално 

инвазивни хирушки техники во тртманот на бубрежите камења, кои поради намалувањето на 

дијаметарот на инструментите претставуваат иднина и перспективен начин за лекување на 

уролитијазата.  

Подрачјето на примена на овој труд е клиничката дисциплина урологија, каде што постои 

можност за примена на добиените сознанија со цел да се постави навремена дијагноза и да се 

донесе правилна одлука за третман на пациентите со камења во горната и средната група на чашки 

со големина од 10 до 20 мм. Резултатот од оваа студија покажува дека третманот на пациентите со 

камења во бубрезите треба да се одвива во центри каде што се достапни двата модалитета на 

третман SWL и PCNL.  

 

Докторската дисертација ЕКСТРАКОРПОРАЛНА ЛИТОТРИПСИЈА СО УДАРНИ 

БРАНОВИ НАСПРОТИ ПЕРКУТАНА НЕФРОЛИТОТОМИЈА ВО ЛЕКУВАЊЕТО НА 

БУБРЕЖНИТЕ КАМЕЊА СО ГОЛЕМИНА ОД 10-20ММ ВО СРЕДНАТА И ГОРНАТА ГРУПА 

НА ЧАШКИ , поднесена од д-р ИВИЦА СТОЈАНОСКИ, 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.  

 

Комисијата смета дека трудот е автентичен и актуелен, има значаен научен и апликативен 

придонес, во целина ги обработува поставените проблеми и ги содржи сите елементи на научен 

труд, со јасно дефинирани цели, прецизно изложени материјал и методи и детално прикажани и 

статистички обработени резултати на студијата. Дискусијата и заклучоците се објективни и даваат 

прецизни одговори на поставените цели. 

 

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 

Медицинскиот факултет во Скопје да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на 

докторската дисертација на кандидатот д-р Ивица Стојаноски, со наслов:      

ЕКСТРАКОРПОРАЛНА ЛИТОТРИПСИЈА СО УДАРНИ БРАНОВИ НАСПРОТИ ПЕРКУТАНА 

НЕФРОЛИТОТОМИЈА ВО ЛЕКУВАЊЕТО НА БУБРЕЖНИТЕ КАМЕЊА СО ГОЛЕМИНА ОД 

10-20ММ ВО СРЕДНАТА И ГОРНАТА ГРУПА НА ЧАШКИ. 

  
                        Рецензентска комисија 
 
 

1. Проф. д-р Слободан Ристовски, претседател, с.р. 
 
 

2. Проф. д-р Владимир Георгиев, ментор, с.р. 
 

 
3. Проф. д-р Гоце Спасовски, член, с.р. 

 
 

4. Проф. д-р Оливер Станков член, с.р. 
 
 

5. Проф. д-р Сотир Ставридис, член, с.р. 
 



 
 

 

Р Е Ц Е Н З И Ј А 
 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 
ТИРОИДНИОТ СТАТУС ВО ГРАВИДИТЕТОТ И НЕГОВОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ 

НЕОНАТАЛНИОТ ИСХОД ОД Д-Р МАЈА АВРАМОВСКА, ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXXIII 
редовна седница одржана на 31.3.2021 година, формираше Комисија за оцена на 
докторската дисертација со наслов: Тироидниот статус во гравидитетот и неговото 
влијание врз неонаталниот исход од кандидатката д-р Маја Аврамовска, во состав: 
проф. д-р Оливија Васкова (претседател), проф. д-р Горан Димитров (ментор), проф. д-р 
Ана Данева Маркова (член), проф. д-р Глигор Тофоски (член) и проф. д-р Јорго Бабушку 
(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  

 

А Н А Л И З А  Н А  Т Р У Д О Т  

Докторската дисертација на кандидатката д-р Маја Аврамовска, со наслов 
„Тироидниот статус во гравидитетот и неговото влијание врз неонаталниот исход“, содржи 
193 страници компјутерски обработен текст, напишан со користење на фонт Times New 
Roman, со проред 1,5 и големина на букви 12.  Текстот е дополнет со 65 табели и 61 слика. 
Списокот на консултирана литература има 157 библиографски единици, меѓу нив научни 
трудови, статии, книги, национални прописи, меѓународни акти и интернет-ресурси. 

Дисертацијата ги содржи сите втемелени составни делови за пишување на научно-
стручен труд. Започнува со апстракт на македонски и англиски јазик, содржина и листа на 
користени кратенки. Останатиот текст е структуриран во 9 поглавја: вовед, мотив и цели на 
истражувањето, материјал и методи, статистичка обработка, резултати, дискусија, 
предности и ограничувања на студијата со насоки за идни истражувања, заклучоци и на 
крајот преглед на користената литература. Сите содржински сегменти на дисертацијата се 
соодветно систематизирани во точки и потточки, со наслови и поднаслови, што обезбедува 
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.  

Првата глава од докторската дисертација, насловена како Вовед, содржи четири 
тематски сегменти, изнесени на 37 страници. Значајно место во воведниот дел има 
подзаглавието посветено на улогата на олигоелементот јод во организмот како неопходен 
конституент на тироидните хормони. Опишана е екологијата на јодот и неговиот севкупен 
метаболизам, вклучувајќи ја апсорпцијата на јодот од храната, плазматичниот и 
интратироидниот транспорт на јодот и интратироидното вградување во тироидните 
хормони. Наведена е улогата на јодот и во вонтироидните ткива како и накратко улогата на 
тироидните хормони. Понатаму, во воведниот дел се изнесени податоци за физиолошката 
адаптација на тироидната жлезда во текот на бременост. Детално се објаснети механизмите 
со кои жлездата го зголемува произведувањето на тироидните хормони, а со тоа ја 
зголемува и консумацијата на јодот, за да ги задоволи потребите не само на мајката, туку и 
на фетусот. Четвртото подзаглавие на воведот, насловено како тироидна патологија и 
бременост  содржи  податоци за главните одлики и присутните биолошки маркери кај 
тироидните автоимуни патолошки процеси во бременост. Изнесени се податоци за 
поврзаноста на хипертироидизмот, хипотироидизмот и изолираната мајчина 
хипотироксинемија како најзначајни тироидни нарушувања во текот на бременоста, со  
неонаталниот исход.                                                                                                                                                                              

Во втората глава на докторската дисертација, докторантката го образложува и го 
дефинира мотивот за изработка на трудот. Информациите за зголемениот перинатален 
морталитет и морбидитет при предвременото породување, сериозен и актуелен здравствен 
проблем во гинеколошката клиничка пракса, наметнува потреба од дефинирање на 
етиолошките фактори кои учествуваат во неговата патогенеза. Научните сознанија 
укажуваат дека тој може да се должи и на нерегистриран и со тоа истовремено нетретиран 
нарушен тироиден статус кај бремената жена. Како главен мотив на кандидатката за 
изработка на трудот е наведен недостатокот на истражувања кои ја испитуваат поврзаноста 
на тироидниот статус кај здрави бремени жени со неонаталниот исход и со предвременото 
породување во нашата средина. Докторантката очекува добиените податоци со 
истражувањето да помогнат во рутинската клиничка пракса при контролирањето на 
гравидитетот и со тоа да се превенира несаканиот неонатален исход кој е поврзан со  
нарушен тироиден статус кај мајката. 

Во истата глава, кандидатката ги наведува целите на докторскиот труд, кои се 
јасно дефинирани и таксативно наброени: 

1. Утврдување на поврзаност меѓу мајките со детектиран нарушен тироиден 
статус (хипертироидизам, клиничка и супклиничка форма на 
хипотироидизам, изолирана мајчина хипотироксинемија) и несаканиот 
неонатален исход (предвремено породување, ниска родилна тежина и 
висина, понизок Апгар скор). 

2. Утврдување на корелации помеѓу нарушениот тироиден статус и акушерските 
компликации. 

3. Утврдување на влијанието на нарушениот тироиден статус врз појавата на 
застој во растот (Intrauterine growth restriction - IUGR) и новороденчиња 
помали за гестациската старост (Small for gestational age - SGA). 



4.  Формирање на Национална стратегија и протоколи за скрининг на 
тироидниот статус во бременост кај високоризичните пациентки или кај 
целата гравидна популација. 

Во третото поглавие насловено како Материјал и методи, дефиниран е типот 
на студијата како проспективна, која во истражувањето вклучила 359 здрави бремени жени 
со нормална бременост, без претходно дијагностицирано тироидно заболување, кои се 
јавиле на амбулантски преглед или биле хоспитализирани на ЈЗУ Универзитетска клиника 
за гинекологија и акушерство во Скопје, во периодот од април 2017 до јули 2017 година.  
Истражувањето е изведено во склоп на мултицентрична студија во рамките на 
меѓународниот проект EUthyroid task 3.3, финансиран од програмата за истражување и 
иновации на Европската унија, Хоризонт 2020. 

Јасно се одредени критериумите за влез и избор на пациентките во студијата. 
Шематски е илустриран севкупниот последователен тек на протоколот кој е користен при 
нејзиното изведување. Наведено е дека собирањето на податоците и анализите на 
тироидните хормони и уринарните јодни примероци биле направени во склад со 
протоколот на меѓународниот проект EUthyroid task 3.3. Прикажан е анкетниот прашалник 
за добивање на социодемографските податоци на испитаниците. Детално е опишана 
користената техника за земање на исушена капка крв (DBS) за одредување на нивоата на 
тиреостимулаторниот хормон (TSH), тоталната тироксинемија (ТТ4) и тиреоглобулинот 
(Tg), како лабораториски показатели на тироидниот статус. Подробно се наведени сите 
предности и недостатоци на методот, со посебен осврт на начинот и квалитетот на 
собирањето на примероците за анализа. Во примероците на исушени капки крв, маркерите 
на тироидниот статус: TSH, TT4 и Tg,  биле одредени на Одделот за здравствени науки и 
технологија во Цирих. Покрај тоа за дефинирање на тироидниот статус кај родилките, бил 
земен и примерок на урина за одредување на уринарната јодна концентрација (UIC), како 
показател на моменталниот јоден статус. Јодуријата била определена во лабораторијата на 
Националниот институт за здравје и благосостојба во Хелсинки. Согласно со критериумите 
на Американската тироидна асоцијација за дијагностицирање и лекување на болестите на 
штитната жлезда за време на бременоста, според референтните вредности на ТSH и ТТ4 за 
секој триместар, испитаниците се класифицирани во 6 тироидни групи. Во оваа глава на 
трудот е изнесен и принципот на математичко детерминирање на тироидните групи со 
инсертирање на  функциска равенка во Microsoft Excel и поделба на испитаничките во група 
со нормална тироидна функција, со изолирана хипотироксинемија, со супклинички 
хипотироидизам, со манифестен хипотироидизам, со супклинички хипертироидизам и 
манифестен хипертироидизам. 

Четвртата глава ја опишува статистичката обработка на податоците. Во 
Microsoft Excel-програмот креирана била база за собирање на податоците кои се добивани 
во тек на истражувањето. Базата е импортирана и обработена со користење на 
статистичкиот програм за медицинска статистика “MedCalc Statistical Software”- верзија 
17.2.  

Петтата глава од докторската дисертација ги содржи резултатите, добиени во 
тек на истражувањето. Детално се изнесени и поодделно според содржината се 
класифицирани во 7 подзаглавија кои содржат 1 дијаграм, 59 табели и 42 слики. Во 
почетокот се дадени резултатите кои се добиени со користење на дескриптивниот 
статистички метод. Табеларно се прикажани резултатите од демографските и клиничките 



параметри на испитуваната популација и резултатите од акушерскиот исход. Мерките за 
централна тенденција и мерките на варијабилитет, за секоја од испитуваните варијабли, се 
прикажани прегледно во табели во кои се изнесени резултатите за аритметичка средина, 
стандардна девијација, медијана, коефициентите на сплоштеност и на Kolmogorov-Smirnov-
иот тест, за отфрлање на нормалната дистрибуција на податоците.  

   Графички приказ на најважните резултати за секоја од споменатите варијабли е 
прикажан со Box and Whisker дијаграми во кои се илустрирани средната вредност, 
медијаната, 25-та и 75-та перцентила, дијапазонот и есктремните вредности. 
Дистрибуцијата на податоците е претставена со хистограми. Табелите и дијаграмите се 
соодветно нумерирани, со соодветни нумерички вредности на двете оски на дијаграмите, 
прегледни се и соодветно се објаснети. Во табелите се потенцирани статистички значајните 
вредности. Во зависност од природата на варијаблите, авторот употребува и столбести 
дијаграми за приказ на нивната дистрибуција. Резултатите од логистичката регресија за 
предикторната важност на тироидните параметри, врз начинот на породување се 
претставени преку табела во која се прикажани регресивните коефициенти и вредноста на 
P. Според сигнификантноста на моделот, χ2 тестот и табеларно прикажаните регресивни 
коефициенти, авторот го одредува предикторното влијание на тироидните параметри врз 
следните настани: предвременото породување, мал плод за гестациската старост,  
интраутерин застој во растот на фетусот и престој во Одделот за неонатална интензивна 
нега. Со збирни дијаграми ги претставува колор ROC кривите за секоја од варијаблите, како 
прогностички параметри во предвидувањето на претходно споменатите настани. Со 
анализа на ROC кривите, на јасен начин го објаснува значењето на површините под 
кривите за одредување на моќта на предикторното влијание врз анализираните настани. Со 
мултипла линеарна регресија одредено е предикторното влијание на возраста, BMI, TSH, 
TT4, Tg и UIC врз зависно променливите Apgar score во 1-ва минута, Apgar score во 5-та 
минута, родилната тежина и гестациската старост при породувањето. Резултатите од овај 
статистички модел прегледно се претставени во засебни табели за секоја варијабла преку: 
регресионите коефициенти (βst) и нивниот експонент (eβst), стандардната грешка и 
статистичката значајност со вредноста на P. За секоја мултипла регресија, пресметан е 
коефициент на еластичност и соодветно е објаснет процентуалниот пораст на зависната 
варијабла од процентуалната варијација на независната варијабла. Со линеарна регресиона 
анализа пресметани се равенките на линеарна зависност помеѓу варијаблите и истите се 
прикажани со дијаграми на расејување: за вредноста на Apgar (во 1-ва и 5-та минута) со 
TSH, родилната тежина со индексот на телесна маса и нивото на TT4, гестациската старост 
при породувањето и возраста. Резултатите се претставени преку равенката на линеарна 
регресија со соодветните коефициенти и прикажана е нивната статистичка значајност со P. 

 Кандидатката ги прикажува и коефициентите на детерминација (R2) со што 
одредува колкава е процентуалната промена на независната варијабла при варијабилитет 
на зависната. Резултатите се преставени прегледно и последователно за секоја од 
испитуваните варијабли, во табели кои се јасни и објаснети во текстот. Конструирани се и 
соодветни дијаграми на расејување. Според критериумите за дефинирање, авторот 
формира 6 тироидни групи кои јасно ги преставува преку табела за детерминирање на 
групите со функциска равенка во Excel. Според тој критериум, табеларно ги прикажува 
демографските и тироидните параметри на мајките и податоците од акушерскиот исход, 
како и нивните меѓу групни разлики. Табелата е јасно прикажана, во голем A4 формат со 
голем број на податоци за секоја од варијаблите и акушерските настани (медијана, 



стандардна девијација, перцентили и проценти). Авторот засебно ги споредува и другите 
две групи кои ги креира според тироидните параметри: група со нормална тироидна 
функција и група со изолирана хипотироксинемија, со примена на Welch-ов и Mann- 
Whitney тест за утврдување на нивните разлики. Статистички значајните резултати, 
сликовито ги прикажува со Box and Whisker дијаграми, за индексот на телесна маса и за 
тежината на новороденото, засебно. Разликите во начинот на породување кај секоја од 
двете тироидни групи, се прикажани со столбест дијаграм. Резултатите за предикторното 
влијание на демографските и тироидните биомаркери врз предвременото породување и 
начинот на породување кај двете тироидни групи, авторот ги изнесува на збирна табела. 
Прикажани се резултатите од регресиониоте коефициенти, стандардната грешка, соодносот 
за ризик за случување на настанот и значајноста P. Табеларно се претставени и резултатите       
од уринарната јодна концентрација според триместрите, заедно со возраста, индексот на 
телесна маса, гестациската старост при породувањето и тежината на бебето. Резултатите за 
UIC според фазите на бременост сликовито се прикажани со Кернелов дијаграм, а според 
гестациската возраст во 8 редови од по 5 гестациски недели се прикажани со табела која ја 
означува меѓу групната разлика. Добиените вредности на UIC се споредени со 
декларираните вредности од Светската здравствена организација (СЗО), на групен Box and 
Whisker дијаграм, прикажан со соодветен текстуален коментар и легенда за употребените 
термини и кривата на предикторно влијание. 

Во шестата глава, Дискусија, кандидатката ги коментира резултатите од 
научноистражувачкиот труд. Содржината на ова поглавје опфаќа детална анализа на 
добиените резултати од студијата, со критичка конфронтација на наодите, со досега 
објавените слични испитувања во интернационални рамки и со аргументирани толкувања 
на можните причини за утврдените сличности и разлики.  

  Во седмата глава на дисертацијата се изнесени предностите и 
ограничувањата на студијата, како и насоките за идни истражувања. Основна 
предност на студијата е што таа ги евалуира а потоа и корелира наодите од испитувањето на 
тироидниот статус кај голем број (359) бремени жени, со неонаталниот исход, во услови на 
јоден суфицит кај општата популација, за што досега во нашата земја нема објавени 
податоци. Значајно е и што вкупниот број на испитани жени во оваа студија не примале 
дополнителна јодна суплементација. Констатираниот јоден статус кај нив е одраз на 
општиот јоден внес во популацијата и јасно укажува дека не е неоходна дополнителна јодна 
консумација.  

Како ограничувачки фактори во истражувањето се еднократното земање крв за 
дефинирање на тироидниот статус во тек на бременоста, што ја намалува точноста на 
предвидувањето на влијанието на тироидниот статус врз неонаталниот исход. Покрај тоа, 
при евалуацијата на тироидниот статус користени се мерења на нивото на тоталниот 
тироксин и одредување на јодуријата во примерок од 2 милилитри урина, без мерење на 
креатининот. Попрецизни параметри би дале мерењата на слободната тироксинемија и 
комбинација на применетиот метод за мерење на концентрацијата на јодот во урината со 
одредување на креатининот, односно корекција на добиените вредности за UIC со нивоата 
на гломеруларната филтрација. Алтернативно би можела да се одредува 24 часовната 
уринарна јодна екскреција, која од практичен аспект е потешко прифатлива. Во оваа 
студија не се одредувани биохемиските маркери на тироидната автоимуна патологија, 
против пероксидазните и против тиреоглобулинските противтела, ниту 



тиреостимулаторниот имуноглобулин, кои би може да имаат влијание врз неонаталниот 
исход.  

Во делот на заклучоците, во осмата глава, кандидатката таксативно ги набројува 
наодите од испитуваните параметри во истражувањето, формулирајќи заклучни 
согледувања како одговор на поставените цели во докторскиот труд.  

Најзначајни заклучоци од трудот се: oбезните жени, жените со прекумерна телесна 
тежина и постарите жени се изложени на зголемен ризик од тироидна дисфункција за 
време на бременоста и затоа нивната бременост треба да се смета за ризична бременост со 
поголема можност за евентуални неповолни неонатални исходи. Индексот на телесната 
маса има значајно позитивно, а нивото на ТТ4 значајно негативно предикторно влијание во 
предвидувањето на родилната тежина; при што секое единечно наголемување на TT4 ја 
зголемува веројатноста за предвремено заканувачко породување за 1,0157 пати во 
испитуваната популација. TSH има значајно позитивно предикторно влијание врз Apgar 
score-от во 1-та минута и во 5-тата минута. Нивото на тироидните биомаркери TSH, TT4, Tg 
и UIC, немаат значајно предикторно влијание врз начинот на породување. Нивото на TSH, 
TT4 и мајчиниот BMI можат да се користат за предвидување на перинаталниот исход кај 
жените со изолирана хипотироксинемија, иако изолираната хипотироксинемија е 
варијабилна пресечна состојба. Meдијаната на UIC нема статистичко значење во 
предвидување на перинаталниот исход, но е од голема важност за проценка на јодниот 
статус кај бремената популација,  кој определен во оваа студија е соодветен, согласно со 
препораките на СЗО. 

Деветтото поглавје Литература содржи 157 референции, од кои најголем дел се со 
понов датум, кои се уредно презентирани според важечките стандарди и соодветно се 
цитирани во текстот. 

Предмет на истражување 

Во оваа докторска дисертација предмет на истражувањето се тироидниот статус во 
гравидитетот и неонаталниот исход кај 359 бремени жени, без претходно познато тироидно 
нарушување.  

Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата 

Гравидитетот ги засега сите аспекти на економијата на тироидните хормони, чие 
создавање примарно зависи од јодниот внес. Во минатото Македонија била јод 
дефицитарно подрачје. По серија на истражувања и проектни активности од 1995/96 
година и по формирањето на Националниот комитет за јоден дефицит во 1997 година, како 
резултат на бројни координирани институционални активности на републичко ниво, во 
1999 година е донесен Правилник за задолжително јодирање на солта во нашата земја, со 
20-30 милиграми на јод во форма на стабилниот калиумов јодат на килограм сол. 
Состојбата со јодниот статус во земјата е реевалуирана во 2001, 2003, 2005, 2007 и во 2016 
година. Резултатите од сите овие истражувања покажале континуирано зголемување на 
вредностите на медијаната на уринарната јодна екскреција кај школските деца, како одраз 
на состојбата кај општата возрасна популација. Врз основа на податоците добиени веќе во 
2002 година, Националниот комитет за јоден дефицит констатира дека во Македонија е 
постигната корекција на јодниот дефицит, што е потврдено и од меѓународен експертски 



тим, именуван од СЗО, УНИЦЕФ и ICCIDD во 2003 година. Резултатите од истражувањето 
на јодниот статус кај општата популација добиени во склоп на паневропскиот 
научноистражувачки проект EUthyroid во периодот од 2016 до 2018 година, покажале 
пораст на вредностите на медијаната на уринарната јодна ексреција, дури повисоки и од 
оптималните, односно укажале на состојба на јоден суфицит во нашата земја. 

Во тек на гравидитетот значително растат потребите од тироидни хормони и  
нивната зголемена продукција како физиолошка адаптација, може да се реализира само со 
соодветен, односно зголемен јоден внес. Оттаму, корекцијата на јодниот дефицит која е 
констатирана со испитувањето на школските деца не дозволила да се заклучи дека јодниот 
дефицит е коригиран и кај бремените жени. Затоа, бремените жени се издвоени како 
посебна група од интерес и во 2001 година е изведена студија која ја евалуирала состојбата 
со јодниот внес кај 382 бремени жени и 110 доилки. Резултатите изразени како медијални 
вредности на јод од таа студија кај бремените изнесувале 140,7 μg/L, а кај доилките 139,2 
μg/L. Во споредба со вредностите на медијаната истата година кај школските деца (164,5 
μg/L), укажале на недоволен јоден внес кај бремените и доилките. Поопсежна студија кај 
бремените жени, во која покрај јодуријата биле испитувани и слободната тироксинемија, 
тиреостимулаторниот хормон, тиреоглобулинот и противпероксидазните и 
противтиреоглобулнските противтела, била изведена во 2006-2007 година. Медијаната на 
концентрацијата на јод во оваа студија низ триместрите изнесувала 174,9-199,7 μg/L, а по 
породувањето 157,9 μg/L. Врз основа на овие сознанија, земајќи ги во предвид искуствата од 
други земји Националниот комитет за јоден дефицит во 2014 година препорачува јодна 
супституција за сите бремени жени и доилки, но со претходна проценка на актуелниот 
јоден внес, заради 10 годишната временска дистанца од последната студија за таа намена. 
Истражувањето е реализирано 2017/2018 година. Испитани се 530 примероци урина, од 
бремени жени, од кои 261 испитанички кои примале јодна суплементација а 269 биле без 
јодна суплементација. Медијалните вредности за јодуријата и кај двете групи укажале на 
соодветен јоден внес, што заедно со другите анализирани параметри во оваа студија 
укажало на состојба на безбеден јоден суфицит кај бремените жени, во склоп на 
постигнатиот и одржуван јоден суфицит во нашата земја. Актуелната студија во склоп на 
докторската дисертација е прва студија во која се корелираат параметрите на тироидниот 
статус кај бремените жени, без претходно дијагнoстицирано тироидно заболување и без 
дополнителна јодна суплементација, со  неонаталниот исход.  

 

Краток опис на применетите методи 

Дел од лабораториските показатели на тироидниот статус (TSH, ТТ4 и Tg) кај 
родилките се одредувани со користење на техниката на исушена капка крв за земање на 
крвни примероци за анализа. Нивоата на TSH и ТТ4 се одредувани со користење на 
automated time-resolved fluoroimmunoassay, со  GSP 2021-0010 апарат на Perkin Elmer, 
Turku, Finland, додека нивото на тиреоглобулинот со користење  на етаблираниот ЕЛИСА  
метод, со апаратот Immulite 2000–Siemens. Уринарната концентрација на јод e одредувана 
во земени 2 милилитри свежа урина, кои се чувани на -200C до транспортирањето за 
анализирање.  Мерењата се изведени со користење на методот на масна спектрометрија со 
Agilent 7800 ICP-MS system интегриран со Agilent SPS 4 auto sampler, со модифицираниот 
Sandell Kolthoff-ов метод по Пино.  



Резултатите од статистичката обработка на податоците се прикажани како средна 
вредност и стандардна девијација. За одредување на сигнификантноста на разликите 
помеѓу групите во зависност од дистрибуцијата на податоците се користени соодветни 
тестови за анализа на независни примероци со симетрична и асиметрична дистрибуција. 
Нумеричките варијабли се тестирани за нормалност во дистрибуцијата на податоците со 
Shapiro-Wilk - овиот тест, како и со пресметување на вредноста на z скорот на мерката за 
асиметрија и вредноста на z скорот на мерката за облик. За нормална дистрибуција на 
вредностите е сметана вредноста доколку p кај Shapiro-Wilk’s тестот е поголема од 0.05, а 
добиените z вредностите се наоѓале во распонот меѓу -1,96 до +1,96. Варијаблите чии 
вредности сигнификантно отстапувале од нормалноста, во трудот се претставени преку 
нивната медијана. Како мерка за дисперзијата на нивните вредности се користени 
интеркварталниот ранг и целокупниот ранг на податоците. Cut off вредностите се 
пресметувани преку анализа на Receiver operating characteristic (ROC) кривите. Статистичка 
сигнификантност е дефинирана со вредност на p<0,05. За висока сигнификантност е 
сметана вредност на р<0,001. 

 

Краток опис на резултатите од истражувањето 

Испитувани се 359 бремени жени, со средна возраст 29 г., со просечен BMI 26,71 
kg/m2, просечна гестациска старост при испитувањето 29 недели.  Според етничката 
припадност 57,66% од испитаничките биле Македонки, 31,2% Албанки, 9,75% Ромки и 
1,39% Турчинки. Резултатите од лабораториските параметри, показатели на тироидниот 
статус изнесуваат: просечна вредност на TT4=103,928 ± 28,701 nmol/L, медијаните за 
нивото на TSH, Tg и UIC се: 0,5 mIU/L, 9,4575 g/L и 183,74 g/L. Во однос на тироидниот 
статус констатирана е најголема вредност на индексот на телесна маса (27,43 kg/m2) кај 
родилките со пронајдена изолирана хипотироксинемија, а најмала (23,23 kg/m2) кај оние со 
откриен супклинички хипертироидизам. Испитувањето на тироидниот статус покажало 
дека најголемиот број на испитаници (218), имале нормална тотална тироксинемија, кај 132 
била констатирана изолирана тотална хипотироксинемија, кај 7 е откриен супклинички 
хипертироидизам и само кај една бил откриен манифестен хипотироидизам.  Во оваа 
студија тироидната дисфункција за време на бременоста е поврзана со предвремено 
породување, понизок Apgar score и ниска родилна тежина. Со примена на ANOVA и Kruskal-
Wallis тестовите за утврдување на разлики помеѓу бремените со нормални тироидни 
параметри, со изолирана хипотироксинемија и со супклинички хипертироидизам, 
утврдени се статистички значајни разлики во вредностите на BMI (P = 0,020), гестациската 
старост при земањето на примероците за анализа (P = 0,000042) и родилната тежина (P = 
0,039758). При породувањето, вредноста на Apgar score-от во 1-вата и 5-тта минута, како и 
резултатите од акушерскиот исход споредени во трите наведени тироидни групи, не 
покажале статистичка значајност. Во однос на перинаталните компликации најдено е дека 
нивото на ТТ4 е статистички значајно повисоко во групата на родилки со фетален дистрес 
(P=0,0357), a нивото на тиреоглобулинот има статистички значајно повисок ниво кај оние 
со дистокија и диспропорција (P=0,047). Мултиплата и линеарната регресија за одредување 
на предикторното влијание на TSH врз Apgar score-от во 1-та минута ги дала следните 
параметри: за регресивниот коефициент (βst), вредност 0,3621, за експонентот на 
коефициентот за регресија (еβst), вредност 1,43634, а додека за коефициентот на 



еластичност (η) вредност 0,0247, со P=0,0208. За Apgar score-от во 5-та минута најдени се 
следните вредности: βst=0,3139, еβst=1,36875, и η=0,01901, со P-0,0371. Овие вредности 
покажуваат дека нивото TSH има значајно позитивно предикторно влијание врз Apgar 
score-от во 1-та и во 5-та минута. Влијанието на BMI и TT4 врз родилната тежина е изразено 
следните вредности наведените статистички параметри: βst=21,5665, еβst=1,02180, 
(P=0,0008) и βst=-3,1230, еβst=0,99688, со P=0,0034, со заклучок дека BMI има значајно 
позитивно, а ТТ4 значајно негативно предикторно влијание во предвидување на родилната 
тежина. Вкупната медијаната на UIC изнесува 183,7 μg/L, додека редоследно, поодделно, по 
триместри: во првиот триместар: 207 μg/L, во вториот триместар: 189,75 μg/L и во третиот 
триместар на бременоста изнесувала 169,28 μg/L, односно добиените вредностите за 
медијаната на UIC по триместри, не отстапуваат од референтните вредности на Светската 
здравствена организација.   

 

ОЦЕНА НА ТРУДОТ 
 

Докторската дисертација со наслов „Тироидниот статус во гравидитетот и неговото 
влијание врз неонаталниот исход“, од д-р Маја Аврамовска, според меѓународната 
Фраскатиева класификација претставува истражување во научното поле на медицинските 
науки и здравството, во подрачјето на  клиничката медицина, во областите на истражување: 
гинекологија и акушерство и тироидологија. Дисертацијата е изработена по сите втемелени 
принципи на научно истражување. Согласно со мотивот за изработка, реализирани се 
поставените цели на дисертацијата, избрана е соодветна методологија за дефинирање на 
улогата на тироидниот статус кај родилките без претходно дијагностицирано и лекувано 
тироидно нарушување врз неонаталниот исход. Добиените резултати од истражувањето се 
адекватно обработени, интерпретирани и дискутирани и јасно и недвосмислено укажуваат 
на важноста на дефинирање на тироидниот статус кај бремените жени за неонаталниот 
исход. Ова е прв труд кој во нашата средина го корелира  тироидниот статус на родилката со 
неонатaлниот исход, кој укажува на значаен и истовремено актуелен клинички проблем од 
аспект на контролирање на исходот од бременоста.  

Докторската дисертација со наслов „Тироидниот статус во гравидитетот и неговото 
влијание врз неонаталниот исход“, од кандидатката д-р Маја Аврамовска, 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 следниве 
рецензирани истражувачки трудови: 

[1]. Avramovska M, Dimitrov G, Karanfilski B, Tofoski G, Dzikova E, Daneva Markova A, Sikole 
A. Maternal obesity, age and maternal thyroid status - an intriguing connection to the 
neonatal outcome. Mak Med Pregled 2020; 74(1):19-24. 

[2]. Avramovska M, Karanfilski B, Vaskova O, Dimitrov G, Tofoski G, Dzikova E, Nikoloska K, 
Daneva Markova A, Sikole A.  The impact of thyroid stimulating hormone (TSH), total 



thyroxine (TT4) and urinary iodine concentration on neonatal outcome and preterm 
delivery. Mak Med Pregled 2020; 74(2): 82-88. 

[3].  Avramovska M, Karanfilski B, Dimitrov G, Tofoski G, Dzikova E, Daneva Markova A, Hadzi 
Lega M, Sotiroski K, Vaskova O, Sikole A.  Urinary iodine concentration: predictor of birth 
weight or biomarker for assesing the iodine status on healthy pregnant women, only?. Acta 
Med Croatica 2020; 74(3): 211-221. 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

По внимателното, целосно и исцрпно разгледување на докторската дисертација на 
кандидатката д-р Маја Аврамовска со наслов „Тироидниот статус во гравидитетот и 
неговото влијание врз неонаталниот исход“, Комисијата смета дека главен научен придонес 
на дисертацијата е аргументираното укажување на значењето на актуелно дефинирање на 
тироидниот статус кај бремените жени во секојдневната гинеколошка клиничка пракса и 
корекција на отстапувањата за да се избегне и редуцира несаканиот неонатален исход. 
Добиените резултати од дисертацијата насочуваат активност за формирање на национална 
стратегија за формирање на рационални национални протоколи за скрининг на 
тироидниот статус во бременоста кај високоризичните пациенти или кај целата гравидна 
популација.  

Подрачјето на примена на резултатите од дисертацијата е во областа на 
клиничката гинеколошка пракса, а ограничувањата на примената се директно зависни од 
материјални ресурси кои се на располагање. 

Идните истражувања во оваа област во доменот на клиничката гинекологија би 
можеле да се прошират со вклучување во испитувањето и на параметрите на тироидната 
автоимуност кај мајката и одредување на нивното влијание врз неонаталниот исход. Покрај 
тоа, би биле од интерес и студии во кои со ултразвук би се евалуирале пренаталните мерки 
на плодот и истите би се корелирале со релевантните показатели на тироидниот статус кај 
мајката. Особено е важно да се потенцира дека не само што се потребни, туку и се и 
неопходни секвенцијални истражувања заради подложноста на промени на јодниот внес во 
популацијата а со тоа и неизбежни промени на тироидниот статус кај бремените, кои 
заради зголемените потреби за јод за раст и развој на фетусот, чинат исклучително 
чуствителен сегмент од општата популација. 

Врз основа на претходно изнесеното, Комисијата го оценува позитивно 
приложениот докторски труд и има чест да му предложи на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет во состав на УКИМ, Скопје, да ја прифати позитивната оценка и да 
закаже јавна одбрана на  докторската дисертација на кандидатката д-р Маја Аврамовска, 
со наслов: Тироидниот статус во гравидитетот и неговото влијание врз 
неонаталниот исход.        
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РЕЦЕНЗИЈА 
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА  „Лапароскопска наспроти отворена 
херниопластика кај вентрални хернии со техника на интраперитонеално пласирање на 

мрежа (IPOM – intraperitoneal onlay mesh) 
–  ран клинички исход  -“ од  д-р Еџевит Кадри, ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИOT 

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
 

Наставно-научниотсовет  на Медицинскиoт факултет во Скопје, на седницата 
одржана на 31.03.2021 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација 
со наслов ,,Лапароскопска наспроти отворена херниопластика кај вентрални хернии 
со техника на интраперитонеално пласирање на мрежа (IPOM – intraperitoneal onlay 
mesh) –  ран клинички исход“ на кандидатот д-р Еџевит Кадри, во состав: проф. д-р 
Никола Јанкуловски (претседател), н.сов. д-р Јасминка Нанчева (ментор), проф. д-р 
Светозар Антовиќ (член), проф. д-р Реџеп Сељмани  (член) и проф. д-р Бети Зафирова 
Ивановска (член). 
 

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

ИЗВЕШТАЈ 
 

АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 
Докторската дисертација на кандидатот д-р Еџевит Кадри, со наслов „Лапароскопска 

наспроти отворена херниопластика кај вентрални хернии со техника на 
интраперитонеално пласирање на мрежа (IPOM – intraperitoneal onlay mesh) –  ран 
клинички исход“ содржи 144 страници компјутерски обработен текст во фонт Times New 
Roman, со 1.15 проред и големина на букви 12, обострано порамнување, 56 табели и 48 
слики и со 139 библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги, 
национални прописи, меѓународни акти и интернетресурси. 

Трудот е структуриран во 7 глави, вклучувајќи 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. 

Првата глава е воведот на трудотво кој детално е опишана анатомијата и физиологијата на 
абдоминалниот ѕид, епидемиологијата и етиопатогенезата на вентралните хернии, како и 
класификацијата според Европското здружение за хернии. Во третиот поднаслов детално е опишан 
третманот на вентралните хернии, прикажан е историскиот развој, како и актуелниот пресек во 
начинот на третман, со осврт на ИПОМ техниката на поправка на вентралните хернии. Кандидатот 
дава осврт на начинот на изведување на компарираните методи на херниопластика на вентралните 
кили, ги прикажува нивните предности и ограничувања, а даден е и осврт на раните постоперативни 
компликации, вклучувајќи ја и постоперативната болка, повикувајќи се на релевантни светски 
истражувања.  

Втората глава од докторската дисертација е насловена„Цели на трудот и работна 
хипотеза“.Вонеа, кратко и таксативно се изложени целите на докторската дисертација и 
хипотезата која ја поткрепуваат. Наведени се примарните и секундарните цели и тоа: 

 



Примарни цели –споредба на инциденцијата на рани постоперативни компликации во 
првите 30 дена постоперативно: 

 SSO -Surgical Site Occurrence (компликации во пределот  на оперативната 
рана):инфекции на оперативната рана,сером, хематом. 

 Постоперативна болка (ВАС скор). 
 Споредба на времетраењето на хоспитализацијата. 

 
Секундарни цели  

 Рецидив во првата година. 
 Постоперативни порт хернии во првата година кај лапароскопскиот пристап на 

херниопластика. 
 Споредување на времетраењето на обете оперативни методи. 
 Постоперативен илеус. 
 Период на реконвалесценција, т.е. враќање во секојдневните активности. 

 
Третата глава ги анализира материјалите и методите со кои е извршено 

истражувањето.Студијата е дизајнирана како контролирана, рандомизирана, 
проспективна, клиничка и компаративна со предетерминиран протокол и собирање на 
податоци.Студијата е спроведена во ЈЗУ „ГОБ 8мисептември“, на Одделението за 
дигестивна хирургија, во периодот од март 2018 до февруари 2020 година (24 месеци). Со 
студијата се опфатени 63 возрасни пациентисо дијагностицирана примарна или 
инцизионална хернија, со јасно дефинирани инклузиони и ексклузиони критериуми, 
оперирани со техниката на интраперитонеално пласирање на мрежата- ИПОМ.  

• Првата група - 32 пациенти, оперирани со отворен пристап со IPOM 
(intraperitoneal onlay mesh) техника на интраперитонеално „оnlay“ пласирање на мрежата.   

• Втората група - 31 пациент, оперирани со лапароскопски пристап, исто така 
со IPOM (intraperitoneal onlay mesh) техника на интраперитонеално „оnlay“ пласирање на 
мрежата.   

Јасно се наведени предоперативните испитувања кај пациентите, скалата за болка и 
функционален статус и параметрите што ќе се анализираат. Детално е опишано како се 
извршува оперативниот третман, како и постапките во предоперативниот и во 
постоперативниот период, во согласност со насоките за безбедна хирургија на СЗО, како и 
протоколите и модалитетите на третман што се опфатени и елаборирани во Протоколите, 
објавени од страна на EuraHS– Европски регистар на хернии на абдоминален ѕид. 
 

Четвртата глава е за статистичката обработка на податоците, добиени во текотна 
истражувањето. Податоците се внесени во компјутерска база на податоци, а потоа 
статистички се обработувани со помош на следниве статистички методи: 
 

1. Статистичката обработка и анализа на податоците беше направена во 
статистичкиот програм SPSS for Windows 23.0. 

2. Сите податоци од интерес за изработка на трудот се табеларно и графички 
прикажани. 

3. За тестирање на нормалноста во дистрибуцијата на податоците беа користени 
Kolmogorov-Smirnov и Shapiro Wilk's тестот. 



4. Дескрипција на квантитативните податоци е направена со мерките на централна 
тенденција (аритметичка средина/просек) и мерките на дисперзија (стандардна 
девијација), а квалитативните белези се прикажани со апсолутни и релативни 
броеви. 

5. Pearson Chi-square тест беше користен за компарирање на двете групи во однос на 
квалитативните белези, Student t-тест и Mann-Whitnney тест беа користени за 
компарирање на овие групи во однос на квантитативните белези. 

6. За сигнификантни се сметани сите оние резултати каде што вредноста наp < 0,05. 
 

Во петтата глава се дадени резултати, а шестата глава е дискусија. Во 
дискусијата критички се анализирани добиените резултати од истражувањето, кои се 
споредени со досегашните испитувања во науката. Направена е компарација на раниот 
клинички исход преку анализа на рани компликации на хируршката рана (инфекции, 
сером, хематом), раната постоперативна болка, рецидиви во првата година и 
реконвалесценцијата. Се анализира времетраењето на оперативниот зафат, како и 
болничкиот прстој. Студијата покажува дека пациентите, третирани со лапароскопски 
пристап со IPOM методата имаат подобар ран клинички исход, односно помала 
инциденца на ЅЅО во првите 30 дена, поминуваат пократок престој во болница, побрзо се 
враќаат на секојдневните активности. Дополнително се направи компарација  на 
постоперативната болка и појавата на рецидиви и порт хернии. Двете групи на пациенти 
беа хомогени во однос на демографските карактеристики пол и возраст, односно не е 
евидентирана сигнификантна разлика во поглед на застапеноста на мажи /жени  во секоја 
група соодветно, иако бројот на жените е повисок во однос на мажите и во двете групи. 
Во поглед на раната постоперативна болка нема сигнификантна разлика помеѓу двете 
методи. Кандидатот ја анализира можната причина за овие резултати и дава соодветно 
објаснување поткрепено со резултати од слични студии. 

Седмата глава е заклучокот.Со оваа студија се потврдува дека лапароскопскиот 
пристап за херниопластика на вентрална хернија нуди повеќе предности во однос на 
отворениот пристап на херниопластика. 

По направената споредба помеѓу пациентите во двете испитувани групи, во однос 
на раните постоперативни компликации се потврдува дека појавата на сером е почеста кај 
лапароскопската група, додека кај отворената херниопластика сигнификантно повисок е 
бројот на инфекции на оперативната рана. Серомите најчесто не бараат специфичен 
третман, додека, пак, инфекциите бараат соодветен пристап и третман и го зголемуваат 
морбидитетот кај овие пациенти.  

Во однос на времетраењето на оперативниот зафат и реконвалесценцијата, се 
заклучува дека нема статистички сигнификантна разлика помеѓу двете групи. Пациентите 
со лапароскопски пристап имаат незначајно пократко време на заздравување 
постоперативно од пациентите со отворен пристап. 

Престојот во болница изразен во денови е сигнификантно подолг кај отворената 
херниопластика. 

Во однос на појавата на рецидив во првата година не е евидентирана 
сигнификантна разлика помеѓу двете групи и во овој случај изнесува 6% од испитуваниот 
број на пациенти во групата со отворена херниопластика (2 пациенти) и 0 кај пациентите 
од лапароскопската група. 



Во однос на постоперативната болка, се заклучува дека пациентите по 
лапароскопска вентрална херниопластика, во раниот постоперативен период страдаат од 
силна болка и таа е најголем предизвик и проблем по овие операции, паоттука се 
наметнува употребата на приспособена аналгетска терапија кај пациентите со 
лапароскопски пристап и развој на нови протоколи во однос на постоперативната 
аналгезија. 

 
 Предмет на истражување 

Предмет на истражување во студијата се параметрите кои укажуваат на раниот 
клинички исход кај двете компарирани методи на поправка навентрали хернии и тоа: 
споредба на  инциденцијата на рани постоперативни компликации во првите 30 дена 
постоперативно (инфекции, сером, хематом),постоперативната болка, времетраење на 
хоспитализација, рецидив во првата година, постоперативни порт хернии во првата година 
кај лапароскопскиот пристап на херниопластика, споредување на времетраењето на обете 
оперативни методи, постоперативен илеус и период на реконвалесценција, т.е. враќање во 
секојдневните активности. 
 

Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена 
дисертацијата 

Во секојдневната хируршка пракса, операциите на вентралните хернии 
претставуваат еден од најчесто изведувани оперативни зафати во светот.  
Инциденцата на вентралните хернии на светско ниво се проценува дека изнeсува околу 25 
милиони пациенти на годишно нивo,  a операциите на различните типови на вентрални 
хернии се застапени со 10-15% во општата и во абдоминалната хирургија, па оттука и 
интересот за споредување на техниките на вентрална херниопластика и интересот 
постојано да се анализира и да се подобрува постоперативниот исход на пациентот со 
избегнување на постоперативни компликации. 

 
Краток опис на применетите методи 

ОПЕРАТИВЕН ТРЕТМАН. Во оваа студија пласирањето на мрежата и кај 
отворениот и кај лапароскопскиот пристап е интраперитонеално и таа се фиксира со 
трансфацијални шевови и/или такери.  

Кај сите пациенти е користенаполипропиленска композитна мрежа – Parietene со 
апсорбирачки синтетски филм (со различни димензии). Кај двете групи мрежата е 
пласирана интраперитонеално, фиксирана со нересорптивни трансфацијални шевови 
(Prolene 0) и дополнително со ресорптивни такери кај лапароскопската група. 

Хируршката техника за отворен пристап опфаќа: инцизија на местото на 
претходната лузна или дефектот на хернијата, адхезиолиза,  мерење на дефектот и план за 
пласирање на мрежата, интраперитонеално пласирање на мрежата и фиксација со 
трансфацијални шевови (во просек по 8 шевови) со overlap од 3-5см во зависност од 
големината на дефектот, затворање на дефектот (доколку постои можност), дренажа во 
одредени случаи. 

Хируршката техника за лапароскопски пристап опфаќа: воспоставување на 
пневмоперитонеум – со отворена метода или со Veress- ова игла. Потоа е потребно да се 
пласираат три или повеќе работни трокари што е можно подалеку од дефектот, за да се 
овозможи адхезиолиза и, доколку е потребно, редукција на содржината на килната кеса, 



визуелизација и мерење на килниот дефект и пласирање на мрежата интраперитонеално 
што го преклопува дефектот (најмалку 3 цм) во сите насоки. Фиксирањето на  мрежата за 
предниот абдоминален ѕид е со 4 трансфацијални шевови за да се спречи миграција на 
мрежата и 5 мм ресорптивни такери кои се аплицираат во форма на двојна круна на 
периферијата на мрежата (“Double –Crown”) на растојание од околу 1.5– 2.5цм. 
 
ПОСТОПЕРАТИВЕН МОРБИДИТЕТ. Во постоперативниот период се евидентираше 
појава на ССО, односно појавата на сером, хематом или инфекција на оперативната рана 
во првите 30 дена и тоа на денот на исписот, 7-от постоперативен ден и еден месец по 
операцијата.  
БОЛКА. За споредба на болката кај двете групи користена беше ВАСскалата (VAS-visual 
analogue scale) за субјективно квантитативно степенување на интензитетот на болка, на 
скала од 0-10, каде 0 значи „нема болка“, а со 10 се означува „силна, неиздржлива болка“. 
Болката и кај двете групие споредувана во осум различни временски точки и тоа пред 
интервенција, на денот на интервенција 6 часа по завршување на интервенцијата, првиот, 
вториот, третиот, седмиот, триесеттиот ден  и шест месеци по интервенцијата. Степенот 
на болка е  споредуван и за време на мирување и за време  на активност, заради 
влијанието на болката врз секојдневните активности на пациентите. 
 
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ОПЕРАТИВНИОТ ЗАФАТ И ВРЕМЕ НА ХОСПИТАЛИЗАЦИЈА. 
Се евидентира траењето на оперативните зафати од инцизија на кожата до затворање на 
оперативните рани и времето на испис во постоперативни денови. 
 
РЕЦИДИВИ ВО ПРВАТА ГОДИНА. Се евидентираа рецидиви во првата година кај 
пациентите со закажани редовни контроли. 
 
ПОРТ ХЕРНИИ ВО ПРВАТА ГОДИНА КАЈ ЛАПАРОСКОПСКАТА ГРУПА. Се 
евидентираа рецидиви во првата година кај пациентите со закажани редовни контроли. 
ПОСТОПЕРАТИВЕН ИЛЕУС – отсуство на гасови и столица повеќе од три дена 
постоперативно. 
РЕКОНВАЛЕСЦЕНИЈА. Се одредува реконвалесценција во однос на извршување на 
секојдневните активности во постоперативни денови (ПОД). 
 

Краток опис на резултатите од истражувањето 
 

Оваа студија е дизајнирана како контролирана, рандомизирана, проспективна, 
клиничка и компаративна. Таа анализира 63 пациенти поделени во две групи и има за цел 
да докаже дека пациентите, третирани со лапароскопски пристап со IPOM методата имаат 
подобар ран клинички исход, односно помала инциденца на ЅЅО во првите 30 дена, 
пократок престој во болница, побрзо  враќање на секојдневните активности. Направена е и 
компарација на постоперативната болка и појавата на рецидиви и порт хернии. 

Пациентите, вклучени во студијата,се поделени во групи со претходна  
компјутерска рандомизација. Двете групи на пациенти се хомогени во однос на 
демографските карактеристики пол и возраст. Нема сигнификанта разлика помеѓу двете 
групи и во однос на возраста (кај лапароскопската просечна возраст е 53.64 години, додека 
кај отворената 54.65 години), БМИ (просечна вредност од 29.05 кај лапароскопската и 



28.99 кај отворената, соодветно). Најчесто, пациентите во предоперативната 
анестезиолошка проценка припаѓаа на АСА 2 класификација. 

Раните постоперативни компликации што се јавуваат по вентрална херниопластика 
во првите 30 дена се заеднички и за двата пристапи, отворен и лапароскопски. Од бројните 
рани постоперативни компликации  предмет на оваа студија се појавата на сером, 
хематом, инфекција на оперативната рана, рана постоперативна болка. Инциденцата на 
серомите е статистички поголема кај лапароскопските херниопластики, односно кај 11 
пациенти од лапароскопската група и кај 3 пациенти од отворената група е нотиран 
постоперативен сером, што укажува на постоење на статистички сигнификантна разлика 
помеѓу двете групи. Кај двајца пациенти од лапароскопската група серомите биле 
третирани со аспирација, додека останатите спонтано се ресорбирале за 1-3 месеци. 
Појавата на инфекции сигнификантно е повисока кај отворената група, односно кај еден 
пациент (3%) лапароскопски третиран и кај 7 пациенти (21.9%) третирани со отворен 
пристап. Нетипично високиот процент на инфекции кај отворената група во однос на 
лапароскопската е и заради малите групи и обезноста кај пациентите. Кај сите пациенти 
инфекциите се суперфициелни и третирани конзервативно, со антибиотик со широк 
спектар. Кај сите седум пациенти болничкиот престој бил продолжен заради третманот на 
инфекцијата. 
Хематом е нотиран кај 4 пациенти од лапароскопската и кај 1 пациент од отворената 
група, што претставува статистички несигнификантна разлика. Почестата појава на 
хематом кај лапароскопската група се должи на лезија на мали крвни садови, 
предизвикани од трокарите со сечиво каде што хемостазата е отежната, особено кај 
обезните пациенти. Четири од пациентите биле третирани конзервативно, додека еден 
хематом кај лапароскопски третирана инцизионална хернија во предел на килната 
шуплина бил третиран со две последователни аспирации во текот на првите 2 недели 
постоперативно. 
Резултатите во оваа студија покажуваат дека постои сигнификантна разлика во 
постоперативната болка во раната фазакоја е со поголем интензитет кај лапароскопската 
во однос на отворената ИПОМ техника и тоа на денот на операцијата, првиот и вториот 
постоперативен ден во мирување и за време на активност, додека третиот и седмиот ден, 
како и по еден и шест месеци постоперативно не постои значајна разлика на интензитетот 
на болка помеѓу двете методи. 
 

Рецидив во првата година е нотиран кај 2 пациенти од отворената група или 6.4% 
од вкупниот број на испитаници во отворената група, додека од лапароскопската група 
нема пациенти со рецидив. 

Времетраењето на оперативниот зафат кај лапароскопската група изнесува 70.64 
минути, додека кај отворената 75.75 минути и нема статистички сигнификантна разлика за 
овој испитуван параметар во студијата.  

Што се однесува на престојот во болница, изразен во болнички денови,тој изнесува 
во просек 3.06 дена кај лапароскопската и 6.0 дена кај отворената група, со што е 
потврдена предноста на лапароскопскиот пристап во однос на пократок престој на 
пациентите во болница. 

Порт хернии се појавиле кај двајца пациенти од лапароскопската група на местото 
на инсерција на порт 11мм. 



Должината на реконвалесценција не зависи сигнификантно од хируршкиот пристап 
на херниопластика (p=0.28). Пациентите со лапароскопски пристап имаат незначајно 
пократко време на заздравување постоперативно од пациентите со отворен пристап. 

 
ОЦЕНА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација на кандидатот д-р Еџевит Кадри со наслов 
„ЛАПАРОСКОПСКА НАСПРОТИ ОТВОРЕНА ХЕРНИОПЛАСТИКА КАЈ ВЕНТРАЛНИ 
ХЕРНИИ СО ТЕХНИКА НА ИНТРАПЕРИТОНЕАЛНО ПЛАСИРАЊЕ НА МРЕЖА 
(IPOM – intraperitoneal onlay mesh) –  ран клинички исход“ претставува истражување во 
областа на општата и на абдоминалната хирургија. Изработката на темата на оваа 
докторска дисертација потекнува од настојувањата да се докаже бенефитот од 
лапароскопската вентрална херниопластика, пред сè помалата стапка на рани 
постоперативни компликации и пократко времетрање на хоспитализација. 

Со оваа студија се потврди дека лапароскопскиот пристап за херниопластика на 
вентрална хернија нуди повеќе предности во однос на отворениот пристап на 
херниопластика. 

По направената споредба помеѓу пациентите во двете испитувани групи, во однос 
на раните постоперативни компликации се утврди дека појавата на сером е почеста кај 
лапароскопската група, додека кај отворената херниопластика сигнификантно повисок е 
бројот на инфекции на оперативната рана. Во однос на времетраењето на оперативниот 
зафат, нема статистички сигнификантна разлика помеѓу двете групи. Престојот во 
болница, изразен во денови, е сигнификантно подолг кај отворената херниопластика. 

Во однос на појавата на рецидив во првата година не постои сигнификантна 
разлика помеѓу двете групи и во овој случај изнесува 6% од испитуваниот број на 
пациенти во групата со отворена херниопластика (2 пациенти) и 0 кај пациентите од 
лапароскопската група. 

Во однос на постоперативната болка, општото клиничко искуство е дека 
пациентите по лапароскопска вентрална херниопластика, во раниот постоперативен 
период страдаат од силна болка и таа е најголем предизвик и проблем по овие операции. 
Оттука,кандидатот укажува и на потребата на приспособена аналгетска терапија кај 
пациентите со лапароскопски пристап и развој на нови протоколи во однос на 
постоперативната аналгезија во секојдневната клиничка пракса. 
 
          Докторската дисертација на кандидатот д-р Еџевит Кадри со наслов 
„ЛАПАРОСКОПСКА НАСПРОТИ ОТВОРЕНА ХЕРНИОПЛАСТИКА КАЈ ВЕНТРАЛНИ 
ХЕРНИИ СО ТЕХНИКА НА ИНТРАПЕРИТОНЕАЛНО ПЛАСИРАЊЕ НА МРЕЖА 
(IPOM – intraperitoneal onlay mesh) – ран клинички исход“, според мислењето на 
Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за подготовка на 
докторски труд. 

 
ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ 

Кандидатот пред одбраната на докторскиот труд ги објавил следниве рецензирани 
истражувачки трудови: 
 



1. Kadri Exhevit, Mirchovska Katarina, Stosikj Dragan, Dimitrov Zoran. Оpen  Acceess  
Hernioplasty in Suprapubic  Incisional  Hernia- a Case Report. Acta 
morphol.2019;Vol.16(2):68-73. UDC: 616.383.9-007.43-089.844. 

2. Kadri Exhevit, Lazova  Evgenija, Jota Gjorgji, Nanceva Jasminka, Panikj Katarina. 
Postoperative Pain after Ventral Hernia Repair: a Prospective Comparison of Open versus 
Laparoscopic with IPOM (Intraperitoneal Onlay Mesh) Technique. Journal of Morphological 
Sciences. 2021; 4(1):95-100, UDC: 616,381-007.43-089.819-089.168.1-009.7 

 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 
Главни научни придонеси на кандидатот се: унапредување на поправката на 

вентрални хернии преку воведување и презентирање на лапароскопската метода; 
започнување на еден плански и систематизиран развој на лапароскопската ИПОМ - 
техника како една релативно нова и нераспространета минимално инвазивна метода во 
Република С. Македонија. 

Подрачје на примена и ограничувања. Подрачје на примена се општата и 
абдоминалната  хирургија, а со воведувањето на минимално инвазивната метода би се 
овозможило помала стапка на рани постоперативни компликации кои имаат силен импакт 
на постоперативниот морбидитет, како и пократок болнички престој. Како ограничување 
се јавува поврзаноста на лапароскопската техника со напредната медицинска технологија, 
нејзино добро техничко познавање и соодветната медицинска експертиза. 

Можни понатамошни истражувања. Резултатите од ова истражување 
поттикнуваат понатамошни анализи и нови техники на фиксирање на мрежата кај ИПОМ 
техника, со што би се намалила раната постоперативна болка која во раниот 
постоперативен период е неприфатливо висока. 

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на 
докторската дисертација на кандидатот д-р Еџевит Кадри со наслов: 
 
„Лапароскопска наспроти отворена херниопластика кај вентрални хернии со 
техника на интраперитонеално пласирање на мрежа ( IPOM – intraperitoneal onlay 
mesh )–  ран клинички исход“. 
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Р Е Ц Е Н З И Ј А 
ЗА ОЦЕНА НА ПРИЈАВЕНА 

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА СО НАСЛОВ 
 

“Вредноста на лапароскопската апендектомија 
Во третманот на комплициран апендицитис” 

 
од д-р Андреј Николовски, пријавена на Медицинскиот факултет во Скопје. 
 

Научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на XXXIII седница, одржана на 
31.03.2021 година, со одлука формираше Комисија за оцена на докторската 
дисертација на кандидатот ас. д-р Андреј Николовски со наслов „Вредноста на 
лапароскопската апендектомија во третманот на комплициран апендицитис“, во состав: 

Проф. д-р Никола Јанкуловски (претседател); 
Н. сов. д-рИринаПавловска (ментор); 
Вон. проф. д-рСветозарАнтовиќ (член); 
Вон. проф. д-р Реџеп Сељмани (член) и 
Вон. проф. д-р Ѓорѓи Дерибан (член) 
 
Комисијата во наведениот состав, со внимание го прегледа и го оцени поднесокот за 
докторска дисертација и на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет му го 
поднесува следниов 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
Пријавата на ас. д-р Андреј Николовски за изработка на докторска дисертација е 
составена според упатствата што се применуваат во Третиот циклус на докторски 
студии на Медицинскиот факултет во Скопје. Содржи 89 страници на компјутерски 
обработен текст и 161 библиографска единица, сочинета од научни трудови, книги, 
национални прописи, статии, меѓународни акти и интернет-ресурси. 
 
Анализа на студијата 
Студијата е структурирана во 9 поглавја и, воедно, ги содржи сите делови на еден 
научноистражувачки проект, вклучувајќи вовед, цели на истражувањето, хипотеза, 
материјал и методи за работа со статистичка обработка, резултати, дискусија, по што 
следи заклучокот и листата на библиографски податоци. Начинот на изложување е 
јасен и концизен, лесно се следи и воедно побудува интерес за одбраната тема на 
истражување. Поглавјата се систематизирани во точки и потточки со наслови и 
поднаслови, со што се овозможува систематизирано и прегледно следење на 
обработената материја. Студијата обработува актуелна научна и клиничка 
проблематика, вредна и оправдана за истражување, како од научен, така и од клинички 
аспект. На крајот на трудот има анекс со пример од базата на податоци, користена при 
истражувањето. 
 



Докторската дистертација започнува со вовед кој понатаму е поделен и организиран во 
12 тематски целини. 
Целината од воведниот дел се однесува на дефинирањето на акутниот апендицитис, 
историски осврт на клиничкиот ентитет и неговото лекување, понатаму анатомски и 
ембриолошки аспекти, епидемилогијата на акутниот апендицитис, неговата 
патофизиологија со опис и поткласифицирање на едноставен и комплициран. 
По краткиот историски осврт, врзан за првиот опис на апендиксот, првите описи за 
неговото воспаление, првата успешна апендектомија и дренажа на периапендикуларен 
апсцес, ја споменува и сè уште актуелната и применуваната метода на мускулно 
раслојување на  ЧарлсМекБарни. 
Понатаму прави краток историски осврт на описот и воведувањето на првата 
лапароскопскаапендектомија од страна на Курт Сем. 
Во делот за анатомски и ембриолошки опис на апендиксот посочени се анатомските 
варијации и аномалии и опишани се разликите во неговата позиција кои се важни од 
хируршки аспект. 
Во продолжение се опишани клиничката слика, дијагнозата и третманот на 
заболувањето. Последните четири поднаслови се однесуваат исклучиво на 
лапароскопскиот третман на комплициран апендицитис, компликациите на методата, 
предностите на лапароскопијата во однос на отворената метода, стапката на конверзии 
и контроверзите и отворените прашања кои оставаат простор за понатамошни 
истражувања и дебата. 
 
Второто поглавје е претставено со целите на истражувањето. Примарна цел на 
истражувањето е испитување на вредноста на лапароскопскатаапендектомија (ЛА) во 
третманот на комплициран апендицитис, споредена со пациенти оперирани со 
отворена апендектомија (ОА). Нејзината реализација ја остварува преку одредување на 
секундарните цели: одредување на корелацијата на предоперативните вредности на 
вкупниот број на леукоцити, Ц-реактивниот протеин (ЦРП), серумскиот билирубин и 
хепаталнитетрансаминази (АЛТ и АСТ) со тежината на интраоперативниот наод 
(гангрена, перфорација, периапендикуларен апсцес и дифузен перитонитис); споредба 
на оперативното време кај двете групи; одредување на стапката на конверзии на ЛА во 
ОА; споредба на стапката на постоперативни компликации, врзани со хируршкото 
место: целулитис, инфекција на хируршко место (SurgicalSiteInfection - SSI) – површна, 
длабока и орган/простор асоцирана (интраабдоминален апсцес - ИАА), сером и 
хематом кај двете групи; нотирање и споредба на дополнителни интервенции заради 
постоперативни компликации (оперативни и неоперативни) и споредба на бројот на 
лежечки денови кај двете групи. 
 
Третото поглавје од дисертацијата ја содржи работната хипотеза. Таа е поставена 
кратко, јасно и недвосмислено и се однесува на потврдување на одредени предности на 
лапароскопијата во однос на отворената метода кои треба да се тестираат во самата 
статистичка анализа. 
 
Четвртото поглавје ги содржи материјалот и методите на истражувањето. Дизајнот на 
студијата е прецизен, дефиниран и воедно претставен преку дијаграм во првиот 
поднаслов. 
Вториот поднаслов на поглавјето се однесува на популацијата која е вклучена во 
студијата: пациенти од машки и од женски пол со наполнети 15 години кај кои за 
време на оперативното лекување (отворено и лапароскопско) на акутен апендицитис е 
констатиран комплициран акутен апендицитис (гангрена, слободна перфорација или 



периапендикуларен апсцес, со или без интраперитонеаленпурулентен излив). Истите се 
поделени во две групи (испитувана-лапароскопска; ЛА-група и контролна-отворена 
група; ОА-група). Притоа, јасно е наведено дека главниот истражувач-кандидатот ги 
оперирал пациентите исклучиво со лапароскопска метода, додека други двајца искусни 
хирурзи ги оперирале пациентите со отворена метода. 
Третиот поднаслов ги содржи инклузионите и ексклузионите критериуми за учество 
во студијата. 
Во студијата авторот ги вклучува пациентите со комплициран апендицитис со 
наполнети 15 години, со потпишана информирана согласност, изготвена во согласност 
со принципите на Добра Клиничка Пракса, лично или од родител/старател. 
За критериуми за неучество ги дефинира пациентите со комплициран апендицитис кај 
кои постои контраиндикација за лапароскопија и оние со претходна лапаротомија 
заради друга абдоминална хируршка состојба. 
Во четвртиот поднаслов се опишани општите постапки кај пациентите примени за 
болничко лекување кои подразбираат рутинска анализа на крвната слика (леукоцити) и 
серумот (ЦРП, вкупен билирубин, АЛТ и АСТ). 
Спроведена е рутинска антибиотска профилакса предоперативно 1 час пред 
интервенцијата со 2 g цефалоспорински антибиотик од трета генерација. Кај оние што 
пријавиле алергија на цефалоспорини, профилактички предоперативно е 
администриран флуориранхинолон (Ципрофлоксацин во доза од 100 mg). Додатно, 
интраоперативно е додаван Метронидазол (Ефлоран®) 500 mg. Цефалоспоринот и 
Метронодазолот биле продолжувани во наредните 2 постоперативни дена во 
терапевтски дози од 2 x 2 g и 3 x 500 mg, соодветно. Интраоперативнаталаважа и 
дренажа на абдоминалната шуплина не се применувани рутински и за нивна 
евентуална примена одлучувал хирургот. Антитромботична профилакса е 
спроведувана кај сите пациенти со давање на Clexane® или Fraxiparine® поткожно на 
24 часа со започнување со првата доза 4 часа по завршувањето на операцијата и за цело 
време на хоспитализацијата. 
Петтиот поднаслов содржи детален опис на обете хируршки методи што се користени 
во истражувањето. Методите се стандардизирани, ефикасни и етаблирани во третманот 
на комплициран апендицитис. 
За лапароскопската метода е користен отворен пристап по Hasson за креирање на 
пневмоперитонеумот. Користена е трипортна техника (оптички порт на умбиликусот 
од 10 mm и додатни два работни порта од 5 и 10 mm пласирани супрапубично во 
медијана линија и лево илијачно, соодветно). За контрола на хемостаза на a. 
appendicularis е користена енергетската платформа ForceTriadTM, додека за 
згрижување на апендикуларната база се користени: лигатура ENDOLOOP®, 
EndoClipTM II ML клипси и 10 mm-скиHem-o-lok® клиспи. Екстракција на апендиксот 
е вршена по негово уфрлање во Endobag™ 5" x 8" низ 10 mm порт. 
Отворената апендектомија е изведувана со пристап по McBurney. Базата на апендиксот 
е згрижувана со 2-0 средноресорптивнаполифиламентна лигатура без додатен шев на 
тутун-ќесе. За лигирање на a. apendicularis се корстени 2-0 
полифиламентенсредноресорптивенсутурен материјал или енергетската платформа 
ForceTriadTM. 
Шестиот поднаслов се однесува на деталниот опис на сите пред, интра и 
постоперативни постапки, потребни за добивање на податоци од истражувањето кои ќе 
подлежат на статистичката анализа: нотирање на предоперативните лабораториски 
вредности на леукоцити, ЦРП, серумски билирубин, АЛТ и АСТ кај сите пациенти, 
мерење на оперативното време во минути од почетниот рез на кожа до последната 
кожна сутура за сите операции, одредување на стапката на оперативни конверзии од 



лапароскопска во отворена метода, нотирање на појавата на постоперативни 
компликации, врзани со хируршкото место (целулитис, SSI, сером, хематом), 
интраабдоминален апсцес, како и сите други постоперативни компликации јавени во 
текот на постоперативниот период кај двете групи, нотирање на изведени 
дополнителни интервенции заради постоперативни компликации (оперативни и 
неоперативни), одредување на бројот на лежечки денови кај двете групи и нотирање на 
повторни приеми заради постоперативна компликација. 
Периодот на постоперативно следење и нотирање на компликациите е одреден на 30 
постоперативни дена со претходно закажани контроли. 
 
Петтото поглавје се однесува на методологијата на статистичката обработка на 
податоците. Користен е софтвер SPSS for Windows v. 23.0. За тестирање на 
нормалноста во дистрибуцијата на податоците се користени Kolmogorov-Smirnov и 
ShapiroWilk's тестот. Квантитативните белези се прикажани со аритметичка средина со 
стандардна девијација и медијална средина со интеркватриленранк, а квалитативните 
белези се прикажани со апсолутни и релативни броеви. Биваријантна анализа е 
направена за споредување на двете техники на апендектомија (лапароскопска и 
отворена). PearsonChi-square тест е користен за компарирање на двете техники во однос 
на квалитативните белези, Studentt-тест и Mann-Whitnney тест се користени за 
компарирање на двете техники во однос на квантитативните белези. За споредување на 
предоперативните вредности на леукоцити, ЦРП, билирубин и АСТ и АЛТ, во 
зависност од оперативниот наод, се користени AnalysisofVariance, Кruskal-Wallis тест и 
Fisherexact тест. Spearman-ова корелација е користена за анализирање на корелацијата 
меѓу интраоперативниот наод и предоперативните вредности на леукоцити, ЦРП, 
билирубин и АСТ и АЛТ. 
За статистички сигнификантни се земени вредностите на p < 0,05. 
Во шестото поглавје се прикажани резултатите од истражувањето. Добиените 
резултати се прикажани во 37 табели, 14 графикони и 13 слики, поделени во 6 
поднаслови. 
Првиот поднаслов ги содржи демографските податоци од 
сериите.Опериранисевкупно 77 пациенти (44 воиспитуваната и 33 
воконтролнатагрупа). Од нив 52 (67,5%) се машки пациенти и 25 (32,5%) пациенти од 
женски пол. Возраста на пациентите се движела во ранг од 15 до 76 години, со 
просечна возраст од  40,4 ± 16,2 години. 
АСА скор 1 бил регистриран кај околу половина пациенти, односно 39 (50,6%), 
следено од 26 (33,8%); со АСА скор 2 и 12 (15,6%) пациенти со АСА скор 3. 
Во просек, оперативното време траело од 72 ± 21,4 минути. Најкратката операција 
траела 24 минути, а најдолгата 112 минути. 
Најголем дел од пациентите лежеле во болница 4 и 5 дена – 20 (26%) и 16 (20,8%), 
соодветно. Просечната должина на хоспитализација била 4,9 ± 2,2 дена, минималниот 
престој во болница бил 2, а максималниот 13 дена. 
Половата структура меѓу пациентите од обете групи е хомогена (p = 0,53). Во обете 
групи (испитуваната и контролната), пациентите се доминантно од машки пол – 31 
(70,45%) и 21 (63,6%) пациенти, соодветно. 
Просечната возраст на пациентите од лапараскопската група е 39,4 ± 16,2 години, а 
41,6 ± 16,3 години на пациентите од контролната групата (p = 0,56). 
АСА класификацијата во обете групи е со статистички несигнификантна дистрибуција 
на пациентите со АСА скор 1, 2 и 3, во зависност од хируршката техника (p = 0,36). 
Вториот поднаслов ги обработува предоперативните серумски вредности на вкупниот 
број на леукоцити, ЦРП, вкупниот билирубин и хепаталнитетрансаминази (АЛТ и 



АСТ).Анализата покажува дека кај 95,45% од пациентите во испитуваната и кај 87,9% 
од контролната група леукоцитите се покачени (p = 0,22). Ц-реактивниот протеин бил 
покачен кај сите пациенти во отворената и кај 97,7% во лапароскопската група (p = 
0,38). Серумскот вкупен билирубн бил над референтните вредности кај 15 (36,4%) 
пациенти од испитуваната и 15 (45,45%) пациенти од контролната група, но без 
статистичка сигнификантна разлика во зачестеноста на покачувањето (p = 0,42). 
Покачени серумски вредности на ензимот AST биле нотирани предоперативно кај 2 
(4,6%) пациенти од ЛА и кај 3 (9,1%) од ОА групата (p = 0,42). Вредности над нормала 
на ензимот АЛТ се регистрирани само кај 2 пациентa оперирани лапарoскопски (p = 
0,21). 
Третиот поднаслов од резултатите ја обработува корелацијата помеѓу 
интраоперативниот наод и вредностите на предоперативните серумски анализи. 
Во обете анализирани групи интраоперативниот наод не се разликува сигнификантно 
кај пациентите во зависност од користената хируршка техника (p = 0,81).  Анализата на 
поедини серумски инфламаторни маркери (леукоцити, ЦРП), како и серумскиот 
билирубин и хепаталните ензими не покажале статистички значајна разлика на 
нивните предоперативни вредности во зависност од интраоперативниот наод. 
Анализата на корелацијата помеѓу интраоперативниот наод со предоперативните 
вредности на вкупни леукоцити, ЦРП, вкупен билирубин и хепаталните ензими АСТ и 
АЛТ покажала дека постои статистички сигнификантна корелација помеѓу 
интраоперативниот наод и предоперативните вредности на ЦРП (p = 0,012; R = 285), со 
што авторот докажува дека повисоки вредности на ЦРП се асоцирани со потежок 
интраоперативен наод. 
Вочетвртиот поднаслов е анализирано мереното оперативно време. 
Лапароскопскитеапендектомии траеле пократко (просечно 67,4 ± 22,9 минути), додека 
отворените биле подолги (77,9 ± 17,9 минути), што се покажало како статистички 
значајно (p = 0,033). 
Петтиот поднаслов содржи нотирање на една конвертирана 
лапароскопскаапендектомија (2,3%) заради тежок инфламаторен процес. 
Шестиот поднаслов ги опишува и ги анализира постоперативните компликации. 
Вкупниот постоперативен морбидитет во студијата е 25,97%. Компликации се јавиле 
кај 10 пациенти во обете анализирани групи, што не е статистички значајно. Од 
компликации врзани со оперативните рани сером/хематом е пријавен подеднакво кај 
обете групи (p = 1,0). Инфекција на оперативната рана се јавила ексклузивно кај 4 
пациенти од контролната група (p = 0,018). Кај еден пациент од испитуваната група е 
нотирана појава на постоперативен интраабдоминален апсцес (2,27%, p = 0,38), 
третиран по повторен прием во болница со евакуација и дренажа под КТ. Кај еден 
пациент од лапароскопската група заради постоперативна цревна опструкција (2,27%, 
p = 0,38) е изведена оперативна ревизија. Кај пациентка од отворената група настанало 
попуштање на апендикуларната чкунка (3,03%; p = 0,24). Останатите пријавени 
минорни постоперативни компликации се пирексија (4), алергиски дерматитис (1), 
постоперативен илеус (1) и флегмона на абдоминален ѕид (1) и истите се спорадични и 
без статистичка и клиничка значајност. 
Анализата на бројот на лежечки денови во седмиот поднаслов покажувастатистички 
значајно различен број на денови на хоспитализација (p = 0,00009) во корист на 
лапароскопската група. Споредбата на просечниот број на лежечки денови исто така 
покажала статистичка значајност (p = 0,0052) со просечна должина на болнички 
престој од  4,3 ± 2,2 дена за ЛА и 5,7 ± 2,1 дена за ОА групата. 
 



Седмото поглавје од дисертацијата ја содржи дискусијата. Во неа во седум 
поднаслови се толкувани анализираните резултати од студијата и се компарирани со 
релевантни современи публикации. Споредбата на резултатите од оваа студија со 
цитираните студии покажува согласност на резултатите во својот најголем дел, со што 
авторот го оправдува изведувањето на ова истражувањеи воедно го прави актуелно. 
Во првиот поднаслов од дискусијата е коментирана орелацијата на предоперативните 
лабораториски вредности на леукоцити, Ц-реактивниот протеин (ЦРП), серумскиот 
билирубин и хепаталнитетрансаминази (АЛТ и АСТ) со тежината на 
интраоперативниот наод (гангрена, перфорација, периапендикуларен апсцес и дифузен 
перитонитис). Авторот цитира студии што покажуваат дека е можна предоперативна 
дистинкција меѓу некомплициран и комплициран апендицитис врз основа на 
предоперативните вредности на лабораториските маркери, како и предвидување за 
постоење на комплициран апендицитис, но и такви дека лабораториските маркери би 
требало да бидат само дополнителна дијагностичка алатка. 
Во вториот поднаслов е дискутирано оперативното време. Според авторот, одредени 
технички моменти можат да го пролонгираат времето за лапароскопската процедура. 
Дискутирани се и критериумите, потребни за совладување на кривата на учење како 
битен елемент во скратувањето на оперативното време и воедно додава дека 
совладаната крива на учење во неговата студија (повеќе од 50 изведени 
лапароскопскиапендектомии) овозможила оперативното време во испитувана група да 
биде статистички значајно пократко. 
Третиот поднаслов се однесува на дускусија, поврзана со стапката на конверзии, 
ризик- факторите и причините за конверзија. Цитирани се повеќе актуелни студии со 
различни стапки на конверзија, како и студии во кои се анализирани предоперативни и 
интраоперативниризик-фактори кои водат до т.н. конверзионаапендектомија. 
Единствената конверзија со својата серија, авторот ја коментира со постоење на 
перфориран апендицитис, придружен со тежок инфламаторен процес и техничка 
неможност за изведување на безбедна лапароскопскаапендектомија. 
Во четвртиот поднаслов од дискусијата се коментирани постоперативните 
компликации. Назначува дека во случај на третман на комплициран апендицитис 
постои статистички значајно повисока стапка на компликации во однос на онаа кај 
пациентите оперирани заради некомплициран (simple) апендицитис и во големи серии 
се движи до 35,5%. За ризик-фактори кои можат да доведат до постоперативни 
компликации ги посочува: пациентите од женски пол, пациентите од рурални краеви, 
продолженото време од тријажа до операција, оперативното време подолго од 90 
минути, како и интраоперативното присуство на периапендикуларен апсцес и дифузен 
перитонитис. 
Четвриот поднаслов понатаму е расчленет на три дела: инфекција на оперативна рана, 
пролонгиран постоперативен илеус и рана постоперативна тенкоцревна опструкција и 
интраабдоминален апсцес. 
Делот што се однесува на инфекцијата на оперативната рана (иако минорна 
компликација), според авоторт, е секогаш анализиран во сите компаративни студии и 
во сите (без исклучок) е пријавена статистички значајно пониска стапка на инфекција 
на хируршки рани при лапароскопскаапендектомија во споредба со отворената. 
Авторовата дискусија за пролонгираниот постоперативен илеус и раната 
постоперативна тенкоцревна опструкција се однесува на нивното дефинирање и 
начините за третман (конзервативен и оперативен). Цитираните студии се со 
хетерогени извештаи во поглед нанивната инциденција и начинот на нивното 
лекување. Во својата студија опишува еден случај на постоперативен илеус во 
лапароскопската група (успешно третиран фармаколошки) и еден случај на рана 



постоперативна тенкоцревна опструкција во истата група (успешно третиран 
хируршки). Стапката на инциденција кај обете компликации, според авторот, се во 
рамките на веќе објавените студии. 
Третиот дел содржи дискусија за интраабдоминалниот апсцес. Во него прво е 
дефиниран интраабдоминалннот апсцес како компликација својствена за 
апендектомијата како процедура, воопшто. 
Опишана е просечна пријавувана инциденца на интраабдоминален апсцес која се 
движи меѓу 1,5 – 20%. 
Цитирани се студии кои содржат анализа за ризик фактори, одговорни за настанок на 
интраабдоминален апсцес и тоа: комплициран апендицитис, оперативно време подолго 
од 90 минути, пациенти со перитонитис и употреба на метални клипси за хемостаза на 
мезоапендиксот. 
Дискутирана е и инциденцијата на интраабдоминален апсцес во компаративни 
цитирани студиии,според авторот, извештаите се хетерогени и спротивставени. Притоа 
се цитирани и неколку мета-анализи и систематски прегледи во кои не се прикажани  
статистички значајни разлики во стапките на појава на интраабдоминален апсцес меѓу 
испитуваната и контролната група. Цитирана е и една кумулативната мета - анализа на 
64 анализирани рандомизирани контролирани студии. Во 51 од нив е анализирана 
инциденцијата на ИАА. Таа покажала дека по 2010 година статистички значајната 
разлика во корист на отворената метода во поглед на појава на интраабдоминален 
апсцес исчезнала. 
Појавата на еден случај на интраабдоминален апсцес во испитуваната група од 
докторската дисертација авторот ја коментира како статистички незначајна и таа е во 
рамки на досега пријавените стапки. 
Петтиот поднаслов од дискусијата се однесува на бројот на лежечки денови. Следејќи 
го трендот за масовната употреба на лапароскопијата како преферирана метода во 
третманот на акутен апендицитис, воопшто, авторот во почетокот посочува неколку 
нови студии кои се однесуваат на мерење на болничкиот престој во часови. Во нив 
апендектомијата е анализирана како амбулантска процедура. Спротивно на неа, 
комлицираниот апендицитис како посебен клинички ентитет, заради самата своја 
тежина, според авторот, бара рутинска употреба на антибиотска терапија и во одредени 
сучаи поставување на интраабдоминална дренажа. Тоа го оправдува пролонгираниот 
болнички престој мерен во денови.Сите цитирани студии во овој дел, вклучително и 
докторската дисертација, прикажуваат статистички значајно пократок болнички 
престој во лапароскопската група за комплициран апендицитис. 
 
Осмото поглавје ги содржи формулираните заклучоци на докторската дисертација, 
изведени врз основа на адекватната анализа на податоците. Авторот ја потврдил 
работната хипотеза на истражувањето дека лапароскопијата во третманот на 
комплициран апендицитис има свои предности. Анализата на корелацијата на 
предоперативната вредност на леукоцити, ЦРП, серумски билирубин, АЛТ и АСТ со 
степенот на тежина на интраоперативниот наод единствено е потврдена само за 
вредностите на ЦРП. Потврдено е статистички значајно пократко оперативно време за 
лапароскопскатаапендектомија по совладана крива на учење и воедно ниска стапка на 
конверзии. Подеднакво присутниот морбидитет кај обете групи на пациенти е 
компарабилен без споредбена разлика меѓу нив. Утврдена е инфекција на оперативна 
рана само во отворената група, што докажува уште една предност на лапароскопијата. 
Појавата на само еден случај на интраабдоминален апсцес во испитуваната група не 
оди во прилог на инфериорност на лапароскопијата со оглед на статистичката 
незначајност. Уште еден важен анализиран параметар што стои во заклучокот како 



предност на лапароскопијата е статистички сигнификантно пократкиот болнички 
престој на лапароскопираните пациенти. 
Деветтото поглавје содржи 161 референца од анализираната литература за 
истражувањето. Публикациите се современи, во тесна релација со темата на 
дисертацијата и се цитирани според прифатените стандарди. 
 
Оцена на трудот 
Докторската дисертација на кандидатот ас. д-р Андреј Николовски со наслов 
„Вредноста на лапароскопскатаапендектомија во третманот на комплициран 
апендицитис“, претставува актуелно истражување во клиничката медицина од областа 
на абдоминалната хирургија кое е применливо и може да се изведува повторно. 
Докторската дисертација е изработена по сите принципи на едно научно истражување. 
Во согласност со мотивот на студијата, дефинирани се и целите на истражувањето. 
Научниот пристап е оригинален и внимателно избран, а методологијата на испитување 
е современа. Поставените цели се во целост реализирани, а добиените резултати се 
адекватно обработени, интерпретирани и дискутирани во согласност со нивната научна 
и клиничко-применлива вредност. Од добиените резултати се изведени соодветни 
заклучоци кои недвосмислено, јасно и прецизно ја презентираат вистинската вредност 
на лапароскопскатаапендектомија во третманот на комплициран апендицитис. 
Докторската дисертација на кандидатот ас. д-р Андреј Николовски со наслов 
„Вредноста на лапароскопскатаапендектомија во третманот на комплициран 
апендицитис“, според мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува основните 
услови и стандарди за подготовка на докторски труд. 
 
ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ 
Кандидатот, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавил (како прв автор во 
меѓународни научни списанија или еден труд во списание со импакт фактор) следниве 
рецензирани научноистражувачки трудови: 
 
1. A. Nikolovskiet al.Earlypostoperativeoutcomeinopenandlaparoscopicappendectomy. 
Ourcomparativedataanalysis. ScriptaScientifcaMedica, 2017;49(3):31-34. 
2. A. Nikolovskietal. 
Risingtrendofusinglaparoscopyinthetreatmentofcomplicatedappendicitisinourinstitutionforper
iodJan 2017-May 2019. Mac. Med. Preview, 2019; 73(1): 38-41. 
3. A. Nikolovski, S. Tahir, D. Mladenovikj. 
Complicationsafterlaparoscopicappendectomyforcomplicatedappendicitis. Lietuvoschirurgija 
2020, vol. 19(1–2), pp. 34–41. 
 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
Главен научен придонес на докторската дисертација е можноста од клиничка 
апликативна примена на лапароскопијата за успешен и ефикасен третман на 
комплицираниот апендицитис. Со тоа ќе бидат потенцирани нејзините предности што 
директно ќе има позитивно влијание врз постоперативниот тек на оперираните 
пациенти. Истовремено, побрзата рехабилитација ќе допринесе за побрзо враќање на 
работа и нормализирање на социјализацијата на индивидуата, со што и самото 
општество ќе има корист. 
 
Подрачја на примена и ограничувања: методата е применливавоабдоминалните и во 
општо-хируршките установи во државата кои се опремени со соодветна лапароскопска 
опрема. За очекување е трендот на употреба на испитуваната метода да продолжи 



континуирано да расте. Потребна е доедукација на хируршкиот кадар во државата за 
изведување на лапароскопскатаапендектомија преку организирани работилници и 
лапароскопски курсеви што треба да оди паралелно со доопремување на установите со 
соодветен лапароскопски инструментариум. 
 
Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет во Скопје да ја прифати позитивната оценка и да закаже 
одбрана на докторската дисертација на кандидатот ас. д-р Андреј Николовски со 
наслов: „Вредноста на лапароскопскатаапендектомија во третманот на 
комплициран апендицитис“. 
 

 
Рецензентска комисија 

 
Проф. д-р Никола Јанкуловски, претседател, с.р. 
 
Н. сов. д-р Ирина Павловска, ментор, с.р. 
 
Вон. проф. д-р Светозар Антовиќ, член, с.р. 
 
Вон. проф. д-р Реџеп Сељмани, член, с.р. 
 
Вон. проф. д-р Ѓорѓи Дерибан, член, 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 
10.05.2021 година и по предложените точки на дневниот ред зазеде став: 
 
1. Формирање на комисии за оцена на докторска дисертација од: 
 
- д-р Илир Исмаили на тема: "Поврзаност на полиморфизмите на 
гените вклучени во метаболизмот на циклофосфамид и 
доксорубицин со токсичните ефекти при нивната примена кај 
карциномот на дојката". 
 
Кандидатот својата докторска дисертација ја достави на 18.04.2019 година и му 
беше одредена рецензентска комисија на 10.05.2019 година. Рецензентската 
комисија донесе заклучок за доработка на докторската дисертација во рок од една 
година. Заклучокот беше објавен во Билтенот на УКИМ бр. 1195 од 01.07.2019 
година. Наставно-научниот совет на својата XX редовна седница одржана на 
10.09.2019 година го усвои заклучокот на рецензентската комисија за доработка на 
докторската дисертација во рок од една година  По доставувањето на корекциите 
од страна на Кандидатот д-р Илир Исмаили, три члена од Рецензентската комисија 
дадоа позитивна рецензија, еден член даде негативна рецензија, а еден член се 
иззема од комисијата. Од тие причини, на местото од проф. д-р Валентина 
Крстевска се предлага доц. д-р Игор Стојковски, и комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Снежана Смичкоска, претседател 
2. Проф. д-р Михаил Кочубовски, ментор 
3. Проф. д-р Сашо Панов, член 
4. Проф. д-р Горан Кондов, член 
5. Доц. д-р Игор Стојковски. член 

 
- м-р Шенол Тахир на тема: „Дијагностичка предиктивна вредност на 
скоринг системите при индикација за апендектомија“, се предлага 
комисија во состав: 

1. Проф. д-р Никола Јанкуловски, претседател 
2. Проф. д-р Ѓулшен Селим, ментор 
3. Проф. д-р Светозар Антовиќ, член 
4. Доц. д-р Огнен Костовски, член 
5. Проф. д-р Виолета Василевска Никодиновска. член 

 
2. Формирање на комисии за оцена на подобност на пријавената 
тема за изработка на докторска дисертација од: 
 



- д-р Реихане Бислими Бериша на тема: "Евалуација на предоперативна 
дермоскопија при дијагностицирање на немеланоцитни 
карцином на кожа (НМСЦ)", се предлага комисија во состав: 

1. Проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ, ментор 
2. Проф. д-р Сузана Николовска, член 
3. Проф. д-р Елизабета Мирчевска Жоговска. Член 
 

- д-р Маја Јажева Давчевска на тема: "Значењето на зарамнетите и 
инверзните Т бранови при дијагноза и следење на пациенти со 
хипотироидизам", се предлага комисија во состав: 

1. Проф. д-р Весела Малеска Ивановска, ментор 
2. Проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил. член 
3. Проф. д-р Даниела Поп Ѓорчева. член 
 

- д-р Ива Малахова Ѓореска на тема: "Детекција на плацента акрета 
спектрум со помош на матернални плазматски биомеркери: 
антитромбин 3, плазминоген активатор инхибитор 1, 
растворливTие 2, васкуларен ендотелијален фактор на раст 
рецептор 2", се предлага комисија во состав: 

1. Проф. д-р Снежана Мишевска Перчинкова, ментор 
2. Проф. д-р Ана Данева Маркова, член 
3. Н. сор. д-р Катерина Николоска. член 

 
- д-р Соња Николова на тема: "Прогностички вредности на 
компјутеризирана томографска пулмонална ангиографија кај 
пациенти со акутна белодробна емболија", се предлага комисија во 
состав: 

1. Проф. д-р  Надица Митреска,  ментор 
2. Проф. д-р Михаил Груневски,член 
3. Проф. д-р Златица Димитријевиќ Гошева. член 

 
- д-р Оливер Арсовски на тема: “Прогностички вредности на 
радиолошките параметри врз функционалните резултати и 
исходот од оперативниот третман на интраартикуларни 
скршеници на калканеусот со заклучувачка плочка”, се предлага 
комисија во состав: 

1. Проф. д-р Игор Кафтанџиев, ментор 
2. Проф. д-р Зоран Божиновски, член 
3. Проф. д-р Симон Трпески. член 

3. Извештаи од комисии за оценка на докторска дисертација од: 
 
- м-р Емилија Лазарева (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1236 од 
15.04.2021) на тема: "Хипофракционирана наспроти конвенционално 
фракционирана радиотерапија кај пациенти со рак на дојка и 
презервирачки оперативен зафат", 
 



Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
  
- д-р Драган Ѓорѓиевски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1237 од 
01.05.2021) на тема: „Евалуација на факторите за откажување од 
пушење преку три модели на откажување од пушење“(Рецензијата е 
објавена на 01.05.2021 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. 
 
- д-р Андреј Николовски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1237 од 
01.05.2021) на тема: „Вредноста на лапароскопската апендектомија во 
третманот на комплициран апендицитис“ (Рецензијата е објавена на 
01.05.2021 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. 
 
- м-р Александра Бабуловска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1237 од 
01.05.2021) на тема: „Рабдомиолиза како компликација кај акутно 
интоксицирани пациенти со психотропни и хемиски супстанции 
и ризик-фактори за развој на акутно бубрежно оштетување“ 
(Рецензијата е објавена на 01.05.2021 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. 
 
- д-р Ивица Стојаноски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1237 од 
01.05.2021) на тема: „Екстракорпорална литотропсија со ударни 
бранови наспроти перкутана нефролитотомија во лекувањето на 
бубрежните камења со големина од 10-20мм во средната и 
горната група на чашки“ (Рецензијата е објавена на 01.05.2021 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. 
 
- д-р Маја Аврамовска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1237 од 
01.05.2021) на тема: „Тироидниот статус во гравидитетот и неговото 
влијание врз неонаталниот исход“ (Рецензијата е објавена на 
01.05.2021 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. 
 
- д-р Еџевит Кадри (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1237 од 01.05.2021) 
на тема: „Лапароскопска наспроти отворена херниопластика кај 
вентрални хернии со техника на интраперитонеално пласирање 
на мрежа (IPOM-intraperitoneal onlay mesh)-ран клинички исход“ 
(Рецензијата е објавена на 01.05.2021 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. 
 
 
4. Извештаи од комисии за оценка на тема за изработка на 
докторска дисертација од: 
- д-р Даница Петкоска Спирова на тема: "Безбедност и ефикасност на 
каротидното стентирање преку радијален пристап кај 
високоризични пациенти", 
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на пријатената тема за 
изработка на докторска дисертација е позитивна и Советот на студиската програма 
едногласно ја прифати. 
 
- д-р Арзана Хасани Јусуфи на тема: "Улогата и значењето на 
неинвазивните методи, со посебен осврт на share-wave 
eластографијата во детекција на степенот на хепатална фиброза", 
 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на пријатената тема за 
изработка на докторска дисертација е позитивна и Советот на студиската програма 
едногласно ја прифати. 
 
 
5. Формирање на комисии за одбрана на докторска дисертација 
од: 
- м-р Емилија Лазарева (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1236 од 
15.04.2021) на тема: "Хипофракционирана наспроти конвенционално 
фракционирана радиотерапија кај пациенти со рак на дојка и 
презервирачки оперативен зафат", се предлага комисија во состав: 

1. Проф. д-р Снежана Смичкоска, претседател 
2. Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска, ментор 
3. Проф. д-р Валентина Крстевска, член 
4. Проф. д-р Светлана Антевска Грујоска, член 
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член 

 



- д-р Драган Ѓорѓиевски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1237 од 
01.05.2021) на тема: „Евалуација на факторите за откажување од 
пушење преку три модели на откажување од пушење“(Рецензијата е 
објавена на 01.05.2021 и доколку има приговор на истата, рецензијата ќе 
биде симната од дневен ред на ННС), се предлага комисија во состав: 

1. Проф. д-р Катарина Ставриќ, претседател 
2. Проф. д-р Светлана Кочева, ментор 
3. Проф. д-р Горица Брешковска, член  
4. Проф. д-р Моме Спасовски, член  
5. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска. член 

 
- д-р Андреј Николовски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1237 од 
01.05.2021) на тема: „Вредноста на лапароскопската апендектомија во 
третманот на комплициран апендицитис“ (Рецензијата е објавена на 
01.05.2021 и доколку има приговор на истата, рецензијата ќе биде симната 
од дневен ред на ННС), се предлага комисија во состав: 

1. Проф. д-р Никола Јанкуловски, претседател 
2. Н. сор. д-р Ирина Павловска, ментор 
3. Проф. д-р Светозар Антовиќ, член  
4. Проф. д-р Реџеп Сељмани, член  
5. Проф. д-р Ѓорѓи Дерибан. член 

 
- м-р Александра Бабуловска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1237 од 
01.05.2021) на тема: „Рабдомиолиза како компликација кај акутно 
интоксицирани пациенти со психотропни и хемиски супстанции 
и ризик-фактори за развој на акутно бубрежно оштетување“ 
(Рецензијата е објавена на 01.05.2021 и доколку има приговор на истата, 
рецензијата ќе биде симната од дневен ред на ННС), се предлага комисија во 
состав: 

1. Проф. д-р Ѓулшен Селим, претседател 
2. Проф. д-р Даниела Чапароска, ментор 
3. Проф. д-р Петар Дејанов, член  
4. Проф. д-р Билјана Кузмановска, член  
5. Проф. д-р Зорица Наумовска. член 

 
- д-р Ивица Стојаноски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1237 од 
01.05.2021) на тема: „Екстракорпорална литотропсија со ударни 
бранови наспроти перкутана нефролитотомија во лекувањето на 
бубрежните камења со големина од 10-20мм во средната и 
горната група на чашки“ (Рецензијата е објавена на 01.05.2021 и 
доколку има приговор на истата, рецензијата ќе биде симната од дневен ред 
на ННС), се предлага комисија во состав: 

1. Проф. д-р Слободан Ристовски, претседател 
2. Проф. д-р Владимир Георгиев, ментор 
3. Проф. д-р Гоце Спасовски, член  
4. Проф. д-р Оливер Станков, член  



5. Проф. д-р Сотир Ставридис. член 
 
- д-р Маја Аврамовска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1237 од 
01.05.2021) на тема: „Тироидниот статус во гравидитетот и неговото 
влијание врз неонаталниот исход“ (Рецензијата е објавена на 
01.05.2021 и доколку има приговор на истата, рецензијата ќе биде симната 
од дневен ред на ННС), се предлага комисија во состав: 

1. Проф. д-р Оливија Васкова, претседател 
2. Проф. д-р Горан Димитров, ментор 
3. Проф. д-р Ана Данева Маркова, член  
4. Проф. д-р Глигор Тофоски, член  
5. Проф. д-р Јорго Бабушку. член 

 
- д-р Еџевит Кадри (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1237 од 01.05.2021) 
на тема: „Лапароскопска наспроти отворена херниопластика кај 
вентрални хернии со техника на интраперитонеално пласирање 
на мрежа (IPOM-intraperitoneal onlay mesh)-ран клинички исход“ 
(Рецензијата е објавена на 01.05.2021 и доколку има приговор на истата, 
рецензијата ќе биде симната од дневен ред на ННС), се предлага комисија во 
состав: 

1. Проф. д-р Никола Јанкуловски, претседател 
2. Н. сов. д-р Јасминка Нанчева, ментор 
3. Проф. д-р Светозар Антовиќ, член  
4. Проф. д-р Реџеп Сељмани, член  
5. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска. член 

 
 

 
 

 
          Раководител na  

Советот на Трет циклус студии-докторски 
                     студии по медицина 
 
    Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска   с.р. 



ИЗВЕШТАЈ ОД НАСТАВНО НАУЧЕН КОЛЕГИУМ ЗА ПОСЛЕДИПЛОМСКИ 
СТУДИИ ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО 

 
 

 Наставно – научниот колегиум  за последипломски студии  по јавно здравство 
на УКИМ Медицинскиот факултет во Скопје одржа состанок на 07.05.2021 година 
преку сретствата за електронска комуникација (reply all). 

 Сите точки од дневниот ред се едногласно усвоени од Наставно – научниот 
колегиум  за последипломски студии  по јавно здравство, со исклучок на точката 1. б.  
со еден глас против.                                                                                                
 

1.Прифаќање на тема за изработка на магистерски труд по Јавно 
здравство и определување на ментор по пријава од: 

 
            а) Тања Костадиновска, на тема: „Обезбедување на квалитет на здравствена 
заштита и подобрување на задоволството од работа кај вработените преку акредитација 
на здравствената установа“ 
За ментор се предлага: Науч. сов.д-р Ирина Павловска 
 
 б) Билјана Ристоска, на тема: „ Процена на знаењето, перцепцијата на ризик и 
однесувањето на граѓаните на Скопје за влијанието на климатските промени и 
аерозагадувањето врз алергиските респираторни болести“ 
За ментор се предлага: Проф.д-р Елена Ќосевска   
 
 в) Дарко Јанкоски, на тема: „Влијание на електромагнетни полиња со 
екстремно ниски фреквенции врз здравјето и работната способност кај работници во 
високонапонкска  далноводна мрежа и трафостаници“ 
За ментор се предлага: В.н. сор. д-р Сашо Столески 
 
 г) Татјана Велјановска, на тема: „Легислативни и јавноздравствени аспекти на 
повредите при работа во Р. С. Македонија и анализа на системот за нивна евиденција“ 
За ментор се предлага: В.н. сор. д-р Сашо Столески 
                                                                                                 
            
 
 
                                                                                                             Претседател на  

                                                                                        Наставно научен колегиум 
                                                                                                         по Јавно здравство 

                                                                                          Проф д-р Моме Спасовски с.р. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ОД СОВЕТОТ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ-ДОКТОРСКИ 
СТУДИИ ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО 

 
 

Советот на докторски студии по Јавно Здравство, по електронски пат одржа 
состанок на 05.05.2021 година, и по предложените точки од дневниот ред зазеде став: 

 
 1. Формирање на комисија за оценка на докторска дисертација по пријава 
на кандидат: 
 
           а) м-р Сања Прошева на тема: "Концепт за здравствена промоција во 
училиштата – проценка на ефектите од примената во основното образование во 
Република Северна Македонија". Се предлага Комисија во состав: 
 
                  1.  проф.д-р Моме Спасовски 
                  2.  проф.д-р Елена Ќосевска 
                  3.  проф.д-р Весна Велиќ Стефановска 
                  4.  проф.д-р Розалинда Исјановска 
                  5.  проф.д-р Михаил Кочубовски 
 
 
 
 

                                                                                   Раководител на  
                                                       Совет на докторски студии по јавно здравство 
                                                                      Проф. д-р Розалинда Исјановска с.р. 

 
 
 



ИЗВЕШТАЈ ОД ОДБОРОТ ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 

Членовите на Одборот за издавачка дејност на Медицинскиот факултет одржа состанок 
на ден 10.05.2021 година, преку средствата за електронска комуникација (e-mail)  и 
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)  Практикум со наслов: „Медицинска психологија и социологија“ наменет за 

студентите по општа медицина на Медицинскиот факултет, од авторите: проф.д-р Димитар 
Боневски, н.сор.д-р Андромахи Наумовска и проф.д-р Марија Ралева, од Катедрата за 
психијатрија и медицинска психологија се предлагаат следниве членови за Рецензентска 
комисија: 

1. Проф.д-р Антони Новотни 
2. Проф.д-р Бранислав Стефановски 
 

б)  Учебник со наслов: „Основи на нуклеарната медицина“ наменет за студентите по 
општа медицина на Медицинскиот факултет, од авторите: проф.д-р Венјамин Мајсторов, 
проф.д-р Даниела Миладинова, проф.д-р Даниела Поп Ѓорчева, проф.д-р Ана Угринска, доц.д-р 
Синиша Стојаноски, проф.д-р Томислав Станковски, н.сов.д-р Соња Кузмановска, в.н.сор.д-р 
Тони Трипуноски, ас.д-р Тања Маказлиева и ас.д-р Невена Маневска, од Катедрата за 
нуклеарна медицина се предлагаат следниве членови за Рецензентска комисија: 

1. Проф.д-р Соња Топузовска 
2. Проф.д-р Марија Вавлукис 
 

б)  Монографија со наслов: „HDL и реверзен транспорт на холестерол“ од авторот: 
проф.д-р Катерина Тошеска Трајковска од Катедрата за биохемија и клиничка биохемија се 
предлагаат следниве членови за Рецензентска комисија: 

1. Проф.д-р Соња Топузовска 
2. Проф.д-р Jасна Богданска 
 

2. Донесување на Одлука за печатење на рецензирани учебници/учебни помагала: 
  1. Учебно помагало со наслов: „Практикум по хигиена и здравствена екологија“ 

наменет за студентите на Медицинскиот факултет од авторите: проф.д-р Михаил Кочубовски, 
проф.д-р Гордана Ристовска, проф.д-р Игор Спироски и ас.д-р Александра Петрова од 
Катедрата за хигиена во тираж од 500 примероци. 

 
2. Учебникот со наслов: „Основи на лабораториската трансфузиона медицина“ од 

авторите: проф.д-р Татјана Макаровска Бојаџиева, н.сор.д-р Емилија Велкова, ас.д-р Виолета 
Дејанова Илиjевска и ас.д-р Елена Петковиќ од Катедрата за трансфузиологија во тираж од 300 
примероци. 
 

 
                                                                                                  Претседател на  

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












