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Оцена готове  докторске тезе, 

доставља.- 

 

                                                      НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ  МФ 

                                  ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ 

 

На 4.седници Наставно-научног већа ВМА,одржаној 06.12.2012.одређена је комисија за оцену 

готове докторске тезе пук. мр сц. мед. Владе Цвијановића из Клинике за грудну хирургију,чија 

тема гласи: 

„ЕФИКАСНОСТ ИНТРАПЛЕУРАЛНО АПЛИЦИРАНОГ АНТИТЕЛА НА 

ТРАНСФОРМИРАЈУЋИ ФАКТОР РАСТА TGF–β У ИНХИБИЦИЈИ ПРОЦЕСА ПЛЕУРАЛНЕ 

ФИБРОЗЕ  НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОМ МОДЕЛУ ЕМПИЈЕМА“. 

Комисија у саставу пук.проф. др Војкан Станић, Медицински факултет Војномедицинске 

академије,Универзитета одбране  у Београду, ВС проф. др Данило Војводић, Медицински 

факултет Војномедицинске академије, Универзитета одбране у Београду, ВС проф.др Драгана 

Вучевић, Медицински  факултет Војномедицинске академије, Универзитета одбране у Беогераду, 

ВНС др сц. вет. Весна Јачевић, Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета 

одбране у Београду  и проф. др Драган  Суботић, Медицински факултет  Универзитета у 

Београду, проучила је детаљно приложени рад и подноси Наставно-научном већу следећи  

                                                      

                                                                   ИЗВЕШТАЈ 

 

1.   ПРИКАЗ САДРЖАЈА ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ 

Докторски рад пу.мр сц.мед.Владе Цвијановића написан је на  103 странe текста и подељен је на 

следећа поглавља: УВОД (33 стране), РАДНА ХИПОТЕЗА И ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА 

(1страна), МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ (7 страна ), РЕЗУЛТАТИ (33 стране),  ДИСКУСИЈА 
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(17 страна), ЗАКЊУЧАК (3 странe)  и  ЛИТЕРАТУРА ( 9 страна). 

Резултати су документовани  са  8 слика, 22 табеле и 16 графикона. У раду је цитирано 127 

изворних литературних података. 

 

 

2. ОПИС ПОСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА 

 

У докторском раду кандидата пук. мр сц. мед. Владе Цвијановића представљени су резултати 

експерименталног  истраживања, које је спроведено у оквиру НИ задатка „Имунорегулаторни 

механизми у инфламацији и зарастању ране“. Тема истраживања припада области инфламације и 

фиброзе плеуре . 

У уводу је дат опширан преглед досадашњих сазнања о настанку парапнеумоничних емпијема и  

плеуралне фиброзе као финалне компликације. Познато је да су  парапнеумонични изливи други 

по учесталости, одмах иза малигних излива и да се јављају у 50% пацијената хоспитализованих  

због пнеумоније, а да  5-20% оваквих излива еволуира у емпијем који се може лечити само 

хируршки. 

Оно што и данас карактерише лечење емпијема плеуре је одсуство јединствених, 

општеприхваћених, критеријума и невелико искуство већине торакохируршких центара, тако да 

доминирају експертска мишљења и индивидуални приступ у примени појединих метода лечења. 

Постоје објављени резултати успешног лечења емпијема плеуре само торакоцентезеом као и 

методом видео-асистиране торакоскопске хирургије (VATS)  у организационој, хроничној фази 

обољења. Због тога су у претходним годинама развијани  експериментални модели емпијема 

којима су проучавани молекуларни механизми плеуралне инфламације. Основни циљ ових 

истраживања је потенцијална примена нових метода лечења које би могле утицати на ток и исход 

инфекције у плеуралном простору. 

На продор бактерија у плеурални простор најпре реагују мезотелне ћелије. Иницијални 

инфламаторни одговор мезотелних ћелија укључује ослобађање хемокина који привлаче 

неутрофиле, мононуклеарне ћелије и лимфоците као и ослобађање цитокина попут IL-1, IL-6 

TNF-α, интерферона гама (INF-γ) и фактор раста ендотелних ћелија (VEGF), који  проузрокују 

повећану пропустљивост ендотелних и мезотелних ћелија. Овај низ догађаја стимулише излаз 

молекула протеина и воде што за последицу има настанак плеуралног излива. 



 3 

 Мезотелне ћелије учествују у преласку ефекторних ћелија у плеурални простор. У овом процесу 

кључну улогу имају адхезиони молекули из фамилије имуноглобулина (ICAM-1) и њихови 

лиганди из фамилије интегрина (LFA-1). Цитокини и хемокини које продукују фагоцити 

директно утичу на LFA-1/ICAM-1 интеракцију. Они олакшавају адхезију неутрофила и моноцита 

за мезотел и њихов прелазак у плеурални процтор и на тај начин утичу и на инфламаторни 

одговор. 

Када доспеју у плеурални простор ћелије имунског система препознају узрочнике инфекције 

помоћу специфичних рецептора  што додатно стимулише синтезу проинфламаторних цитокина. 

Ослобођени цитокини додатно стимулишу синтезу медијатора инфламаторног одговора као што 

су други цитокини (IL-1 и TNF-α) и хемокини (IL-8 и MCP). 

Парапнеумонични изливи  су ексудати и настају као последица директног захватања плеуре и 

дисфункције мезотелне ћелијске баријере. Уколико се интегритет  баријере не успостави а 

узрочници инфекције не уклоне из плеуралног простора, изливи постају компликовани, а 

инфламацију карактерише супурација и појава гнојног излива. Ангиогенеза је нераздвојна од 

инфламације и на њу утиче више фактора. Међу њима су посебно важни  VEGF, ангиопоетин 1 и 

ангиопоетин 2. Новоформирани крвни судови снабдевају крвљу инфламирана ткива  

нутријентима и кисеоником, а  омогућавају и прилив инфламаторних ћелија. Неутрофили су  

прве ћелије привучене у васкуларни пупољак. После активације неутрофили  ослобађају  

цитокине, факторе раста и протеолитичке ензиме, који заједно доприносе одвијању ангиогенезе . 

Као резултат плеуралне повреде активирају се истовремено два паралелна пута, коагулациони и 

фибринолитички.Ткивни фактор (TF) који продукују мезотелне ћелије, макрофаге и фибробласти   

са активираним фактором VII чини комплекс који уз помоћ насталног тромбина трансформише 

фибриноген у влакна фибрина. 

 Депозиција фибрина је кључни моменат у плеуралној инфламацији јер  може  започети  процесе 

који воде ткивном ремоделирању и плеуралној фибрози. 

На известан начин плеурална фиброза се може сматрати дефектним окончањем плеуралне 

инфламације, а  у основи патогенезе плеуралне фиброзе лежи поремећај у уклањању фибрина. 
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Влакна фибрина  граде мрежу у коју се уграђују фибробласти, колагена влакна  и  други 

протеини екстрацелуларног матрикса (ECM). 

У овој фази инфламације кључна улога припада фактору трансформације раста (TGF)-β који 

инхибира фибринолизу редукујући синтезу ткивног активатора плазминогена (tPA) , 

повећавајући продукцију плазминоген активатор инхибитора (PAI-1) у мезотелним ћелијама. 

Такође, TGF- β  индукује синтезу фибронектина који формира  потку за пријањање фибробласта 

и депоновање ECM. 

Резолуција инфламације плеуре која се завршава фиброзом карактерише пролиферација 

фибробласта и повећана продукција ECM. 

 TGF-β је јак хемотрактант фибробласта који су највећи  извор ECM. TGF- β  је полипептидни 

фактор  раста, који  је најодговорнији за развој ткивне фиброзе а регулише и ембрионални развој, 

ћелијску пролиферацију, миграцију и диференцијацију  као и продукцију екстрацелуларног 

матрикса,ангиогенезу  и апоптозу. TGF- β  је јак хемотрактант и за неутрофиле и моноците.  

 

Полазећи од наведених литературних података, кандидат је формулисао следеће 

радне хипозезе: 

1. Интраплеурална апликација антитела специфичних за TGF-β (анти-TGF-β антитела) индуковаће 

смањење локалне концентрације TGF-β у плеуралној течности, односно смањење локалне 

активности TGF-β. Смањена локална активност TGF-β довешће до  редукције макроскопских 

(продукције гнојног садржаја, дебљине фибринских наслага на висцералној плеури) и 

микроскопских (дебљине плеуре, броја фибробласта, броја макрофага, интезитета ангиогенезе) 

параметара локалног инфламаторног одговора и плеуралне фиброзе. 

 

2. Концентрација локално продукованог TGF-β у плеуралном садржају утицаће на интезитет 

плеуралног инфламаторног одговора  стимулацијом продукције TNF-α, VEGF, IL-6 и IL-8, што ће 

се доказати смањењем вредности ових цитокина у узорцима плеуралног садржаја након 

интраплеуралне   апликације специфичног анти-TGF- β антитела. 
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            За проверу ових хипотеза дефинисани су следећи циљеви истраживања:  

 

      1.  У узорцима третираних животиња  и контролне групе одредити макроскопске и микроскопске 

параметре локалног инфламаторног одговора. Макроскопски, одредити количину емпијемског 

садржаја и дебљину висцералне плеуре. Микроскопски, одредити дебљину слоја између 

мезотелних ћелија и унутрашње еластичне мембране, степен инфилтрације макрофага, степен 

пролиферације фибробласта и интезитет ангиогенезе. Корелирати наведене параметре са 

количином аплицираних анти-TGF- β антитела и локалном концентрацијом  TGF-β. 

 

     2.   Одредити концентрацију TNF-α, VEGF, IL-6 и IL-8  у узорцима плеуралног садржаја третираних 

група и  корелирати добијене вредности са концентрацијом ових цитокина у контролној, 

емпијемској групи којој нису аплицирана  анти-TGF-β антитела .  

 

         У поглављу Матреијал и методе кандидат је јасно и детаљно представио дизајн истраживања и 

описао начин на који је конструисан експериментални модел емпијема. У експериментима су 

коришћени чинчила кунићи телесне масе од 2300 до 2800 гр, који су гајени у прописаним 

стандардним условима у виваријуму Института за медицинска истраживања ВМА.  

 Истраживање је одобрио Етички одбор ВМА на седници одржаној 23.12.2010. Одбор је закључио 

да је испоштован „Закон о добробити животиња“(„Сл.гл.РС“бр.41/09) и дао сагласност за 

спровођење планираних истраживања. 

 Експерименталне и контролна група су јасно дефинисане. За процену интезитета плеуралне 

инфламације анализирани су  макроскопски и микроскопски параметри локалног инфламаторног 

одговора и одређивани су нивои продукције IL-6, IL-8, TNF-α i VEGF. 

 

У статистичкој обради података резултати су изражени као среднја вредност ± стандардна 

девијација (SD). Разлике између вредности више група упоређене су применом анализе варијансе 

у једном правцу ( one-way ANOVA), а са Tukey-евим тестом за тестирање разлика између две 

групе. Сви тестови проведени су уз ниво значајности од најмање p<0,05. Повезаност појединих 

испитиваних параметара процењивана је применом  Pearson-ове  корелационе анализе. Подаци 
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добијени у овом раду обрађивани су помоћу комерцијалног статистичког програма ( Star for 

Windows, R 4.5, SAD).  

Добијени резултати показују да је дошло до статистички значајне редукције вредности 

макроскопских параметара  емпијема плеуре (количине плеуралног излива, фибринског скора и 

емпијемског  скора)  у обе експерименталне групе којима су апликована моноклонска  анти-TGF-

β антитела  у поређењу са контролном групом. 

У поређењу са контролном емпијемском групом у експерименталним групама кунића којима је 

апликовано анти-TGF-β  антитело микроскопски је утврђено  статистички значајно мање 

задебљање висцералне плеуре са оскудном фибробластном пролиферацијом у субмезотелном 

простору. 

Апликација веће концентрације анти-TGF-β антитела (300 μg/животињи) довела је до 

статистички значајног смањења броја фибробласта у запаљенском инфилтрату плеуре у 

поређењу са емпијемском контролном групом. Ови резултати указују на  дозну зависност дејства 

анти- TGF-β антитела на пролиферацију фибробласта. 

Имунохистохемијским бојењем приказано је да су најбројније TGF-β+ ћелије макрофази 

локализовани у емпијемском ексудату и субмезотелно у запаљенском инфилтграту  висцералне 

плеуре. TGF-β није детектован  у мезотелним ћелијама, гранулоцитима, фибробластима и 

еритроцитима.  

Апликација анти- TGF-β антитела  у обе концентрације индуковала  је статистички значајно 

смањење броја макрофага  у односу на контролну емпијемску групу. 

Одређивањем нивоа активности проинфламаторних цитокина TNF-α, VEGF, IL-6  и  IL-8 

показано је следеће: Нивои  продукције TNF-α  и IL-6 значајно су смањени у експерименталној 

групи којој је апликовано 300 μg  анти-TGF антитела у поређењу са контролом. 

Обе примењене концентрације антитела (150 и 300 μg/животињи) су довеле до статистички 

значајног смањења продукције VEGF i IL-8 у поређењу са одговарајућом контролом. 
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Доказана је позитивна корелација између продукције TGF-β и IL-8 са једне стране и  VEGF са 

друге стране у плеуралном изливу испитаном 72 сата након индукције емпијема,али не и након 7 

дана. 

Испитивањем  ангиопоетин  позитивних ендотелних ћелија показано је  да постоји статистички 

значајно већи број ендотелних ћелија по mm
2 

у емпијемској контролној групи у односу на обе 

експерименталне групе кунића.Овај ефекат је зависан  од примењене концентрације анти- ТGF-β 

антитела. 

 

      3.   ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

У поглављу Дискусија кандидат је врло детаљно и критично коментарисао добијене резултате  у 

светлу постојећих литературних података и резултата других студија о улози TGF-β у процесу 

плеуралне инфламације и фиброзе као  и  ефектима примене  TGF-β антагониста у циљу  

смањивања  интезитета ових процеса и  превенције њихових компликација. Кандидат је показао 

велико познавање проблематике коју је изабрао за своје изучавање. 

Кандидат, пук. мр сц. мед. Владо Цвијановић конструисао је  експериментални модел емпијема 

код кунића путем којег је  доказао  да је итраплеурална апликација моноклонских  анти-TGF-β 

антитела у концентрацији 150 μg/животињи и 300 μg/животињи  значајно смањила  прогресију 

емпијема и развој плеуралне фиброзе која прати емпијем. 

У до сада објављеним литературним подацима није анализиран утицај TGF-β на најважније 

цитокине инфламаторног одговора код емпијема плеуре. У овом раду, кандидат је показао да 

апликација анти-TGF-β антитела  статистички значајно смањује ниво активности  VEGF, IL-6,  

IL-8  i TNF-α цитокина у плеуралном изливу 6 дана након експерименталне индукције емпијема. 

Ови налази указују да  TGF-β  утиче на синтезу и ослобађање цитокина у првих шест дана од 

апликације бактерија. Овај период је посебно значајан јер покрива критичну наведену, фибро-

пурулентну фазу, када настају депозиције фибрина и стварање адхезија  и рану организациону 

фазу када почиње пролиферација фибробласта и значајнија синтеза ECM са обе стране 

плеуралног мезотела. 
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Оригиналности резултата доприноси и одређивање броја Ангиопоетин позитивних ендотелних 

ћелија. Ова студија доприноси потпунијем сагледавању комплексне патофизиологије плеуралне 

инфламације и ангиогенезе као њеног есенцијалног процеса. 

Посебан значај има увид у комплексну цитокинску мрежу и каскаду која контролише 

инфламаторне процесе из још једног угла. Из резултата овог истраживања произашле су  идеје о 

даљим испитивањима сложених интеракција и улоге појединих цитокина у настанку и 

одржавању плеуралне инфекције као и улози ангиопоетина у васкуларизацији новонасталог 

инфламираног ткива. 

 

 

4.  ОБЈАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ КОЈИ ЧИНЕ ДЕО ТЕЗЕ. 

А. Радови у целости 

1.    Vlado Cvijanović, Danilo Vojvodić, Dragan Đurđević, Milena Jović, Vojkan Stanić,
  
 

           
Tijana Perić

 
. Eksperimental pleural rabbit empyema model: why, how and what are 

        the next steps                

       Рад је под  ИД бројем 2715 рецензиран и прихваћен за штампу у Војносанитетском прегледу. 

2.  Cvijanović V, Stanić V, Ristanović A, Gulić B, Kovačević S. Surgical treatment of  war  

posttraumatic pleural empyema. Vojnosanit Pregl 2007; vol.64 (No12): 813-818. 
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Закључно мишљење и предлог: 

Докторска теза пук. мр сц. мед. Владе Цвијановића под насловом: „ЕФИКАСНОСТ 

ИНТРАПЛЕУРАЛНО АПЛИЦИРАНОГ  АНТИТЕЛА НА ТРАНСФОРМИРАЈУЋИ ФАКТОР 

РАСТА–β У ИНХИБИЦИЈИ ПРОЦЕСА  ПЛЕУРАЛНЕ ФИБРОЗЕ  НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОМ 

МОДЕЛУ ЕМПИЈЕМА“ представља оригинални научни рад из области експерименталне 

хирургије и имунологије. Истраживање у овом раду је спроведено систематично, студиозно и 

целовито и омогућава нови начин сагледавања настанка и развоја емпијема плеуре и плеуралне 

фиброзе као финалне компликације. Рад је написан јасно. Конструисани експериментални модел 

емпијема омогућио је истраживања улоге  цитокина у контроли плеуралне инфламације и развоју 

плеуралне фиброзе. Најзначајнији допринос добијених резултата истраживања је што они 

охрабрују будућа истраживанја у овом правцу, са циљем да се у будућности антагонисти TGF-β 

примене и у хумоаној клиничкој пракси. Спречавање настанка ове функционално 

онеспособљавајуће компликације плеуралне инфекције инхибицијом активности TGF-β, 

представљао би нови вид лечења који  би многе пацијенте поштедео агресивног хируршког 

лечења. Стога,чланови Комисије једногласно закључују да докторска  теза  пук. мр сци.мед.  

Владе Цвијановића испуњава све предвиђене критеријуме које академска пракса захтева, те као 

таква представља значајан допринос проучавању дате проблематике. С обзиром да кандидат 

испуњава све законске услове за одбрану рада,са великим задовољством предлажемо Наставно-

научном већу ВМА да овај рад прихвати као завршну докторску тезу  и омогући њену јавну 

одбрану. 

Београд 02.03.2013 

 

 


