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Оцена готове докторске  

тезе, доставља.-                                            НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 

                                                                  МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ВМА 

 

 

На 13. седници Наставно-научног већа Медицинског факултета 

Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду одржаној 

31.10.2013. године одлуком бр. 24/13 одређени смо у Комисију за оцену 

готове докторске тезе пп. асист. мр сц. мед. Мирка Ресана, специјалисте 

офталмологије из Клинике за очне болести ВМА, под насловом 

„ПОВЕЗАНОСТ ФОТОАБЛАЦИЈЕ СТРОМЕ РОЖЊАЧЕ КРАТКОВИДИХ 

ОЧИЈУ СА НИВОИМА МЕДИЈАТОРА ИМУНСКЕ РЕАКЦИЈЕ У 

СУЗАМА“. 

Након проучавања готове докторске тезе и увидом у научни и стручни рад 

кандидата Комисија у саставу: пк. проф. др сц. мед. Мирослав Вукосављевић 

(Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у 

Београду), ВС проф. др сц. мед. Данило Војводић (Медицински факултет 

Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду) и проф. др сц. 

мед. Светислав Миленковић (Медицински факултет Универзитета у 

Београду) подноси Наставно-научном већу следећи 

И З В Е Ш Т А Ј 

1. ПРИКАЗ  САДРЖАЈА  ДОКТОРСКЕ  ТЕЗЕ 

Докторски рад пп. асист. мр сц. мед. Мирка Ресана написан је на 87 страна 

текста и подељен је на следећа поглавља: УВОД (38 страна), РАДНА 

ХИПОТЕЗА (1 страна), ЦИЉ (1 страна), МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ (2 стране), 

РЕЗУЛТАТИ (22 стране), ДИСКУСИЈА (16 страна), ЗАКЉУЧАК (1 страна) и 

ЛИТЕРАТУРА (6 страна). Резултати су документовани у 44 табеле. У раду је 

цитирано 76 литературних података. Урађени рад по својој структури има све 

елементе докторског рада.    
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Истраживање у докторском раду припада области рефрактивне хирургије 

рожњаче excimer ласером и односи се на испитивање утицаја excimer ласер 

третмана код кратковидих очију на ниво медијатора имунске реакције у 

сузама.  

2. ОПИС ПОСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА 

У раду су представљени резултати експерименталног истраживања које је 

спроведено у оквиру НИ пројекта „Савремени дијагностички и терапијски 

приступ обољењима предњег и задњег сегмента ока“ (МФ ВМА/21/13-15). 

У уводу је дат опширан преглед досадашњих сазнања о биолошком одговору 

рожњаче на хируршки индуковану трауму приликом извођења excimer ласер 

рефрактивних хируршких процедура. LASIK (laser in situ keratomileusis) и 

PRK (photorefractive keratectomy) су две најчешће извођене рефрактивне 

хируршке процедуре у свету и код нас. „Одговор приликом зарастања ране 

рожњаче“ (corneal wound healing response) је фактор од когa зависи 

ефикасност и безбедност ових процедура. Клинички исходи, као и бројне 

компликације ових процедура су у директној вези са процесима репарације и 

са непредвидивом природом корнеалног ћелијског одговора. Обе методе, 

поред свог позитивног ефекта у смислу корекције постојеће аметропије, 

доводе и до хируршки индуковане трауме. Одговор на трауму чини 

комплексна каскада целуларних интеракција посредована цитокинима, 

факторима раста и хемокинима. У одговору рожњаче на повреду преплићу се 

интеракције епителијалних, стромалних, неуралних, лакрималних ћелија и 

ћелија имунског система. Интеракције између ових ћелија одређују одговор 

рожњаче приликом зарастања ране и доприносе обнављању и одржавању 

анатомије и нормалне физиологије рожњаче. Код PRK методе енергија 

excimer ласера се апликује директно на деепителизовану строму рожњаче. 

Приликом одговора на зарастање ране рожњача може одреаговати чешћом 

појавом субепителног замагљења (haze) у поређењу са LASIK методом. 

Наиме, главни узрок haze-a је цитокинима посредована интеракција између 

епитела и стромалних кератоцита којом долази до активације кератоцита и 

биохемијске деградације стромалног екстрацелуларног матрикса. Код LASIK 

методе се, након креирања интрастромалног флапа, енергија excimer ласера 

апликује на дубље слојеве строме, тј. на већој дистанци од стимулаторних 
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ефеката корнеалног епитела. Одговор приликом зарастања ране након LASIK 

методе се карактерише слабијом интеракцијом између епитела и стромалних 

кератоцита посредованом цитокинима, у поређењу са PRK методом јер код 

LASIK методе епителна површина генерално остаје интактна. Досадашња 

истраживања механизма зарастања ране рожњаче након excimer ласер 

третмана указују на важну улогу следећих цитокина: TNF-α, IL-1β и IL-6. 

Пошто се главни биолошки ефекти цитокина одвијају управо на локалном 

нивоу, то је in situ детекција ових  фактора од посебне важности. 

Због тога је, а на основу расположивих литературних података, кандидат 

формулисао следећу радну хипотезу:  

Приликом корекције истих вредности аметропије еxcimer ласером процес 

зарастања ране рожњаче се одликује већом продукцијом инфламаторних 

(TNF-α, TNF-β, IL-1β) и антиинфламаторних цитокина (IL-4, IL-6, IL-10) у 

сузама после PRK методе у односу на LASIK методу. 

За проверу хипотезе одређени су следећи циљеви истраживања: 

    1)  Утврдити ниво TNF-α, TNF-β, IL-1β, IL-4, IL-6 и IL-10 у сузама пре и 

после третмана PRK методом 

    2)  Утврдити ниво TNF-α, TNF-β, IL-1β, IL-4, IL-6 и IL-10 у сузама пре и 

после третмана LASIK методом 

    3) Поређење нивоа TNF-α, TNF-β, IL-1β, IL-4, IL-6 и IL-10 у сузама пре и 

после третмана између PRK и LASIK методе. 

У поглављу материјал и методе кандидат је јасно и детаљно представио 

дизајн и методологију истраживања. Изведена је клиничка-кохортна-

рандомизирана-проспективна студија. Студија је изведена на основу писане 

сагласности Етичког одбора ВМА од 24.02.2012. године и уз информисани 

пристанак сваког пацијента. У студију је укључено 68 кратковидих очију до   

- 3,0 диоптрија сфере, тј. 198 узорака суза, из сваког ока је узорковано по 3 

узорка суза, подељених у 2 групе зависно од врсте изведене excimer ласер 

интервенције: 

1. група: очи третиране PRK методом (n=37) 

2. група: очи третиране LASIK методом (n=31) 
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Свака група је подељена у 3 подгрупе формиране на основу времена 

посматрања, тј. на основу времена узимања узорка суза: пре извођења excimer 

ласер третмана, 1 сат и 24 сата након excimer ласер третмана. Пацијенти 24 

сата након интервенције нису користили антиинфламаторну терапију. Свака 

група је имала своју контролну групу очију, тј. узорака суза, узоркованих пре 

извођења excimer ласер третмана (правило везаних узорака).     

PRK и LASIK процедуре су изведене на Wavelight Allegretto (400Hz) excimer 

ласеру. Приликом извођења PRK методе епител рожњаче је уклоњен 

ротационом четкицом (марке Amoils), a приликом извођења LASIK методе за 

креирање флапа користили смо микрокератом (марке Moria). 

Сузна течност је узоркована из доњег латералног сузног менискуса уз 

минималну иритацију окуларне површине и ивице капака, и без коришћења 

анестетика. Сваки узорак суза је прикупљен коришћењем микрохируршког 

сунђера.    

Ниво цитокина у сузној течности је одређен методом проточне цитометрије,  

применом комерцијалног тест кита намењеног за детекцију комплекса 

цитокина у које спадају: TNF-α, TNF-β, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-

10, IL-12, IFN-γ.     

У обради података коришћене су методе дескриптивне и аналитичке 

статистике. Од метода дескриптивне статистике су коришћени: средња 

вредност, стандардна девијација, минимална и максимална вредност, mod и 

mediana. Од метода аналитичке статистике су  коришћени: Hi kvadrat test ( χ²), 

Student-ov t test, t test za vezani uzorak (t paire test), Willcoxon-ov test, analiza 

varijanse (ANOVA), Mann-Whitney test, Pearson-ov и Spearman-ov test 

korelacije.   

Добијени резултати показују:    

-Већина цитокина се налази у сузама здравих људи. 

-Multiplex bead analysis као метод проточне цитометрије је високо сензитивна 

метода којом је могуће детектовати и прецизно квантификовати велики број 

цитокина у малом узорку суза. 
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-Ниво TNF-α у сузама се сигнификантно повећава 1h после третмана и PRK и 

LASIK методом.  

-Ниво TNF-β у сузама се сигнификантно повећава 1h и 24 h после третмана и 

PRK и LASIK методом. 

-Ниво IL-1β у сузама се сигнификантно повећава 1h и 24 h после третмана 

LASIK методом. 

-Ниво IL 4 у сузама се сигнификантно повећава 1h после третмана и PRK и 

LASIK методом, као и 24 h после третмана LASIK методом.  

-Ниво IL 6 у сузама се сигнификантно повећава 1h и 24 h после третмана и 

PRK и LASIK методом. Ово повећање је израженије код PRK методе.  

-Ниво IL 8 у сузама се сигнификантно повећава 1h и 24 h после третмана и 

PRK и LASIK методом. 

-Ниво IL 10 у сузама се сигнификантно повећава 1h и 24 h после третмана и 

PRK и LASIK методом. Ово повећање је израженије код LASIK методе. 

-Ниво IL 12 у сузама се сигнификантно повећава 1h и 24 h после третмана и 

PRK и LASIK методом. Ово повећање је израженије код PRK методе.  

-Одговор приликом зарастања ране рожњаче после третмана PRK методом 

индукује повећано ослобађање TNF-α, TNF-β, IL 2, IL 4, IL 6, IL 8, IL 10, IL 

12 и IFN-γ. Од наведених цитокина нивои TNF-β, IL 6, IL 8, IL 10 и IL 12 су 

повећани и 1h и 24h после третмана што говори да су они битни медијатори у 

процесу зарастања ране рожњаче. 

-Одговор приликом зарастања ране рожњаче после третмана LASIK методом 

индукује повећано ослобађање TNF-α, TNF-β, IL 1β, IL 4, IL 5, IL 6, IL 8, IL 

10, IL 12 и IFN-γ. Од наведених цитокина нивои TNF-β, IL 1β, IL 4, IL 6, IL 8, 

IL 10 и IL 12 су повећани и 1h и 24h после третмана што говори да су они 

битни медијатори у процесу зарастања ране рожњаче. 
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3.ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

У поглављу дискусија кандидат је коректно, садржајно и критички 

коментарисао добијене резултате у односу на сазнања из постојеће 

литературе и резултате других студија о улози инфламаторних и 

антиинфламаторних цитокина у биолошком одговору рожњаче на повреду 

узроковану фотоаблацијом. Тиме је показао да влада материјом и да је стекао 

велико знање о проблематици коју је изабрао за докторску тезу. Већина 

студија из коришћене литературе говоре у прилог да је PRK метода праћена 

израженијим имунским одговором, представљеним кроз повишен ниво 

цитокина у сузама, у односу на LASIK методу. Кандидат је у свом раду, кроз 

добијене резултате, доказао да су PRK и LASIK метода праћене сличним 

интензитетом имунског одговора. Ово говори  да PRK метода није ризичнија 

у односу на LASIK методу по питању евентуалне појаве нежељених појава, 

као што је субепително замагљење, а које су последица бурнијег имунског 

одговора. Теза доприноси бољем разумевању комплетне каскаде догађаја 

укључених у процес зарастања ране рожњаче и аномалија овога процеса које 

воде у могуће компликације, што је неопходно у побољшању ефикасности и 

безбедности excimer ласер рефрактивних хируршких процедура.   

4.ОБЈАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ КОЈИ ЧИНЕ ДЕО ТЕЗЕ 

Кандидат је као аутор и коаутор објавио 3 стручна рада из области 

рефрактивне хирургије рожњаче excimer ласером који су објављени у 

часопису категорије М23: 

-Resan M, Stanojević I, Petković-Ćurčin A, Pajić B, Vojvodić D. Levels of 

interleukin-6 in tears before and after excimer laser treatment. Vojnosanitetski 

Pregled (in press) 

-Resan M, Vukosavljević M, Milivojević M. Photorefractive keratectomy (PRK) 

for correction of myopia – our one year experience. Vojnosanitetski Pregled 2012; 

69 (10): 852–857. 

 

-Vukosavljević M, Milivojević M, Resan M, Cerović V. Laser in situ 

keratomileusis (LASIK) for correction of myopia and hypermetropia – our one year 

experience. Vojnosanitetski Pregled 2009; 66 (12): 979–984. 
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5.ЗАКЉУЧАК 

Кандидат пп. асист. мр сц. мед. Миркo Ресан испуњава све услове 

дефинисане одлуком Наставно-научног већа бр. 6/488 од 25.10.2007. године. 

Докторска теза „ПОВЕЗАНОСТ ФОТОАБЛАЦИЈЕ СТРОМЕ РОЖЊАЧЕ 

КРАТКОВИДИХ ОЧИЈУ СА НИВОИМА МЕДИЈАТОРА ИМУНСКЕ 

РЕАКЦИЈЕ У СУЗАМА“ представља оригинални научни рад из области 

рефрактивне хирургије рожњаче excimer ласером. Истраживање је спроведено 

по свим принципима научно-истраживачког рада. Теза је написана јасно, 

систематично, студиозно и целовито. Добијени резултати доприносе 

фундаменталним сазнањима о биолошком одговору рожњаче на повреду која 

је узрокована фотоаблацијом. На основу изнетог чланови Комисије 

једногласно закључују да докторска теза пп. асист. мр сц. мед. Мирка Ресана 

испуњава све предвиђене критеријуме које академска пракса захтева, и као 

таква представља значајан допринос проучавању дате проблематике. С 

обзиром да кандидат испуњава све законом предвиђене услове за одбрану 

тезе с посебним задовољством предлажемо Наставно-научном већу 

Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у 

Београду да овај рад прихвати као завршену докторску тезу и омогући јавну 

одбрану. 

У Београду, 09.12.2013.         ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 


