
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 

 

Назив предмета: Хемостаза и тромбоза 

Наставници: Балинт Ј. Бела, Тукић Ј. Љиљана, Обрадовић Д. Слободан, Тавчиовски Љ. Драган 

Статус предмета:  Изборни предмет подручја молекулска медицина 

Број ЕСПБ: 15 

Услов:  Уписан четврти семестар докторских студија 

 

Циљ предмета 

Упознавање студената са хомеостазним механизамима хемостазе, који имају две примарне функције: да 

обезбеде течно стање крви у циркулацији и да зауставе крварење на месту оштећења крвног суда. 

 

Исход предмета 

На крају наставе из предмета Хемостаза и тромбоза од студента се очекује да стекне теоријска и практична 

знања о етиопатогенези и последицама поремећаја хемостазе, који настају услед дефицита или измењене функције 

једног или више чинилаца хемостазе, који се клинички се манифестују крварењем (хеморагијски синдроми) и 

тромбозом. 

 

Садржај предмета 
Теоријска настава 

Хемостаза: улога ендотела и крвних судова, тромбоцита, система и инхибитора коагулације; Улога 

система фибринолизе и антифибринолизни систем; Етиопатогенеза најучесталијих поремећаја хемостазе; 

Дијагноза хеморагијских синдрома; Лабораторијско испитивање васкулопатија и поремећаја тромбоцита; 

Лабораторијска дијагноза урођених и стечених коагулопатија; Лабораторијска дијагноза наследних и 

стечених тромбофилија; 

Процес артеријске и венске тромбозе; Основни хемостазни тестови; Процена хиперкоагулабилних стања; 

Дисеминована интраваскуларна коагулопатија; Синдром фрагментације еритроцита (ТТП и ХУС); 

Дубоке венске тромбозе и плућни емболизам (дијагностички алгоритам); Дубоке венске тромбозе и 

плућни емболизам (терапија); Инфаркт миокарда – артеријска тромбоза, дијагностика и лечење; Инфаркт 

мозга – дијагностика и лечење; Антикоагулантна терапија I (парентерална – хепарин, ниско-молекуларни 

хепарини, фондапаринуx, тромбински инхибитори); Антикоагулантна терапија II (орална 

антикоагулантна терапија – витамин К антагонисти и анти–Xа лекови); Хепарином индукована 

тромбоцитопенија; Антитромбоцитна терапија (аспирин, тиенопиридини, гликопротеински инхибитори); 

Фибринолитичка терапија; Антитромботична терапија у трудноћи; Крварења код примене 

антитромботичне терапије;  

Хемотерапија поремећаја хемостазе – општи принципи и терапијски приступ; Плазма и њени 

хемостатски активни деривати: замрзнута свежа плазма, хемопродукти са FVIII:C и vWF, 

криопреципитат; Концентровани препарати FVIII:C и FIX; Препарати са антитромбинском активношћу; 

Рекомбинантни фактори хемостазе - рекомбинантни FVIIа,  FVIII и FIX; Физиологија и терапијска 

примена тромбоцита код тромбоцитопенијског хеморагијског синдрома; Фибрински лепак - припремање 

и терапијска употреба локалног хемостатика. 

 

Практична настава: Студијски  истраживачки рад 

Лабораторијска дијагностика у праћењењу тока и одређивањуе стадијума поремећаја хемостазе, уз 

процену терапијског учинка. 

 

 

Препоручена литература 

1. Colman R.W.,  Marder V.J., Clowes A.W. et al. Hemostasis and Thrombosis: Basic Principles and 

Clinical Practice. 5
th

 Ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2006. 

2. Balint B. Transfuziologija. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004. 

 

Број часова активне наставе  

180 

Теоријска настава:  

60                            

Практична настава: 

студијски истраживачки рад 120                             

Методе извођења наставе 

Предавања и студијски истраживачки рад 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Активност у току предавања: 20 

Активност у току студијског истраживачког рада: 50 

Усмени испит: 30 
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