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Извадок

Интернационалната агенција за истражување
на ракот (IARC) во 2009 година ги класифици-
ра сите форми на азбест како сигурни хумани
канцерогени (група 1) за ракот на белите дро-
бови, мезотелиомот на плеврата, како и за ра-
кот на ларинксот и овариумот. Целта на трудот
е да се изврши евалуација на достапните науч-
ни докази за изложеност на азбест во живот-
ната средина и болестите поврзани со изложе-
ност на азбест во животната средина во светот
и во Македонија. Материјал и методи: Прегле-
дани се научните докази презентирани во пуб-
лукувани трудови достапни во елeктронските
бази на податоци (PubМed, Web of Science), до-
кументи на СЗО поврзани со азбест, објавени
резултати од проектите од овој домен, усмени
соопштенија од експерти од овој домен. Из-
браните трудови се прегледани и групирани
според видот на изложеноста во животната
средина. Резултати: Околу 10% од малигните
мезотелиоми на плеврата кај мажите и околу
40% од малигните мезотелиоми кај жените се
должат на изложеност на азбест во животната
средина. Осум проценти од евидентираните
мезотелиоми се утврдени кај членови на се-
мејствата на работници изложени на азбест
(парапрофесионална изложеност) и 31% кај ли-
ца коишто живееле на половина милја оддале-
ченост од некој азбестен погон. Инциденцијата
на мезотелиом на плеврата кај лицата кои са-
мостојно ги реновирале куќите/становите во
периодот 2000-2004 год. била околу 13 пати по-

висока, а во периодот 2005-2008 год. дури 44
пати повисока во однос на неговата инциден-
ција регистрирана во периодот 1980-1984 год.
во Западна Австралија. Во Македонија нема
достапни податоци за лица со болести предиз-
викани од изложеност на азбест при ренови-
рање/одржување на своите станови/куќи или
пак на сопствено реновирање/одржување. Еви-
денцијата на овие болести не е на задоволи-
телно ниво поради проблемите во начинот на
собирање на податоци од институциите каде
што тие се дијагностицираат и третираат, па за-
тоа не е познат бројот на лицата со болест пред-
извикани од азбест како резултат на изложе-
ност на азбест во работната или во животната
средина. Врз основа на податоците од статис-
тиката за морталитет може да се добијат под-
атоци за бројот на умрени од мезотелиом, и таа
бројка се движи од 1 во 2006 година, 6 во 2009,
до 3 во 2014 година. Заклучок: Активностите
насочени кон болестите предизвикани од из-
ложеност на азбест во животната средина тре-
ба да вклучат две целни групи, а тоа се лицата
со претходна и со актуелна изложеност на аз-
бест во животната средина.  Во Република Ма-
кедонија изработена е и усвоена Национална
програма за елиминирање на болестите пред-
извикани од азбест, но следен чекор е нејзина
имплементација. 

Клучни зборови: азбест, изложеност во живот-
ната средина, мезотелиом
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Abstract

International Agency for Research on Cancer
(IARC) in 2009 classified all forms of asbestos as
sure human carcinogen (Group 1) for lung cancer,
mesothelioma of the pleura, and cancer of the la-
rynx and ovary. The аim of this paper is to evaluate
the available scientific evidence of exposure to as-
bestos in the environment and the diseases asso-
ciated with exposure to asbestos environment in
the world and in Macedonia. Material and Met-
hods: A review of the scientific evidence presen-
ted in published papers available in electronic da-
tabases (Pubmed, Web of Science.), WHO docu-
ments related to asbestos, published results of the
projects in this domain, oral presentations of ex-
perts from the domain. Selected papers were re-
viewed and grouped by type of exposure in the en-
vironment. Results: A research from West Aust-
ralia has shown about 10% of malignant mesot-
helioma of the pleura in men and about 40% of
malignant mesothelioma in women due to expo-
sure to asbestos in the environment, 8% of the re-
gistered mesotheliomas have been found in fami-
ly members of workers exposed to asbestos (para-
profesional exposure) and 31% among persons who
lived half a mile away from an asbestos plant. The
incidence of mesothelioma of the pleura among
persons who independently renovated their hou-
ses/apartments in the period 2000-2004 was abo-
ut 13 times higher, and in the period 2005-2008 it
was 44 times higher than the incidence registered
between 1980 and 1984 in Western Australia. In
Macedonia, no data are available for people with
diseases caused by exposure to asbestos during re-
novation/maintenance of their apartments/hou-
ses or in the private renovation/maintenance. Re-
cords of these diseases are not satisfactory becau-
se of the problems in the manner of collecting da-
ta from the institutions where they are diagnosed
and treated. Thus, the number of persons with di-
seases caused by asbestos as a result of exposure
to asbestos at the workplace or in environmental
environment is not known. Based on data from
the mortality statistics, the number of deaths
from mesothelioma is in range from 1 in 2006, 6
in 2009, 3 in 2014. Conclusions: Activities aimed at
preventing diseases caused by exposure to asbes-
tos in the environment should include two target
groups, people with prior and those with current
exposure to asbestos in the environment. Natio-
nal program for the elimination of diseases cau-
sed by asbestos for Macedonia has been prepared
and adopted, but now we have to implement the
program.

Key words: asbestos, environmental exposure,
mesothelioma

Вовед

Распространетост и примена на азбестот
Под терминот азбест се подразбира група ми-
нерали со фибриларна структура изградени од
влакна со должина од 20 до 100 m и пречник
од 0,1 до 0,2 m. Според хемискиот состав азбес-
тот претставува хидриран магнезиум силикат
со различни концентрации на железо, калциум
и натриум, како и никел, хром, кобалт и манган
во трагови. Освен овие супстанции, различни-
те видови азбест содржат и слободен силици-
ум диоксид, во концентрации помали од 5%. Во
зависност од составот, во природата се сретну-
ваат шест видови азбест, а комерцијална важ-
ност имаат кризотилот (бел азбест), кроцидо-
литот (син азбест) и амозитот (кафеав азбест).
Други видови азбест, без комерцијална важ-
ност, се: тремолитот, актинолитот и антофили-
тот1.  
Различните видови азбест се убиквитарни ми-
нерали кои се наоѓаат во почвата, водата и воз-
духот. Околу две третини од карпите во Земјина-
та кора содржат одредени видови азбест во раз-
лични концентрации. Со висока содржина на
кризотил се одликуваат карпите во Канада (Кве-
бек, Британска Колумбија и Онтарио), Русија,
Австралија, Кина, Бразил и САД (Вермонт, Ари-
зона и Калифорнија). Највисока содржина на
кроцидолит се сретнува во карпите во Јужна
Африка, Боливија и Австралија, а на амозит во
Јужна Африка и Индија2.   
Карактеристики на азбестот се: механичка
цврстина и стабилност, еластичност, отпорност
кон високи температури, притисок и хемика-
лии, неспроводливост на електрична струја,
неспроводливост на звук и др. Самиот збор аз-
бест потекнува од старогрчкиот збор со значе-
ње неуништив. Поради овие особини на азбес-
тот, како и поради неговата достапност во голе-
ми количини по ниска цена, од крајот на XIX век
до крајот на седумдесеттите години од XX век
тој широко се користел во многу стопански и
сервисни гранки. Првиот рудник за комер-
цијална примена на азбестот е отворен во Кве-
бек во 1874 год., а неговата потрошувачка зна-
чајно се проширува во наредните децении. Пот-
рошувачката на азбест во светот била особено
висока во периодот на интензивна изградба во
годините по завршувањето на Втората светска
војна, па во наредните три до четири децении
во комерцијални цели се употребени огромни
количини азбест. Особено голема потрошувач-
ка на азбест се бележи во производството на
градежни материјали (цигли, блокови, цевки за
водовод и канализација, плочи за подови и пок-
риви, изолациони материјали и др.), произ-
водството на апарати за домаќинството и ин-
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дустриски машини (термо и електроизолацио-
нен материјал), автомобилски делови (кочници,
квачила, дискови и др.) итн3,4.  
Со регистрирањето на штетните ефекти на аз-
бестот врз здравјето на луѓето, неговата приме-
на во земјите од Западна Европа и САД е драс-
тично намалена во осумдесеттите години од ми-
натиот век, а од производство се повлечени по-
веќе од 3.000 азбестни производи. И покрај до-
кажаниот здравствен ризик, производството и
потрошувачката на азбест е сè уште релативно
висока во земјите од Источна Европа, Азија и
Јужна Америка. Производството на азбест во
2002 год. во целиот свет се проценува на околу
2,2 милиони тони, а најголеми производители би-
ле Русија (околу 40% од вкупното светско произ-
водство на азбест), Казахстан и Кина1, 3, 4, 5. 

Болести предизвикани од изложеност на азбест
Резултатите од многубројни експериментални,
епидемиолошки и клинички студии укажуваат
на причинско-последичната поврзаност на из-
ложеноста на азбест со настанувањето на фиб-
рогени и малигни болести на белите дробови и
плеврата, како и на малигни болести на други
органи во човечкиот организам. 
Изложеноста на азбест во повисоки концентра-
ции се сретнува на одредени работни места, кај
членовите на семејствата на работниците про-
фесионално изложени на азбест и во некои
околности во животната средина1.
Професионалната изложеност на азбест е
најзастапен начин на изложеност на азбест; за-
тоа болестите предизвикани од азбест најчесто
се јавуваат кај професионално изложените ра-
ботници. Работните места со изложеност на аз-
бест и висок ризик од настанување на болести
предизвикани од азбест се: рудници на азбест,
градежништво и производство на градежни ма-
теријали што содржат азбест (на пр. азбестен це-
мент), производство на апарати за домаќинство
и климатизери, одржување на куќи/станови и
други објекти изградени до осумдесеттите годи-
ни од минатиот век со материјали што содржат
азбест (покриви, цевки, апарати за домаќинство
и др.), бродоградба, автомобилска индустрија,
текстилна индустрија (производство на огноот-
порни ткаенини) и др 9, 10. 
Во поглед на степенот на изложеноста, се раз-
ликуваат три „бранови“ на изложеност на аз-
бест. Првиот бран, кој означува изложеност на
највисоки концентрации на азбест е професио-
налната изложеност кај работниците од рудни-
ците за азбест и од производството на азбестни
производи. Вториот бран претставува профе-
сионалната изложеност кај работниците кои при
својата работа користат азбестни производи
(градежништво, одржување на куќи/станови,

преработувачка индустрија, бродоградба, авто-
мобилска индустрија и др.), а третиот бран пре-
тставува изложеноста на азбест во животната
средина14, 15, 16, 17.
Изложеноста на азбест може да доведе до појава
на болестите предизвикани од азбест: азбестоза
(фиброгена пневмокониоза), фиброзни промени
на плеврата (ограничени или дифузни плеврал-
ни плакови и ексудативен плеврит), карцином на
белите дробови, мезотелиом на плеврата и ма-
лигни неоплазми на други локализации (ла-
ринкс, овариум, перитонеумот и др.). Според под-
атоците изнесени во Монографијата 100С на Ин-
тернационалната агенција за истражување на ра-
кот (International Agency for Research on Cancer
– IARC) од 2009 год., сите форми на азбест, вклу-
чувајќи го и кризотилот, се докажани хумани
канцерогени (група 1) за ракот на белите дробо-
ви, мезотелиомот на плеврата, како и за ракот на
ларинксот и овариумот. Резултатите од истражу-
вањата укажуваат дека повеќе од 90% од малиг-
ните мезотелиоми на плеврата кај мажите и 50-
60% од нив кај жените настануваат како послед-
ица од изложеност на азбест, и затоа морбиди-
тетот и морталитетот од мезотелиом на плевра-
та во една земја се смета за најдобар индикатор
на изложеноста на луѓето од неа на азбест.  Од
друга страна, според проценките на експертите
5 до 10% од сите малигни неоплазми на белите
дробови (најчестата малигна неоплазма кај ма-
жите и една од најчестите малигни неоплазми кај
жените) се поврзани со изложеност на азбест 4, 8. 
Фиброгениот и канцерогениот потенцијал на аз-
бестните влакна кај луѓето се манифестира при
нивното вдишување од воздухот во којшто ги
има во повисока концентрација во тек на подолг
временски период. Резултатите од повеќе ист-
ражувања укажуваат дека ингестијата на аз-
бестните влакна и нивниот контакт со кожата не
претставуваат ризик за нарушување на човеко-
вото здравје.   
Здравствениот ризик се должи на долготрајната
изложеност на азбестни влакна кои се ослобо-
дуваат при кршење, сечење, дробење и мелење
на природните материјали и на производите што
содржат азбест. Вдишените азбестни влакна
продираат до периферните делови од дишното
стебло, а еднаш депонираните азбестни влакна
во белите дробови повеќе не можат да се раз-
градат, ниту да се елиминираат од нив. 
Болестите предизвикани од азбест се јавуваат по
најмалку една година изложеност на азбестни
влакна. Според некои автори, краткотрајна из-
ложеност на азбестни влакна (неколку месеци)
во многу високи концентрации може да доведе
до појава на фиброзни промени или мезотели-
ом на плеврата. Најголем број од болестите
предизвикани од азбест се јавуваат по период од
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15-20 год. од почетокот на изложеноста. Со оглед
на тоа, манифестирањето на фиброгениот, кан-
церогениот или на обата потенцијала на азбес-
тот настанува по латентен период од 15-20 год.,
а во случај на мезотелиом на плеврата тој пери-
од може да изнесува и 30-40 год. Поради тоа, бо-
лестите предизвикани од азбест можат да се
јават и во случаи кога изложеноста на азбест е
одамна прекината, на пр. човекот кој долго вре-
ме работел на работно место каде што бил из-
ложен на азбест, потоа се вработил на друго ра-
ботно место каде што не е изложен на азбест. Во
патогенезата на болестите предизвикани од аз-
бест голема улога имаат и индивидуалните ка-
рактеристики на изложените лица, од кои што
најважна е пушењето. Резултатите од истражу-
вањата укажуваат на повисока зачестеност на
сите болести предизвикани од азбест кај изло-
жените пушачи 1,3. 
Целта на трудот е да се изврши евалуација на
достапните научни докази за изложеност на аз-
бест во животната средина и болестите поврза-
ни со изложеност на азбест во животната сре-
дина во светот и кај нас.

Материјал и методи

За целите на трудот извршен е преглед на на-
учните докази презентирани низ публукувани
трудови, достапни на елeктронските дата бази
(PubМed, Web of Science, WHO и др.), објавени
резултати од проектите од овој домен, усмени
соопштенија од експерти од овој домен и др.
При тоа се користени следните зборови за пре-
барување: азбест, професионална изложеност,
изложеност во животната средина, болести
поврзани со азбест, мезотелиом. Избраните
трудови се прегледани и групирани според ви-
дот на изложеноста во животната средина. 

Резултати и дискусија

Изложеност на азбест во животната средина 
Според резултатите од истражувањето на Олсен
и сор. настанувањето на околу 10% од малигни-
те мезотелиоми на плеврата кај мажите и на
околу 40% кај жените се должи на изложеност
на азбест во животната средина, односно не-
професионалната, резиденцијалната или кому-
налната изложеност на азбест 18. 
Изложеност на азбест во животната средина се
сретнува при:
- живеење во близина на рудници на азбест,
фабрики за азбестни производи и депонии на
азбестен отпад (neighborhood asbestos exposu-
re или експозиција од соседството),

- одржување или реновирање на домовите во
чија изградба се користени азбестни произво-

ди (domestic asbestos exposure или домашна
експозиција) и

- користење на апарати и предмети за домаќин-
ство што содржат азбест.

Кај членовите од семејствата на професионал-
но изложените работници (парапрофесионална
или домицилна изложеност на азбест) изложе-
носта на азбест се должи на вдишување на аз-
бестните влакна од нивната запрашена работна
облека 11, 12, 13.  

Изложеноста на азбест од соседството
Изложеноста на азбест од соседството е дока-
жан ризик за здравјето, односно докажан начин
за настанување на болестите предизвикани од
азбест за луѓето коишто живеат во подрачја ка-
де што се наоѓаат рудници за азбест, фабрики за
азбестни производи и/или депонии за азбестен
отпад. Разнесувањето на азбестните влакна од
овие објекти и нивната концентрација во околи-
ната зависи од оддалеченоста на објектот, кон-
фигурацијата на теренот, како и од метеоро-
лошките фактори (правец на дување на ветерот,
дождови и др.). Во овој случај се работи за кон-
тинуирана исложеност на азбест во високи кон-
цeнтрации коишто постепено се намалуваат со
оддалечување од изворот на изложеност, па па-
тогенезата на болестите предизвикани од азбест
кај овој вид изложеност не се разликува од онаа
кај професионалната изложеност на азбест 21.  
Според резултатите од истражувањето на Њуха-
ус и Томпсон, од вкупниот број малигни мезоте-
лиоми регистрирани во болниците во Лондон во
периодот 1960-1963 год. 53% се јавиле кај работ-
ници професионално изложени на азбест (про-
фесионална изложеност), 8% кај членови на се-
мејствата на работници изложени на азбест (па-
рапрофесионална изложеност) и 31% кај лица
коишто живееле на половина милја оддалече-
ност од некој азбестен погон, а тоа значи изло-
женост на азбест во животната средина 22.     
Корпорацијата CUBOTA во јапонскиот град Ама-
гасаки од 1954 год. имала повеќе погони, а во не-
кои од нив биле користени азбестни материјали
за производство на различни производи (на пр.
водоводни цевки). Азбестните материјали што
содржат кроцидолит се користеле до 1975 год., а
азбестните материјали што содржат кризотил до
2001 год., односно нивната примена е прекина-
та пред таа да биде забранета со јапонските за-
кони (1995 год. за кроцидолитот, односно 2001
год. за кризотилот). Морталитетот од мезотели-
ом на плеврата кај луѓето коишто живееле во
подрачјето околу погоните во периодот 1995-
2006 год. бил повеќекратно повисок во однос на
оној кај населението од подрачјата каде што не-
мало азбестни погони. Највисок морталитет
(13,9/100.000 кај мажите, односно 41,4/100.000 кај
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жените) бил регистриран кај луѓето коишто жи-
вееле најблиску до азбестните погони (до 300 м),
а со зголемување на оддалеченоста тој пропор-
ционално се намалувал, па кај луѓето коишто
живееле на оддалеченост од 1.200 до 1.500 м. од
азбестните погони изнесувал 1,3/100.000 кај ма-
жите, односно 8,9/100.000 кај жените. Просеч-
ниот период на живеење во близина на азбест-
ните погони кај лицата со мезотелиом на плев-
рата изнесувал 12,1 год., а просечното траење на
латентен период од почетокот на изложеноста
до дијагнозата на болеста 43,3 год. До 2007 год.
Корпорацијата CUBOTA исплатила компенза-
ција на 164 лица со мезотелиом на плеврата
коишто живееле во радиус од 1 км од погоните,
а не биле професионално изложени на азбест,
во износ од 25 до 46 милиони јени, односно 220
до 420.000 долари по лице 23, 24, 25.

Изложеноста на азбест при одржување 
или реновирање на домовите
Изложеноста на азбест при одржување или ре-
новирање на домовите при чие градење биле ко-
ристени азбестни материјали настанува ако не се
изведува според препорачаните заштитни мер-
ки и претставува докажан ризик по здравјето на
изложените лица. Овој тип изложеност на азбест
се јавува во случаите кога членовите на се-
мејството присуствуваат при одржувањето или
реновирањето на нивните куќи/станови, однос-
но кога се работи за самостојно одржување или
реновирање на куќите/становите (“Do it yourself”
[DIY] home maintenance/renovation). До изложе-
ност на азбест доаѓа и при одржување или рено-
вирање на објекти во кои лицата работат или учат
доколку тоа не се изведува според препорачани-
те заштитни мерки 26, 27. 
При домашната изложеност на азбест се рабо-
ти за релативно краткотрајна изложеност на
различни високи концентрации на азбестни
влакна во воздухот, која што може да се повто-
рува. Патогенезата на настанувањето на болес-
тите предизвикани од азбест при овој тип изло-
женост не е сосема јасна, а како можни реше-
нија се посочуваат изложеност на високи кон-
центрации азбест, изложеност на смеса од раз-
лични видови азбест (на пр. кроцидолит и кри-
зотил) и др. 28, 29.
Самостојното одржување на куќите/становите е
честа практика во многу земји ширум светот.
Според резултатите од истражувањето на Парк
и сор. изведено на примерок од повеќе од 3000
испитаници од Нов Јужен Велс, Австралија, во
2008 година повеќе од половина од испитани-
ците ги реновирале своите куќи/станови во по-
следната година, а повеќе од половина од нив
тоа го правеле самостојно. Околу 60% од испи-
таниците кои самостојно ги реновирале куќи-

те/становите знаеле дека притоа биле изложе-
ни на материјали коишто содржат азбест, а кај
околу 40%, односно 20%, во реновирањето
учествувале и нивните партнери, односно деца.
Заштитни маски постојано користеле само 12%
од испитаниците кои самостојно ги реновирале
куќите/становите, повремено 28% од нив, доде-
ка останатите при активностите не користеле
никаква респираторна заштита. Повеќе од 20%
од испитаниците кои самостојно ги реновирале
куќите/становите планирале нивно повторно
реновирање во наредните 5 години 30. 
Од друга страна, резултатите од истражувањето
на Олсен и сор. укажуваат на значајно зголему-
вање на инциденцијата на мезотелиом на плев-
рата во последнава деценија кај лицата од За-
падна Австралија кои самостојно ги реновира-
ат куќите/становите. Имено,  инциденцијата на
мезотелиом на плеврата кај лицата кои само-
стојно ги реновирале куќите/становите во пе-
риодот 2000-2004 год. била околу 13 пати пови-
сока, а во периодот 2005-2008 год. дури 44 пати
повисока во однос на неговата инциденција ре-
гистрирана во периодот 1980-1984 год. Просеч-
ната возраст на испитаниците со мезотелиом на
плевра поврзан со самостојно реновирање на
куќите/становите била 66,5 год., а просечниот
латентен период од почетокот на изложеноста
до дијагнозата на болеста изнесувал 33,1 год.18.

Изложеноста на азбест при користење апара-
ти за домаќинство што содржат азбест не е до-
кажан ризик по здравјето на изложените лица.
Резултатите од некои истражувања укажуваат
на можни штетни ефекти по здравјето при дол-
готрајна примена на апарати и предмети во до-
маќинството коишто содржат азбест (на пр. дас-
ки за пеглање со огноотпорна ткаенина што
содржи азбест), но тие не се потврдени со ре-
зултатите од други истражувања17, 21.  

Изложеност на азбест во животната 
средина во Македонија
Првите случаи на азбестоза во Р. Македонија
биле дијагностицирани во шеесеттите години
од минатиот век и имале непрофесионална
етиологија, односно тие биле откриени кај жи-
телите од светиниколското село Богословец кои
живееле во близина на рудникот за азбест. Ина-
ку, рудникот за азбест е затворен во средината
на педесеттите години од минатиот век пора-
ди ниската содржина на азбест во рудата 31.
Од тој период нема податоци за случаи со бо-
лести предизвикани од изложеност на азбест во
животната средина во Македонија. Не е познат
бројот на лица со болести предизвикани од аз-
бест кои живеат или живееле во подрачја околу
фабрики за азбестни производи или депонии за
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азбестен отпад. Увозот и примената на сите ви-
дови азбест во Р. Македонија (asbestos ban) е за-
бранета со Листата на забрани и ограничувања
за употреба на хемикалии од 2011 год., па во
земјава нема погони за производство на азбест-
ни материјали и предмети коишто се прават од
нив31. Ова значи дека во Македонија нема акту-
елна изложеност на азбест во животната среди-
на предизвикана од контаминација на воздухот
со азбестни влакна од погоните за производст-
во на азбестни материјали и предмети што се
прават од нив (на пр. погонот за производство на
азбестен цемент е затворен кон крајот на деве-
десеттите години од минатиот век непосредно
по приватизацијата на цементарата, а фабрика-
та за производство на ламели за квачила за мо-
торни возила престанала со нивно производст-
во на крајот од првата деценија од овој век), но
остануваат непознати здравствените ефекти кај
луѓето коишто живееле во близина на овие
објекти пред нивното затворање.  
Со Законот за управување со отпад од 2004
год., односно со Правилникот за начин на пос-
тапување на отпад од азбест и со производи
што содржат азбест од 2006 год., прецизно се
наведени постапките на обработка, пакување,
означување, транспортирање и складирање на
азбестниот отпад32,33. Од друга страна, само на
скопската депонија Дрисла направен е спе-
цијален дел за складирање на отпад од азбест
и азбестни производи, додека на депониите во
другите градови и места во Македонија не пос-
тои таков дел, па азбестниот отпад се склади-
ра заедно со другиот отпад. Во поглед на
здравствените ризици за населението што жи-
вее во околината особено значење имаат „ди-
вите депонии” на градежен материјал што се
создава при реновирање на приватните стано-
ви или куќи.
Не е познат бројот на лица со болести предиз-
викани од азбест кои живеат или живееле во
подрачја околу фабрики за азбестни произво-
ди или депонии за азбестен отпад.. За разлика
од некои други земји (на пр. Австралија и Јапо-
нија) во Р. Македонија не се спроведувани ист-
ражувања за зачестеноста на лицата кои еднаш
или повеќе пати самите ги реновираат/одржу-
ваат становите или куќите со или без присуст-
во на други членови од семејството, ниту пак за

свесноста за можниот ризик од настанување на
болестите предизвикани од азбест при спрове-
дувањето на овие активности.
Според податоците од Универзитетската кли-
ника за пулмологија и алергологија Скопје, ин-
циденцијата на мезотелиом на плеврата во по-
следнава деценија во земјава изнесува 6 до 10
случаи годишно. Според податоците, пак, од ис-
тиот извор (каде што се дијагностицира најго-
лем број од малигните неоплазми на белите
дробови во Републиката), во периодот
01.06.2013-31.05.2014 со бронхоскопска и тран-
сторакална биопсија регистрирани се малигни
неоплазми на белите дробови кај 352 лица. Со
оглед на тоа што проценките на експертите го-
ворат дека 5 до 10% од вкупниот број малигни
неоплазми на белите дробови се поврзани со
изложеност на азбест12, кај 17 до 35 од новоот-
криените случаи на малигни неоплазми на бе-
лите дробови во наведениот период нивното
настанување најверојатно се должи на изложе-
ност на азбест. 
И покрај постоењето на Регистар за рак и на Ре-
гистар за професионални болести, регистрира-
њето на овие болести не е на задоволително ни-
во поради проблемите во начинот на собира-
ње на податоци од институциите каде што тие
се дијагностицираат и третираат, па не е познат
бројот на лицата со болести предизвикани од
азбест што се должат на изложеност на азбест
ниту во работната, ниту во животната средина.
Врз основа на податоците од статистиката за
морталитет може да се добијат податоци за
бројот на умрени од мезотелиом, и таа бројка се
движи од 1 во 2006 година, 6 во 2009,  до 3 во
2014 година (табела бр. 1). Разликата помеѓу ре-
гистрираниот морбидитет и морталитет од ме-
зотелиомот на плеврата најверојатно се должи
на неединствениот начин на пријавувањето на
причината за смрт во Р. Македонија.  

Според проценките на експертите од оваа об-
ласт,  инциденцијата на мезотелиомот на плев-
рата во развиените земји поврзан со профе-
сионалната изложеност на азбест се очекува да
го достигне својот максимум до 2020 год., по
што би следело нејзино постојано намалување
во наредните 20-30 години. Од друга страна, ин-
циденцијата на мезотелиомот на плеврата

Табела бр.1 Број на умрени лица од мезотелиом (С45) по пол во Република Македонија 
за периодот 2006 -2014 година

Извор: Државен завод за статистика. Обработка: Институт за јавно здравје на РМ, Центар

за статистичка обработка на здравствени податоци, публицистика и едукација



поврзан со резиденцијалната изложеност на
азбест во развиените земји бележи значаен по-
раст во последниве 10 години, а се очекува
својот максимум да го достигне во наредните
20-30 години 19, 20.

Заклучок

Во овој момент постојат сигурни научни докази
кои го утврдуваат ризикот за појава на мезоте-
лиом при изложеност на азбест во животната
средина, и тоа изложеност во соседството, из-
ложеност на азбест при реновирање на домо-
вите, изложеност на азбест од апарати во до-
маќинството. Според степенот на експозиција
се очекува стапката на мезотелиом во наред-
ните две децении да расте на глобално ниво. Во
Република Македонија не постојат располож-
ливи податоци за изложеност на азбест на на-
селението кое живее или живеело во подрачја
околу фабрики за азбестни производи или де-
понии за азбестен отпад. Исто така не е познат
бројот на лицата со болести предизвикани од
азбест што се должат на изложеност на азбест
ниту во работната, ниту во животната средина

Превенција на здравствените ризици поврзани
со изложеност на азбест во животната средина 
Со оглед на докажаните штетни ефекти на аз-
бестот врз здравјето на луѓето, од осумдесетти-
те години на минатиот век покренати се пове-
ќе глобални иницијативи за прекин на комер-
цијалната примена на азбестот и елиминирање
на болестите предизвикани од азбест (asbestos-
related diseases - ARDs). 
Со заедничка активност на Меѓународната ор-
ганизација на трудот (МОТ) и Светската
здравствена организација (СЗО) во 2007 год. е
изработен Нацртот за изготвување на нацио-
нални програми за елиминирање на болестите
предизвикани од азбест (Outline for the deve-
lopment of national programmes for elimination
of asbestos-related disease WHO/ILO 2007) (2). 
На Петтата министерска конференција за
здравјето и животната средина одржана во
Парма, Италија во март 2010 год. на која, на ми-
нистерско ниво учествуваше и Република Ма-
кедонија, едногласно е усвоена Пармската дек-
ларација за здравје и животна средина (The
Parma Declaration on Environment and Health).
Една од основните точки на Пармската декла-
рација е подготовка на национални програми
на европските земји-членки на СЗО за елими-
нирање на болестите предизвикани од изложе-
ност на азбест во соработка со СЗО и МОТ. На-
ционалната програма за елиминирање на бо-
лестите предизвикани од азбест претставува
стратешки документ одобрен од Владата на

земјата во кој се дефинираат димензиите на
проблемот со азбест во земјата и стратегиите за
нивно елиминирање. Прв чекор во изработка-
та на Националната програма претставува из-
работката на Национален профил за азбест, до-
кумент којшто претставува збир од сите реле-
вантни информации коишто ја одразуваат ак-
туелната ситуација со азбестот во таа земја.  
Според препораките на Регионалната канцела-
рија на СЗО за Европа, националниот профил
за азбест на Р. Македонија е изготвен од екс-
пертскиот тим на Институтот за медицина на
трудот на Р. Македонија, Скопје – Колаборати-
вен центар на СЗО во соработка со Канцела-
ријата на СЗО во Скопје и е усвоен од Минис-
терството за здравство на Р. Македонија во сеп-
тември 2014 година. Нацрт-верзијата на На-
ционалната програма за елиминирање на бо-
лестите предизвикани од азбест на Р. Македо-
нија ја изработи Институтот за медицина на
трудот на Р. Македонија, Скопје, врз основа на
препораките на СЗО и МОТ, во рамките на На-
ционалната годишна програма за јавно здравје
во Р. Македонија за 2015 год., и таа е одобрена
од Министерството за здравство на Р. Македо-
нија.
Активностите насочени кон превенција на на-
рушувањата на здравјето предизвикани од из-
ложеност на азбест во животната средина тре-
ба да вклучат две целни групи, а тоа се лицата
со претходна и со актуелна изложеност на аз-
бест во животната средина. 
Лицата со позната претходна изложеност на аз-
бест, односно лицата со позната изложеност од
соседството и домашна изложеност, треба да
бидат опфатени со скрининг прегледи со коиш-
то ќе се овозможи рана детекција на болестите
предизвикани од азбест и рана интервенција во
нивниот тек23,30. Овие прегледи треба да ги содр-
жат основните елементи од периодичните пре-
гледи на работниците изложени на азбест,
коишто во нашата легислатива се наведени во
Правилникот за видот, начинот и обемот на
здравствените прегледи на вработените од
2010 год. и во Уредбата за видот, начинот, обе-
мот и ценовникот на здравствените прегледи
на вработените од 2013 год.35,36.  
Превентивните активности кај лицата со акту-
елна изложеност на азбест во животната сре-
дина првенствено треба да се однесуваат на на-
малување на изложеноста на најниско можно
ниво, што во нашата легислатива е пропишано
во повеќе закони и правилници, на пр. во Пра-
вилникот за начин на постапување со отпад од
азбест и со производи што содржат азбест од
2006 година33. или во Правилникот за мини-
мални барања за безбедност на вработените од
ризиците поврзани со изложување на азбест
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при работа од 2009 год.37. Исто така, потребно е
подигнување на свеста на луѓето за здравстве-
ните ризици поврзани со одржувањето или ре-
новирањето на куќите/становите и другите
објекти во чија градба се користени азбестни
материјали при што не се применувани адек-
ватни заштитни мерки.
Во исто време, потребна е континуирана јав-
ноздравствена акција (едукативни и промотив-
ни активности, пишани материјали, присуство
во медиумите и др.) насочена кон општата по-
пулација со која ќе се зголемува јавната свест за
изворите на изложеност на азбест во животна-
та средина, здравствените ризици поврзани со
неа и можностите за нивно елиминирање.
Ефикасноста на превентивните активности ќе
биде најголема доколку нивното спроведување
се темели на мултидисциплинарен и интерсек-
торски пристап со вклучување на државните
органи од областа на здравството, екологијата,
локалната самоуправа и др., здравствените ра-
ботници (специјалисти по медицина на трудот,
семејни лекари и др.), локалното население,
невладините организации, медиумите и др.       
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Извадок

Подготовката за пензионирање е еден од клуч-
ните елементи на транзицијата од периодот на
работење во периодот на пензионирање во раз-
виените земји. Цел на трудот: Да се утврдат ста-
вовите за подготовката за пензионирање на
здравствените работници од примарната
здравствена заштита (ПЗЗ) од приватниот и јав-
ниот сектор од подрачјето на Скопје. Материјали
и методи: Во истражувањето од типот на студија
на пресек вклучени се 200 здравствени работ-
ници (доктори и медицински сестри/техничари)
во претпензиски период (последните пет годи-
ни од работниот стаж) од подрачјето на Скопје.
Испитаниците се поделени во две групи, прва
група (ПГ) којашто се состои од 100 здравствени
работници од ПЗЗ од приватниот сектор и вто-
ра група (ВГ) составена од 100 здравствени ра-
ботници од ПЗЗ од јавниот сектор, комплемен-
тарни по возраст и по должина на работниот
стаж на актуелното работно место. Ставовите на
испитаниците за подготовката за пензионира-
ње се проценети со пополнување на Прашални-
кот за подготвителни активности за пензиони-
рање. Резултати: Најголем број од испитаници-
те од двете групи сметаат дека им е потребна ор-
ганизирана подготовка за пензионирање (81,0%
од испитаниците од ПГ, односно 88,0% од испи-
таниците од ВГ) и дека сегашната подготовка не
е доволна (71,0% од испитаниците од ПГ, однос-
но 63,0% од испитаниците од ВГ). Речиси сите ис-
питаници од двете групи (91,0% од испитаници-

те од ПГ, односно 98,0% од испитаниците од ВГ)
не слушнале за изведување на организирани
подготвителни активности за пензионирање во
нашата држава. Најголем број од испитаниците
од двете групи сметаат дека организираните
едукативни програми за пензионирање треба
да се изведуваат во последните пет години од
работниот век (74,0% од испитаниците од ПГ, од-
носно 84,0% од испитаниците од ВГ) во форма на
обука којашто ќе ги опфати сите аспекти од пен-
зионерскиот живот (56,0% од испитаниците од
ПГ, односно 65,0% од испитаниците од ВГ). Ис-
то така, најголем број од испитаниците од две-
те групи (81,0% од испитаниците од ПГ, односно
92,0% од испитаниците од ВГ) сметаат дека ор-
ганизираната обука треба да ја изведуваат
стручни лица од одредена област (финансии,
здравство, социјални активности и др.). За ниту
еден од наведените ставови не е регистрирана
статистички значајна разлика помеѓу испита-
ниците од двете групи. 
Заклучок. Резултатите од истражувањето ука-
жуваат на недоволна подготвеност за пензио-
нирање на здравствените работници од двата
сектора на ПЗЗ, односно на потребата од орга-
низирани подготвителни активности со кои ќе
се олесни транзицијата од периодот на врабо-
теност во животниот период што претстои. 

Клучни зборови: здравствени работници, јавен
сектор, претпензиски период, приватен сектор,
подготовка за пензионирање 
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Abstract

Preparing for retirement is one of the key ele-
ments of transition from the period of active
working to the period of retirement in the de-
veloped countries. The aim of the study was to
assess the attitudes for preparing for retirement
of the health care workers (HCW) from private
and public sector of the primary care from the
Skopje region. Material and methods: We per-
formed a cross-sectional study including 200
HCW (doctors and nurses/technicians) in their
pre-retirement period (i.e. the last five years of
their employment) from private and public sec-
tor of the Primary Health Care (PHC) from the
Skopje region. The HCW from private sector
(100 examinees) were matched to the HCW from
public sector (100 examinees) by age and durati-
on of employment at the actual workplace. The
attitudes of the examinees from both groups to-
wards preparing for retirement were assessed
by completion of the Questionnaire for prepa-
ring activities for retirement. Results: Majority
of the HCW from private and public sector in-
dicated that they needed preparation activities
for retirement (81.0% of the private sector HCW
and 88.0% of the public sector HCW) and that
they were not satisfied with actual preparing for
retirement (71.0% of the private sector HCW and
63.0% of the public sector HCW). In addition,
majority of the HCW from private and public
sector (91.0% and 98.0%, respectively) had no in-
formation about organized preparing/planning
activities for retirement in R. Macedonia. Orga-
nized educational programs performed in the
last five years of the employment including all
aspects of the retirement were chosen as the
best option for retirement preparation by 56.0%
of the private sector HCW and 65.0% of the pub-
lic sector HCW. Majority of the examinees from
both groups thought that the educational pro-
grams should be performed by experts of diffe-
rent domains (financial, social, health, etc.).
There was no significant difference regarding
none of the mentioned attitudes between the
HCW from private and public sector. Conclusi-
on: The HCW from both sectors have indicated
that preparation activities for retirement are
not sufficient, i.e. they indicated a need for or-
ganized pre-retirement activities in order to fa-
cilitate the period of transition from an active
worker to a retired person. 

Key words: health care workers, pre-retirement
period, preparing for retirement, private sector,
public sector 

Вовед

Завршниот период од работниот век и транзи-
цијата на работниците од период на активно ра-
ботење во пензионирање е едно од најпредиз-
викувачките прашања кон кои треба да се насо-
чат јавноздравствените работници 1,2. Со пен-
зионирањето луѓето треба да ги модифицираат
или целосно да ги променат своите воспоставе-
ни навики и да се ориентираат кон развивање
нови животни искуства 3,4.
Истражувања од овој домен се спроведени во
повеќе земји во светот, а добиените резултати
укажуваат на многу сличности независно од
земјата во која се спроведени. Така, во студијата
изведена во САД на почетокот од овој век со
вработени во јавната администрација5 се ука-
жува дека вработените кои се неколку години
пред пензионирање искажуваат загриженост и
збунетост во однос на тоа што можат и мораат
да направат во овој период за да се подготват
себеси и своето семејство за пензионирањето.
Поранешните вработени, актуелни пензионери
во периодот на изведувањето на студијата, ука-
жуваат дека овие чувства со тек на времето се
зголемуваат, а непосредно пред пензионира-
њето преминуваат во фрустрации. Како една од
основните причини за овие случувања е наве-
дено немањето претпензиска едукациска про-
грама која ќе биде јасна и ќе им дава адекват-
ни информации на идните пензионери. Лими-
тираниот или неадекватен приход на пензио-
нерите е примарната причина за нивната за-
гриженост, но како важни причини се наведу-
ваат и здравствените и социјалните промени
кои се јавуваат со пензионирањето5,6,7.
Транзицијата од работен однос во пензионира-
ње може да биде трауматично или пријатно до-
живување онолку колку што идниот пензионер
тоа ќе си го дозволи, а потешкотиите од проме-
ната можат ефикасно да се избегнат со соод-
ветна подготовка. Иако пензионирањето не до-
аѓа неочекувано, адаптацијата на нов начин на
живот може да биде една од најтешките работи
во животот на идниот пензионер и неговото се-
мејство7. Намалувањето на приходите, здравст-
вените проблеми, селидбата во помал дом, за-
губата на брачниот другар и пријателите, отсе-
лувањето на децата, учењето да се живее сам,
проблемите со превозот, проблемите со кон-
тактите со пријателите и другите промени се ре-
алност во животот на пензионерите. Нивното
надминување претставува предизвик којшто
може ефикасно да се реши со вклучување на си-
те релевантни општествени фактори8. 
Подготовката на луѓето за пензионирање во не-
кои земји е задолжителна за сите лица во пре-
тпензискиот период, а во други земји таа се од-
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вива на доброволна основа. Во некои земји оваа
подготовка се реализира на државно ниво, а во
други земји на ниво на работните организации.
Во сите случаи, подготовката за пензионирање
се карактеризира со интердисциплинарен и
мултисекторски пристап кон проблемот со вклу-
чување на сите аспекти карактеристични за
транзицијата на човекот од работно (активно)
лице во пензионер 9,10,11.
Во Велика Британија претпензиско здружение
кои изведува подготвителни програми за ра-
ботниците во завршниот период од нивниот ра-
ботен век постои од 1963 год., а најголемата фи-
нансиска поддршка во изведувањето на овие
програми ја даваат работодавачите12. Во пове-
ќе земји од Европската Унија (ЕУ), исто така, пос-
тојат програми за активно стареење во кои важ-
но место имаат претпензиските курсеви како
дел од подготовката за пензионирање коишто
се состојат од активности поврзани со целите на
активното стареење дефинирани од Европска-
та Комисија (ЕК). Овие претпензиски курсеви се
поддржани и од Светската здравствена органи-
зација (СЗО), а според неа тие претставуваат
скратен пат за постигнување на целите на про-
цесот на активно стареење13. 
Здравствените работници претставуваат знача-
ен елемент од работната популација во сите
земји во светот, како според нивната бројност,
така и според изложеноста на овие работници
на сите видови професионални штетности (фи-
зички, хемиски, биолошки, психосоцијални и
ергономски). Со оглед на изложеноста на
бројните професионални штетности во тек на
нивната работа, според препораките на СЗО
здравствените работници претставуваат вулне-
рабилна група и тие се одбрани за приоритетна
група работници за подобрување на безбеднос-
та и здравјето при работа во Работниот план на
СЗО 2009-2012 (Приоритет 1.4)14. Во тек на по-
следниве децении во повеќе земји во светот се
изведени истражувања со кои се проценува под-
готвеноста за пензионирање на здравствените
работници кои се наоѓаат во завршниот период
од својот работен век. 
Во Р. Македонија сè уште не се изведуваат орга-
низирани подготвителни активности за пен-
зионирањето. Исто така, во нашата држава сè
уште не е изведена студија чија цел е истражу-
вање на карактеристиките на претпензискиот
период и подготвеноста на работниците за пен-
зионирање. Целта на ова истражување е да се
утврдат ставовите за подготовката за пензио-
нирање на здравствените работници од при-
марната здравствена заштита (ПЗЗ) од приват-
ниот и од јавниот сектор од подрачјето на Скопје
кои се наоѓаат во последните пет години од
својот работен век. 

Материјал и методи

Дизајн на истражувањето
Истражувањето од типот на студија на пресек
(cross-sectional study) заснована врз прашалник
е изведено во периодот од ноември 2014 до
април 2015 во соработка со тимот од Институ-
тот за медицина на трудот на Р. Македонија,
Скопје – Колаборативен центар на СЗО. 

Примерок на истражувањето
Во истражувањето се вклучени 200 здравствени
работници од претпензискиот период од при-
марната здравствена заштита (ПЗЗ) од под-
рачјето на Скопје поделени во две групи.
Првата група (ПГ) се состои од 100 здравствени
работници од ПЗЗ од приватниот сектор (66 док-
тори и 34 медицински сестри/техничари, 43 ма-
жи и 57 жени, на возраст од 56 до 64 год.) во пре-
тпензиски период (последните пет години пред
одење во пензија).
Втората група (ВГ) се состои од 100 здравствени
работници од ПЗЗ од јавниот сектор (51 доктор
и 49 медицински сестри/техничари, 35 мажи и
65 жени, на возраст од 56 до 65 год.) вработени
во јавниот здравствен сектор. Испитаниците од
ВГ се комплементарни со испитаниците од ПГ
според возраста и должината на работниот стаж
на актуелното работно место.
Од сите испитаници добиена е писмена соглас-
ност за учество во истражувањето по детално
објаснување на неговата цел и начин на изведу-
вање.  

Инструмент на истражувањето
Инструмент на истражувањето е Прашалникот
за подготвеност за пензионирање, којшто сите
испитаници го пополнија. Прашалникот е спе-
цијално дизајниран за ова истражување, а како
модел се користени два стандардизирани и ва-
лидизирани прашалника: Прашалник за пер-
цепциите на различните аспекти од пензиони-
рањето и Прашалник за пензионирање приме-
нувани во САД за проценка на ставовите за под-
готовката на испитаниците за пензионирање 5,15.
Прашалникот за подготовка за пензионирање се
состои од 13 прашања за демографските карак-
теристики на испитаниците (пол, возраст, ет-
ничка припадност, брачен статус, месечен при-
ход по член на семејство и др.) и 15 прашања за
нивните подготвителни активности за пензио-
нирање (мислења и ставови за потребата од под-
готвителни активности за пензионирањето, на-
чинот и обликот на нивното спроведување, вре-
мето во кое треба да се започне со овие актив-
ности и др.). 
Прашалникот е даден на валидација на седум екс-
перти од оваа област од нашата средина, при што
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од нив е добиена позитивна оценка за важноста,
разбирливоста и соодветноста на прашањата. 
Ограничувања на истражувањето се:

- Non-response bias - свесно одбивање на ис-
питаниците за учество во истражувањето и

- Reporting bias - неподготвеност и незаинте-
ресираност на испитаниците за давање точ-
ни одговори на поставените прашања. 

Статистичка анализа
Во обработка на добиените податоци примене-
ти се следниве статистички методи:

- Анализа на структурата со мерките на цен-
трална тенденција (просек, медијана и модус)
и мерките на статистичка дигресија (стан-
дардна девијација и стандардна грешка);

- Cronbach’s alpha коефициентот за мерење
на конзистенцијата внатре во групите;

- Одредување на коефициенти на односи,
пропорции и стапки;

- Анализа на односите помеѓу одделните ста-
тистички серии со Mann-Whitney U- тестот,
односно со t–тестот за независни примероци.

Статистичката значајност е одредувана за вред-
ност на P помала од 0,05. Статистичката анали-
за е изведена со Statistical Package for the Soci-
al Sciences (SPSS), верзија 11.0 за Windows.

Резултати

Демографските карактеристики на испитаници-
те од двете групи се прикажани на табелата бр. 1.
Најголем број од сите испитаници, како и од ис-
питаниците од ПГ и ВГ (повеќе од 80%) мислат
дека им е потребна подготовка за пензионира-
ње (графикон бр. 1). 
Околу две третини од сите испитаници, како и
од испитаниците од ПГ и ВГ сметаат дека се-
гашната подготовка за пензионирање на еден
работник не е сосема доволна или воопшто не
е доволна (табела бр. 2). Не е регистрирана ста-

тистички значајна разлика во одговорите за си-
те четири можности помеѓу испитаниците од ПГ
и ВГ. Кај сите испитаници, како и кај испитани-
ците од ПГ и ВГ регистирана е статистички зна-
чајна разлика во зачесетноста на испитаниците
кои сметаат дека сегашната подготовка за пен-
зионирање е повеќе од доволна или доволна во
споредба со зачестеноста на оние испитаници
кои сметаат дека таа не е сосема доволна или
воопшто не е доволна (p<0,05). 
Во поглед на времето во кое треба да се започ-
не подготовката за пензионирање, најголем број
од сите испитаници, како и испитаниците од ИГ
и КГ сметаат дека таа треба да започне пет до
една година пред пензионирањето (табела бр. 3).
Не е регистрирана статистички значајна разли-
ка во зачестеноста на испитаниците од ПГ и ВГ
со кој било од четирите изнесени става. 
Најголем број од испитаниците од ПГ и ВГ
(91,0%, односно 98,0%) не слушнале
за изведување организирани подготвителни
активности за пензионирањето во нашата
држава. Во исто време, повеќе од половината
од испитаниците од ПГ и ВГ (58,0%, односно
65,0%) слушнале за изведување на организира-
ни подготвителни активности во западноев-
ропските земји. 
Најголем број од испитаниците од двете групи
сметаат дека организираните подготвителни
активности за пензионирањето треба да ги ор-
ганизираат државните институции (табела бр.
4). Зачестеноста на испитаниците од ПГ со овој
став е повисока од нејзината зачестеност поме-
ѓу испитаниците од ВГ, но разликата не е ста-
тистички значајна (p>0,05). 
Повеќе од половина од испитаниците од двете
групи (56,0% од испитаниците од ПГ, односно
65,0% од испитаниците од ВГ) сметаат дека ор-
ганизираните подготвителни активности за
пензионирањето треба да се изведуваат во фор-
ма на обука којашто ќе ги опфати сите аспекти
од пензионерскиот живот (финансиски, со-
цијален, здравствен и др.). Помал број од испи-
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таниците од двете групи (42,0% од испитаници-
те од ПГ, односно 31,0% од испитаниците од ВГ)
сметаат дека тие треба да се изведуваат во фор-
ма на повремени информативни предавања од
одредена област од интерес. 
Во поглед на темите кои најмногу ги интереси-
раат, најголем број од испитаниците од двете
групи на прво место го ставаат менаџирањето
на семејниот буџет (табела бр. 5).
Во поглед на тоа кој треба да ги изведува под-

готвителни активности, најголем број од испи-
таниците од двете групи (81,0% од испитаници-
те од ПГ, односно 92,0% од испитаниците од ВГ)
сметаат дека тоа треба да бидат стручните лица
од одредена област (финансии, здравство, со-
цијални активности и др.). Многу помал број ис-
питаници од двете групи сметаат дека тоа тре-
ба да бидат лица од организациите во коишто
работат, лица од пензионерските организации
или претставници од синдикатите. 
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Графикон бр. 1.
Мислење за 
потребата од
подготовка за
пензионирање

Табела бр. 2. 
Мислење на 
испитаниците за тоа
дали сегашната 
подготовка за 
пензионирање 
е доволна

Табела бр. 3.
Мислења (ставови) 
на испитаниците 
за времето кога 
треба да започне 
подготовката за 
пензионирање

Табела бр. 4.
Ставови за 
организацијата 
којашто треба 
да ги изведува 
подготвителните 
активности за 
пензионирање
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Дискусија

Периодот пред пензионирањето, односно по-
следните неколку години од работниот век за
вработените претставува период во кој тие се
целосно насочени кон размислувања за пен-
зионирањето и понатамошниот тек на својот
живот. Подготвителните активности за пен-
зионирањето се релативно нов концепт (по-
следниве три децении) којшто се спроведува
во развиените земји, а се состои од организи-
рана едукација и обука на работниците во
претпензискиот период чија цел е полесно
пребродување на транзицијата од активен ра-
ботник во пензионер и модифицирање на по-
веќе аспекти од животот во периодот што
претстои.
Во Р. Македонија сè уште нема организирана
програма за овој проблем ниту во јавните, ни-
ту во приватните компании и организации.
Подготовката за пензионирање се сведува на
информациите коишто ги добиваат работни-
ците во претпензискиот период од својот ра-
ботен век, доколку самите ги побараат. Во
оваа студија истражувани се ставовите за под-
готовките за пензионирање на здравствените
работници во претпензискиот период од при-
ватниот и јавниот сектор на ПЗЗ од под-
рачјето на Скопје. 
Најголем број од здравствените работници и
од приватниот и од јавниот сектор сметаат де-
ка дека им е потребна организирана подго-
товка за пензионирање и дека сегашните пре-
тпензиски подготвителни активности не се
доволни за успешно пребродување на транзи-
цискиот период. Исто така, најголем број од
испитаниците од двете групи сметаат дека
најдобро време за спроведување на органи-
зираните подготвителни активности се по-
следните пет години од работниот век. Ис-
куствата од развиените земји (САД, Канада,
западноевропските земји, Јапонија и Австра-
лија) од последниве дваесетина години гово-
рат за успешни резултати од организираните
подготвителни активности за пензионирање
во форма на претпензиска едукација или пре-
тпензиски курсеви наменети за различни цел-

ни групи работници, а меѓу нив и за здравст-
вените работници 16, 17.
Најголем број од испитаниците од двете групи
сметаат дека организираните подготвителни
активности за пензионирањето треба да бидат
изведувани од државните институции. Фи-
нансирањето и организирањето на овие ак-
тивности во развиените земји е решено на раз-
лични начини. Така, во Велика Британија
најголема поддршка во финансирањето на
подготвителни претпензиски активности до-
аѓа од страна на работодавачите, што се дол-
жи на напорите на британското претпензиско
здружение коешто на почетокот од својата ак-
тивност иницирало учество на компанијата во
неговите активности. Со тоа, британската биз-
нис заедница го прифатила ставот дека одго-
ворноста на компаниите за животот и актив-
ностите на нивните поранешни вработени не
престанува со нивното заминување во пензија
и исплатата на пензиите18. Во други земји во
финансирањето и организирањето на подгот-
вителните претпензиски активности се вклу-
чени и други институции и организации, как-
ви што се: владини институции, институциите
на локалната заедница, невладини организа-
ции, здруженија на работниците и др. 
Поголем број од испитаниците од двете групи
сметаат дека организираните подготвителни
активности за пензионирањето треба да се из-
ведуваат во форма на обука којашто ќе ги оп-
фати сите аспекти од пензионерскиот живот
(финансиски, социјален, здравствен и др.), до-
дека помал број од нив сметаат дека тие тре-
ба да се изведуваат во форма на повремени
информативни предавања од одредена област
од интерес. Програмите кои веќе се примену-
ваат во светот се базираат на повеќе модули
коишто ги вклучуваат сите теми кои се важни
за индивидуата (на пр. финансии, бенефиции,
здравје, социјална заштита и др.), но, исто та-
ка, вклучуваат и персонализирани аспекти (на
пр. емоционална подготвеност за пензиони-
рањето, вработување на скратено работно
време и др.)19. Искуствата од земјите каде што
се изведуваат овие активности говорат дека
повремените информативни предавања само
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Табела бр. 5. 
Прворангирани теми
од најголем интерес
во организираните
подготвителни 
активности изразени
во проценти 
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од одредена област од интерес (на пр. финан-
сии, здравство, социјален живот и др.) не се
прифатливи. Имено, доколку се земаат само
засебни области од интерес, лицата може да
пропуштат клучни работи и да не ја добијат
потребната слика за пензионирањето, а тоа да
доведе до негативни адаптации што претста-
вува тешкотија за нив самите, како и товар за
општеството.
Во поглед на темите кои најмногу ги интере-
сираат, најголем број од испитаниците од две-
те групи на прво место го ставаат менаџира-
њето на семејниот буџет. Планирањето на бу-
џетот и финансиите се најважна тема од ин-
терес во подготвителните активности за пен-
зионирање во сите земји во кои тие се изведу-
ваат. Во последниве две децении во САД се
актуелни т.н. индивидуални аранжмани за
пензионирање (Individual Retirement Arran-
gements- IRA) коишто претставуваат основни
планови за менаџирање на семејниот буџет по
пензионирањето. Тие вклучуваат повеќе сег-
менти (даночен сегмент, заштеди, инвестиции
и др.), а прилагодени се за идните пензионе-
ри кои работеле на различни работни места20.
Важен податок од актуелното истражување е
тоа што личното и семејното здравје не пред-
извикува поголем интерес кај идните пензио-
нери, што можеби се должи на нивната сè уш-
те релативно добра здравствена состојба. Во
секој случај, би било интересно да се истражат
истите испитаници пет години по пензиони-
рањето и да се утврди дали има некакви про-
мени во приоритетите. 

Заклучок

Добиените резултати укажуваат дека најголем
број од здравствените работници од ПЗЗ, и од
приватниот и од јавниот сервис, сметаат дека
им е потребна организирана подготовка за
пензионирање и дека сегашната подготовка не
е доволна. Исто така, најголем број од испита-
ниците од двете групи сметаат дека организи-
раните подготвителни активности за пензио-
нирање треба да се изведуваат во последните
пет години од работниот век во форма на обу-
ка којашто ќе ги опфати сите аспекти од пен-
зионерскиот живот. За ниту еден од наведени-
те ставови не е регистрирана статистички зна-
чајна разлика помеѓу испитаниците од двете
групи. Добиените резултати укажуваат на пот-
ребата од организирани подготвителни актив-
ности со мултидисциплинарен и интерсектор-
ски пристап со кои ќе се олесни транзицијата
од периодот на вработеност во животниот пе-
риод што претстои. 
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Извадок 

Целта на овој труд е да се направи евалуација на
водоснабдувањето во Кичевскиот регион, да се
процени безбедноста на водата за пиење во ки-
чевските општини по видови на објекти, и да се
прикаже движењето на цревните заразни бо-
лести во регионот, како карактеристичен пока-
зател на степен на санитација на животната сре-
дина. Материјали и методи: Водоснабдувањето
е прикажано преку статистичко-информативни
податоци, континуирана инспекција на водос-
набдителните објекти, статистички обработени
лабораториски анализи на хигиенскиот квали-
тет на водата за пиење во период од 1996-2013
година и епидемиолошки извештај за движење
на цревните заразни болести. Резултати: Од из-
вршените 4613 лабораториски анализи на води-
те од градскиот водовод и од 172 села приклу-
чени на градскиот водовод-сите покажаа
здравствена  исправност и прописно хлорира-
ње.Резидуален хлор се движи од 0,2-0,5 мг/ли-
тар. До 2013 г. бројот на локалните водоводи се
зголемува до 65 (84%) од вкупно 78 водоснабди-
телни објекти. Во период од 1996-2013г. из-
вршени се околу 2000 увиди и земени се вкупно
4.407 примероци на водата за пиење за анализа
на хигиенскиот квалитет. Хемиската неисправ-
ност се движи од 1-7%, микробиолошката 4% кај
селските водоводи, 19% кај др. видови и 26% кај
градските чешми. Процентуално учество на
акутни цревни заразни болести во вкупниот
број на заразни болести опаѓа од 69 во 2000 г.на
17 во 201г. Заклучок: Од вкупно 56.734 жители во
регионот на Кичево, 46.831 жители од градот и
селата приклучени на градскиот водовод и ло-

кални водоводи (83%) до 2011г. добиваа безбед-
на вода за пиење. Бактериолошката неисправ-
ност се движи од 4% кај селските водоводи до
26% кај градските чешми. Морбидитетот на за-
болувања поврзани со водата за пиење забеле-
жително опаѓа.

Клучни зборови: Водоснабдување, вода за пие-
ње, микробиолошка анализа, цревни заразни
болести.

Abstract

The aim of this paper is to evaluate drinking wa-
ter suplly in Kicevo region, to assess drinking wa-
ter safety according type of water supply objects
and to determine the trend of  intestinal infecti-
ous diseases, characteristic exponent of the sani-
tation of the environment. Materials and мet-
hods: Water supply will be described by statistic
informative data, continuous inspection of water
supply facilities, statistically processed laborato-
ry analysis of hygienic quality of drinking water
within 1996-2013 and epidemiological report on
movement of intestinal infectious diseases. Re-
sults: From 4613 performed laboratory analyses of
water from the city water supply system and 172
villages connected to the city water supply all sho-
wed sanitary safety and duly chlorination. Resi-
dual chlorine ranges from 0.2-0.5 mg/liter. By 2013
the number of local water supply is increased to
65 (84%) out of 78 water objects. 2000 local in-
spections were performed during period 1996-
2013 and 4407 samples were taken for analysis of
hygienic quality. Chemical failure ranges from 1-
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7%, 4% for microbiological rural water supply,19%
for other types and 26% in urban fountains. The
percentage participation of acute intestinal in-
fectious diseases in the total number of infecti-
ous diseases decline from 69 in 2000 to 17 in 2013.

Conclusion: From a total of 56734 the population
in Kicevo,  46831 inhabitants (83%) of the city, vil-
lages connected to the city water supply and lo-
cal water supply (83%) by 2011 received safe drin-
king water. Bacteriological unsafety ranges from
4% in rural water supply and 26% in urban foun-
tains. Morbidity of drinking water related disea-
ses noticeably declines.

Key words: Water supply, drinking water, micro-
biological analysis, intestinal infectious diseases.

Вовед

За да се сочува и унапредува здравјето на населе-
нието, потребно е обезбедување на здравствено
исправна (биолошки, микробиолошки, физичко-
хемиски и радиолошки) и во доволни количини
вода, со можност за удобно и непрекинато корис-
тење (safety, adequacy, convenience, continuity).1

Според дефиницијата на СЗО, како здравствено
исправно водоснабдување се смета водоснабду-
вањето со хигиенски исправна вода во доволни
количини во секој дом (за Европскиот  регион на
СЗО), односно на растојание од најмногу 15 мину-
ти одење пешки (за земјите во развој во други ре-
гиони на СЗО). 2 Како изворишта за водоснабду-
вање со вода за пиење во нашата Република се ко-
ристат подземни води во вид на природни изво-
ри, површинска вода - од реки, природни езера
или акумулации и атмосферска вода. Најголем
дел од населението на Републиката сега се снаб-
дува со вода за пиење од подземни води и тоа од
карстни извори (Скопје, Тетово, Гостивар, Дебар,
Струга, Охрид, Прилеп, Кичево)3. 
Преку водите за пиење можат да се пренесуваат
причинителите на бактериски, вирусни и параз-
итарни болести-т.н. цревни заразни болести (Wa-
ter borne diseases). Според податоците на СЗО се-
која година околу 500 милиони луѓе заболуваат од
болести поврзани со водата за пиење.Околу 10 ми-
лиони луѓе годишно умираат поради загадена во-
да.4 За подрачјето на Македонија сеуште  од ак-
туелен здравствен интерес се актуелните цревни
заразни заболувања: заразни проливи (гастроен-
тероколити),  заразната жолтица, дизентерија ка-
де водата за пиење сеуште има основно епиде-
миолошко значење3. 
До 50-те години  од 20-ти век населението во гра-
дот Кичево со вода за пиење се снабдувало од бу-
нари и извори од кои вода се транспортираше до
резервоарот во Кичевското кале, од каде одела во

градската мрежа. Поради зголемените потреби за
вода на населението, технолошкиот процес во
РЕК-Осломеј, а истовремено и недостаток на во-
да за пиење во соседните општини Брод, Прилеп
и Крушево-најсоодветно решение беше каптира-
ње на изворот Студенчица5.
Системот Студенчица е пуштен во употреба од
1984 година. Изворот се наоѓа на кота од 970м.н.в
со штедрост од 500-2000л/сек. и е во директна за-
висност од количината на паднатите врнежи. Во
природни услови на користење не постојат усло-
ви за загадување, ниту услови за изменување на
хемиските особини на водата, то дава можност
овој извор да се користи за водоснабдување. Ви-
сокиот коефициент на истекуваање и релативно
малото подрачје укажуваат на тоа дека изворот
Студенчица дренира вода пошироко од Бистра
планина6.
Службата по Хигиена и Здравствена Екологија-Ки-
чево од 1996 г. редовно го следи развојот на во-
доснабдувањето во Кичево и кичевскиот регион,
врши проценка на водоснабдителните објекти,
нивната сигурност и можноста за евентуални за-
гадувања кои претставуваат потенцијален ризик
по здравјето на населението, како што е предви-
дено во Националната програма за јавно здравје
на Р.М. и обемот и бројот на следење на квалите-
тот на вода за пиење се врши по Националната
програма за јавно здравје за 2013 година5. 
Целта на овој труд е да се направи евалуација на во-
доснабдувањето во Кичевскиот регион, да се про-
цени безбедноста на водата за пиење во кичевски-
те општини по видови на објекти, и да се прикаже
движењето на цревните заразни болести во ре-
гионот, како карактеристичен показател на степен
на санација на животната средина. 

Материјали и методи

Водоснабдувањето е прикажано преку статис-
тичко-информативни податоци, податоци од
локална самоуправа на општините, годишните
извештаи на ЦЈЗ Битола и Институтот за јавно
здравје на РМ, континуирана инспекција на во-
доснабдителните објекти, статистички обрабо-
тени лабараториски анализи на хигиенскиот
квалитет на водата за пиење во период од 1996-
2013 г., (според стандардни методи на Правил-
никот за безбедност на водата Сл.весник Р.М
46/2008) и епидемиолошки извештај за движе-
ње на цревни заразни болести. Резултатите се
прикажани табеларно и графички. 

Резултати

Градот Кичево (со население од 28.120 -50%) и 5
селски населби (со 3.509 жители -6%) со вода за
пиење се снабдуваат од градскиот водовод, кој
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користи подземни извори и во поглед на фи-
зичките, хемиските и микробиолошките
својства одговара на условите пропишани со За-
кон за води и спаѓа во 1 класа.
Кај 15 локални водоводи (со 15.202 жители -27%)
се вршело хлорирање на водата за пиење, доде-
ка во останати 50 локални водоводи кои снаб-
дуваат 7.136 жители (12%), не се врши дезинфек-
ција.  Со други видови водоснабдителни објек-
ти се снабдуваат 2.767 жители или  5% од вкуп-
ното население.
Примероците за хигиенски преглед на водата
од градскиот водовод редовно се земаат од 7
проточни места, три пати месечно, вкупно го-
дишно 252 мостри. Истиот ден тие примероци
со записник се носат на анализа во акредити-
рана лабораторија  во ЦЈЗ Битола.
Водата од градскиот водовод перманентно се
дезинфицира со гасен хлор на современ начин
во хлоринаторска станица с.Другово, од страна
на ЈКП”Комуналец”-Кичево и други мерки освен
таложење и хлорирање  за подобрување на ква-
литетот и прочистување на водата не се превзе-

маат, иако во пролетен период во траење од не-
колку дена се јавува заматување на водата по-
ради топење на снеговите или поинтензивни
дождови. 
Од извршените 4613 лабораториски  анализи на
водите од градскиот водовод и 172 од селата
приклучени на градскиот водовод - сите пока-
жаа здравствената  исправност и прописно хло-
рирање. Резидуален хлор се движи од 0,2-
0,5мг./литар според прописите.
Од прегледите за изградбата на водоводи во се-
лата на Македонија во периодот од 1971-1990 г.
може да се види  дека до 70-тите години снаб-
дувањето со вода за пиење во селата се вршело
скоро исклучиво од селските чешми и бунари
99%.15 Кај кичевското селско население во пе-
риодот од 1996-2000 г. со вкупно 79 водоснаб-
дителни објекти, водоснабдувањето исто така се
одвиваше комбинирано: од села приклучени на
градскиот водовод, села со сопствени локални
водоводи и села со други видови водоснабди-
телни објекти (чешми,бунари и извори) во соод-
нос 4%, 45% и 51%.
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Графикон бр.1 Видови водоснабдување во кичевскиот регион (број и процент на жители) 
во период од 2006-2010

Табела бр. 1 Следење  на здравствената  исправност на водата за пиење 
од градскиот водовод „Студенчица” во период од 1996-2013г. 



24

АРХИВИ НА ЈАВНОТО ЗДРАВЈЕ

Со масовна изградба на селските водоводи до
2013г. бројот на локални водоводи се зголемува
и достигнува до 65 (84% од вкупно 78 селски во-
доснабдителни објекти). 

До 2013г. сегашната општина Кичево (градот
и  78 селски населби) броела 5 општини: Ки-
чево, Зајас, Осломеј, Другово и Вранештица
со вкупно население 56.734 за цел регион со

Графикон бр.2. Развој на водоснабдувањето во кичевските села од 1996-2013г.

(број и % по видови водоснабдителни објекти)

Графикон бр.3 Видови  водоснабдителни објекти и % на жители од 2006 - 2010 

Табела бр.2 Следење на водоснабдувањето и хигиенскиот квалитет на  водата за пиење 
на територијата на Кичевскиот регион во период 1996-2013 година 
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начин на водоснабдување прикажан во гра-
фикон бр.3.
Во период од 1996-2013 г. извршени се околу
2000 увиди на водоснабдителни објекти во
кичевскиот регион и земени се вкупно 4.407
примероци на водата за пиење за анализа на
хигиенскиот квалитет. Освен водите према
Националната програма за јавно здравје на
Р.М се врши анализа и на водите од работ-
ните организации со сопствено извориште,
викенд населби, хотелско-угостителски
објекти и др.
Многу е ретка хемиската неисправност на
мострите, која се движи од 1-4% во испита-
ниот период, додека бактериолошката од 4-
26%, во просек 8%. Најголем процент на био-
лошката неисправност се регистрира кај
градските чешми 26%, а најмала е кај сел-

ските водоводи 4%. Преку водата за пиење
најчесто се пренесуваат бактерии, вируси и
паразити,  причинители на цревни заразни
болести (water-borne disease). Извор на зага-
дување на водата најчесто се фекалии од жи-
вотинско или хумано потекло. Во епидемио-
лошкото минато во нашето поднебје имало
во ендемска форма појава на цравен ти-
фус,паратифус, дизентерија и друго, додека
во сегашноста сеуште се среќаваме со зараз-
ната жолтица и проливи. 
Процентуално учество на акутните цревни бо-
лести во вкупниот број на заразни болести во
регионот варира 69 во 2000 г. на 17 во 2013 г., а
морбидитетот на болни од проливи (enterocol-
litis acuta) опаѓа од 35 на 11 и заразна жолтица
(Hepatitis A) од 17 на 1,4. 34
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Граф. бр.4  Процент на неисправни мостри по видови на водоснабдителни објекти  од  1996-20013 година

Табела бр.3 Процентуална застапеност на акутни цревни заразни болести во 
вкупен број на акутни заразни болести  од  1996- 2013 (број  и  %)
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Дискусија

Врз основа на извршените активности погоре из-
несени за процената на состојбата на водоснаб-
дителните објекти и водоснабдувањето во ки-
чевскиот регион се констатира дека од вкупно
56.734 жители во кичевскиот регион 46.831 жите-
ли (83%) до 2011год. добиваа безбедна вода за
пиење, во која се вршела дезинфекција и редов-
но одржување од ЈКП Комуналец (Кичево), Пас-
тертија (с.Зајас) и Хигиена (с.Осломеј), кои биле
во постојана соработка со службата по Хигиена
и здравствена екологија-Кичево6.  Одржувањето
на објектите од каптажа до разделната градба е
во надлежност на ЈП “Студенчица”-Кичево, до-
дека одржувањето на градската водоводна мре-
жа е во надлежност на Ј.К.П. “Комуналец” - Ки-
чево и моментално задоволува, иако често се
јавуваат дефекти и големи губитоци на вода, а
здравствениот надзор над водоснабдувањето,
објектите за водоснабдување и хигиенскиот ква-
литет на водата за пиење се врши од страна на
ЦЈЗ.Битола, ПЕ Кичево, службата по Хигиена и
Здравствена Екологија. Примероци за хигиен-
скиот преглед на водата за пиење од градскиот
водовод Кичево (основна хемиска и бактерио-
лошка анализа) се земаат од определен број на
мерни места на водоводната мрежа и во вре-
менски интервали, согласно важечките пропи-
си за безбедност на водата5, 9,10.
Од извршените санитарно-хигиенски увиди на
каптажата од градскот водовод се констатира,
дека се запазени  пропишаните услови за прва
зона за санитарна заштита, додека втората, од-
носно широката заштитна зона, која е ограниче-
на на север од Арап Кула па низводно сé до сли-
вот на реката Треска нема ознака, ниту табла за
било каква напомена или ограничување. Градс-
ката мрежа е застарена поради што се јавуваат
дефекти и се можни евентуални загадувања на
водата за пиење, или поголеми  губитоци. Оваа
година еден дел од застарена градска мрежа се
реновира и обновува6. Водата од градскиот во-
довод перманентно се дезинфицира со гасен
хлор на современ начин. Резидуалниот хлор од-
говара на прописите и се движи од 0.2 – 0.5 мг/л.
18, 23, Испитување на периодична анализа на во-
дата од градскиот водовод се врши 2 пати го-
дишно во Институт за јавно здравје на РМ и ре-
зултатите спрема  органолептичките, физичко-
хемиските и бактериолошките својства се оцену-
ваат како хигиенски исправни, согласно сани-
тарнохигиенските норми и важечките законски
прописи3. 
Многу ретко се јавува сезонско бактериолошко
загадување на сировата нехлорирана вода од
извор Студенчица (изолирана е Escherichia coli
или Enterobaсter aerogenes)  и дезинфекција мо-

ра да биде применета, доколку мониторингот
укаже на присуство на Escherichia coli или тер-
мотолерантни колиформни бактерии5,10. 
Единствен недостаток на водата (од хемиски ас-
пект) претставува помалата концентрација на
флуор (F), кој се движи од 0.1 до 0.3 мг/литар, што
доведува до масовно заболување - кариес на за-
бите за најголемиот дел од населението кое кон-
зумира површинска вода или вода од карсни из-
вори. Вештачки флуорираната вода претставу-
ва најпогоден начин за масовна примена на
флуорот во профилаксата на кариесот. Бидејки
таа постапка е сложена и скапа се користи ен-
догена профилакса за флуорот, најчесто се ко-
ристат таблети со флуор, флуорирана готварска
сол (Шведска), флуорирано млеко и др7. 
Во поширокото подрачје на кичевскиот регион во-
доснабдувањето се врши комбинирано (локални
водоводи, чешми, бунари и извори). Во 50 населе-
ни места-27% од кичевското население користат
вода од локални водоводи, во која се врши дезин-
фекција (со Жавелова вода), 12% од локални во-
доводи се без дезинфекција, додека останати сел-
ски водоснабдителни објекти 8 или 5% од вкупно
население нередовно или инцидентно вршат пре-
чистување на водата за пиење, поради што тие во-
ди се ризични и со несигурен квалитет5,8.

Заклучок 

Најчесто бактериолошкото загадување на вода-
та е со колиформни бактерии од фекално по-
текло, Escherichia coli и зголемен вкупен број на
колонии на 37ºC, но секако воведувањето на де-
зинфекција се одразува и врз морбидитетот на
цревните заразни заболувања (Enterocollitis
acuta и Hepatitis A). Морбидитетот на заболува-
ња поврзани со водата за пиење забележително
опаѓа со подобрување на микробиолошкиот
квалитет на водата за пиење и со спроведување
на континуирана и стручна дезинфекција на ис-
тата од одговорни лица вработени во Јавни Ко-
мунални Претпријатија. Во испитаниот период
нема  пријавени болни од останатите  цревни
болести како што се дизентерија, тифус, пара-
тифус и др.
Многу е мал процентот на хемиската неисправ-
ност кај водите од кичевскиот регион (1-7%). Бак-
териолошки квалитет на водите земени од ра-
ботни организации и хотелски објекти е со не-
исправност од 2-7%. Највисока биолошка не-
исправност се констатира кај градските чешми
неприклучени на градскиот водовод -26%, кај
други видови водоснабдителни објекти- 19%,
крајпатни спомен чешми- 17% и најниска е кај
селските водоводи - 4%, кај водите со посебни
својства-(минерални) неисправност е 0%, 



Препораки

Имајки ја во предвид констатираната состојба и
согледувајки го значењето на снабдувањето со
хигиенски исправна вода за пиење во доволни
количини се препорачува да се продолжи со
спроведувањето на сите санитарно-хигиенски
превентивни мерки.
Јаните претпријатија на кои им е дадена над-
лежност за одржување на водоснабдителниот
систем во општинита Кичево со посебен ангаж-
ман на здравствената служба да реализираат
планови за санирање на постојните водоснаб-
дителни објекти. Да се изградат водоводи на по-
широкото подрачје, особено во Зајашкиот реги-
он (поранешната општина Зајас) со воведување
на добра превентивна дезинфекција кај нив и
да се одржува нивниот квалитет и квалитетот на
водата за пиење.
Да се продолжи со спроведување на сите сани-
тарни и други мерки во однос на земјиштето, од-
носно подземните води за заштита од нивно за-
гадување спрема режимот што треба да се спро-
ведува во трите заштитни санитарни зони, а вто-
рата-широката заштитна зона задолжително да
се обележи со знаци или табли, да се забрани
пасење на домашни животни во околината на
првата заштитна зона и било која друга актив-
ност. Потребно е да се посвети особено внима-
ние на правилно отстранување и крајна диспо-
зиција на отпадните води и други отпадни ма-
терии.   
Неопходно е да се врши одговорно, редовно
пријавување и регистрирање на заразните и
цревните заразни заболувања во здравствени-
те установи од страна на лекарите од општа
пракса, инфективната служба, хигиенска  и епи-
демиолошката служби, а со тоа и спречување на
нивната појава и ширење.

Да се разреши стручната дилема “за” или “про-
тив” флуорирањето на водата за пиење од градс-
киот водовод. Дотогаш стоматолошките служби
и понатаму активно да спроведуваат индивиду-
ална кариес профилакса.  
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Извадок

Интензификацијата на системската хемотера-
пија со воведување на високи дози метотрексат
(МТХ) е режим кој доведе до зголемување на
стапката на преживување кај децата со акутна
лимфобластна леукемија (АЛЛ). И покрај бене-
фитот од неговата примена, сепак МТХ -от мо-
же да предизвика сериозни, па дури и живот-
нозагрозувачки токсични ефекти кои се должат
на неговото неселективно и неспецифично
дејство. Раната детекција и менаџирање на ток-
сичните ефекти од високите дози на МТХ пре-
тставува дијагностички и терапевтски предиз-
вик за секој онколог. Целта на оваа студија бе-
ше да се детерминира инциденцијата на ток-
сичните ефекти од хемотерапија со МТХ и да се
направи споредба на инциденцијата и интензи-
тетот на токсичните ефекти од хемотерапијата
кај пациенти со АЛЛ третирани со 2г/м2 и 5г/м2

МТХ по протокол АЛЛ БФМ 95. Беше спроведе-
на ретроспективна анализа на 77 болнички ис-
тории на деца со АЛЛ со среден ризик, лекува-
ни на Одделот за хематологија и онкологија при
Универзитетската клиника за детски болести во
Скопје. Испитуваната група беше составена од
45 пациенти со АЛЛ кај кои беше анализирана
фазата М (апликација на високи дози МТХ 5г/м2)
од протоколот АЛЛ БФМ 95. За споредба на ток-
сичните ефекти беше вклучена контролна гру-
па од 32 пациенти со АЛЛ кои беа третирани со
пониски дози МТХ (2г/м2). Нашите иследувања
покажаа дека токсичните ефекти се значајно

позастапени и од потежок степен при аплика-
ција на повисоки дози МТХ. Најчесто регистри-
рани токсични ефекти беа хепатотоксичност,
орален мукозит и хематолошка токсичност. Бе-
ше рагистриран статистички сигнификантно
потежок степен на хепатотоксичност и мукозит
кај испитуваната група. Токсичните ефекти
предизвикани од високите дози на МТХ зависат
од аплицираната доза на лекот, но постојат и ин-
дивидуални разлики. Во нашата студија токсич-
ните ефекти од хемотерапијата беа поизразени
во испитуваната група како резултат на третма-
нот со повисока доза МТХ, додека пак разлики-
те во манифестацијата на токсичните ефекти
меѓу пациентите од испитуваната група најве-
ројатно се должат на варијации во гените кои се
вклучени во апсорпцијата на лековите, нивната
екскреција, целуларниот транспорт и сл. Акту-
елните истражувања се насочени кон изнаоѓа-
ње генетски маркери кои би го предвиделе ри-
зикот за развој на токсични ефекти во тек на те-
рапијата со МТХ.

Клучни зборови: акутна лимфобластна леуке-
мија, метотрексат, токсични ефекти
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kemia (ALL). Despite this benefit, this agent might
cause serious toxicity, even life-treating events
during treatment. Therefore, prediction, early de-
tection and management of toxic effects during
therapy with high doses of MTX is still a great
challenge for every pediatric oncologist. The aim
of our study was to evaluate the incidence of to-
xic effects of chemotherapy with high doses of
MTX (5 g/m2) and to compare them with toxicity
during application of lower doses of MTX(2 g/m2).
Retrospective record review of 77 children with
medium risk ALL was done. Patients were treated
in the Department of hematology and oncology at
the University children’s hospital in Skopje. For-
ty-five of them were treated with 5 g/m2 and 32 of
them were treated with 2 g/m2 (historic group).
Toxicity was registered according to the protocol
for acute toxicity, part of the ALL BFM 95 proto-
col. Toxic effects were predominant in the group
treated with higher doses of MTX. The most sig-
nificant toxic effects were hepatotoxicity, oral
mucositis and myelosuppression. More severe
grade of hepatotoxicity and oral mucositis were
present in the study group. In our study toxic ef-
fects were more common in the study group due
to application of higher doses of MTX. Variations
in toxicity between the patients of the study gro-
up are probably due to the genetic differences in
the drug absorption, their excretion and cellular
transport. Current studies are dedicated on dis-
covering genetic markers which will be able to
predict the risk of appearance of MTX toxicity.

Key words: acute lymphoblastic leukemia, met-
hotrexate, toxic effects

Вовед

Достигнувањата и искуствата во терапијата на
акутната лимфобластна леукемија (АЛЛ) пре-
тставуваат вистинска револуција во совреме-
ната клиничка онкологија1,2. Пред ерата на ан-
тилеукемиската терапија АЛЛ важеше за фа-
тална болест по чие дијагностицирање децата
преживуваа 2-3 месеци. Во денешно време ре-
чиси 95% од заболените постигнуваат комплет-
на ремисија во тек на терапијата, а околу 70-80%
од нив постигнуваат пролонгирана ремисија
(ЕФС подолго од 5 години) и повеќето од нив
може да се сметаат за излекувани. Овој особен
успех се должи на повеќе фактори: воведување
на нови антилеукемиски лекови, подобро поз-
навање на кинетиката на леукемиските клетки,
превенција и лекување на леукемиските жа-
ришта во ЦНС, модификација на терапијата во
согласност со ризичните фактори и интензи-
фикација на терапијата, особено за пациенти-

те со висок ризик, навремено препознавање и
ефикасен третман на токсичните ефекти од хе-
мотерапијата1,2,3. 
Различни терапевтски протоколи се примену-
ваат во третманот на АЛЛ, но во сите протоко-
ли метотрексатот е еден од круцијалните ци-
тостатици. Во почетокот МТХ бил применуван
во помали дози (под 1 г/м2), но подоцна посте-
пено дозите се зголемувани, така што денес во
повеќето протоколи за третман на АЛЛ се пре-
порачуваат високи дози МТХ (5г/м2)4. Благода-
рение на високите дози МТХ намален е бројот
на релапси, посебно релапси во ЦНС, а зголе-
мен е процентот на преживување од оваа бо-
лест. И покрај бенефитот од неговата примена,
сепак кај одреден дел од децата со АЛЛ може
да предизвика сериозни, па дури и животоза-
грозувачки токсични ефекти кои се должат на
неговото неселективно и неспецифично
дејство. Најчести токсични ефекти при терапија
со високи дози метотрексат се: хепатотоксич-
ност, орален мукозит, хематолошка токсичност
и гастроинтестинална токсичност. Поретко се
јавуваат: невротоксичност, пулмонална токсич-
ност и нефротоксичност. Пријавени се и летал-
ни исходи како последица на токсичното
дејство на високите дози метотрексат. 
Во текот на терапијата со МТХ внимателно се
следат токсичните ефекти и се споредуваат до-
биените резултати меѓу различни студиски гру-
пи. Целта на сите истражувања е можноста за
апликација на пониски дози МТХ кај пациенти
со низок ризик за релапс или со зголемена сен-
зитивност на МТХ, со што би се минимизирале
или избегнале токсичните ефекти без да се зго-
леми ризикот од неуспех на терапијата.
Во превенцијата на токсичните ефекти од те-
рапијата со МТХ вклучени се повеќе терапевтс-
ки мерки пред почетокот, во текот на аплика-
цијата на лекот и по завршување на терапијата.
Пред почетокот на терапијата се врши процен-
ка на бубрежната, хепаталната функција и хе-
матолошкиот статус на детето. Во тек на апли-
кацијата на лекот се спроведува прехидрација
за алкализација на урината бидејќи МТХ под-
обро се излачува во алкална средина. Потоа
следи хиперхидрација повторно со додавање
на бикарбонати во текот на апликацијата на ле-
кот со постојано следење на вредностите на pH
на урината за да се одржи алкална урина . Се
следи нивото на МТХ во крвта 24, 36 и 48 часа
по завршување на терапијата, а 36 часа по за-
вршувањето на терапијата со МТХ предвидена
е апликација на калциум фолинат стандардно
во три дози за да се спречи цитотоксичното
дејство на МТХ 3.
Целта на ова истражување беше да се детерми-
нира инциденцијата на токсичните ефекти од
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хемотерапија со МТХ и да се направи споредба
на инциденцијата и интензитетот на токсични-
те ефекти од хемотерапијата кај пациенти со
АЛЛ третирани со 2 г/м2 и 5 г/м2 според прото-
колот АЛЛ БФМ 95 (протокол за третман на
акутна лимфобластна леукемија на Берлин –
Франкфурт – Минстер студиската група).

Mатеријал и методи

Ретроспективна анализа беше спроведена на 77
болнички истории на деца со АЛЛ со среден ри-
зик, лекувани на Одделот за хематологија и он-
кологија при ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести. Испитуваната група беше сос-
тавена од 45 пациенти со АЛЛ кај кои беше ана-
лизирана фазата М, која се состои од четири
циклуси на високи дози МТХ 5 г/м2 аплицира-
ни на растојание од две недели, во согласност
со протоколот АЛЛ БФМ 95. За споредба на ток-
сичните ефекти беше вклучена контролна гру-
па од 32 пациенти со АЛЛ кои беа третирани со
пониски дози МТХ (2 г/м2). 
Анализата за акутна токсичност на хемотера-
пијата во тек на фаза М кај двете испитувани
групи беше спроведувана според критериумите
од протоколот АЛЛ БФМ 953.
Токсичните ефекти беа анализирани преку про-
ценка на степенот на:

- хематолошка токсичност (вредности на хе-
моглобин, еритроцити, леукоцити, грануло-
цити, тромбоцити);

- присутна инфекција и фебрилност; 
- мукозит (орален и интестинален);
- кардиотоксичност (нарушување на ритамот-
електрокардиографски и вредностите на
ејекционата фракција – ехокардиографски);

- невротоксичност (централна и периферна
невротоксичност);

- кожна токсичност (промени на кожата);
- нефротоксичност (вредности на креатинин
и клиренс на креатинин).

Статистичка анализа на податоците
За статистичка анализа на податоците беше ко-
ристен софтверот SPSS for Windows, 13.0. За тес-
тирање на значајноста на разликите беше ко-
ристен Pearson-ов chi-square тест, Yates Chi-
square и Fisher-ов exact тест.

Резултати

Беа анализирани 77 истории на болест на па-
циенти со АЛЛ со стандарден ризик (МРГ) ле-
кувани на Одделот за хематоонкологија при ЈЗУ
Универзитетска клиника за детски болести. Од
нив 45 пациенти (испитувана група) примиле по
4 циклуси високи дози МТХ – 5 г/м2, додека 32

Табела 1. 
Дистрибуција на 
пациентите од 
испитуваната и 
контролната 
група по пол

Yates Chi-square=2,32 df=1 p=0.13 

Табела 2. Возраст на пациентите од испитуваната и контролната група

*p<0,05   **p<0,01

Табела 3.
Токсични 
ефекти од 
хемотерапијата 
кај двете групи 
испитаници



пациенти (контролна група) примиле по 4 цик-
луси дози МТХ – 2 г/м2. Сите циклуси на хемо-
терапија беа спроведени согласно критериу-
мите пропишани во протоколот АЛЛ БФМ 95.
Во табелата 1 е прикажана половата структура
на испитаниците.
Резултатите не покажаа статистички значајна
разлика во дистрибуцијата по пол кај двете гру-
пи испитаници.
Во табелата 2 е прикажана старосната структу-
ра на испитаниците. Просечната возраст на па-
циентите од испитуваната група беше 6,5±4,1 го-
дини, а на пациентите од контролната група
5,5±2,5 години. Резултатите покажаа дека нема
статистички значајна разлика во однос на воз-
раста меѓу двете групи. 
Инциденцијата на токсичните ефекти во тек на
спроведување на терапијата со МТХ е прикажа-
на во табелата 3. Резултатите од статистичката
анализа покажаа дека сите токсични ефекти
беа детектирани почесто во испитуваната гру-
па, а разликата во споредба со контролната гру-
па беше статистички сигнификантна за следни-
те состојби: алергија, анемија, неутропенија,
тромбопенија и хепатотоксичност.
Кардиотоксичност, кожна токсичност и интес-

тинален мукозит беа реагистрирани само кај
еден пациент од испитуваната група. 
Нефротоксичност и невротоксичност не беа ре-
гистрирани кај пациентите од двете испитува-
ни групи.
Во табелата 4 се прикажани резултатите за сте-
пенот на хепатотоксичност. Хепатотоксичноста
од прв степен беше нотирана кај 55,6% од паци-
ентите во испитуваната група, а во контролната
група само кај 6,25%. Кај 8,89% од пациентите во
испитуваната група беше забележан трет степен
на хепатотоксичност, којшто не беше забележан
кај пациентите од контролната група. Според-
бата на резултатите покажа дека во испитува-
ната група високосигнификантно почесто се де-
тектира наод на прв и трет степен на хепато-
токсичност во споредба со оној кај контролната
група (p=0,004). 
Инциденцијата и степенот на орален мукозит во
испитуваната и контролната група се прикажа-
ни во табелата 5. Кај пациентите од испитува-
ната група почеста беше појавата на орален му-
козит (35,56%) во споредба со контролната гру-
па (18,75%), а орален мукозит од втор степен зна-
чајно почесто имаа пациентите од испитувана-
та група (p=0,023). 
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Табела 4.
Степен на 
хепатотоксичност 
кај двете групи 
испитаници

**p<0,01

Табела 5.
Степен на 
орален мукозит 
кај двете 
испитувани 
групи

Табела 7.
Вид на 
инфекции во 
тек на протокол М 
кај двете групи 
пациенти 

Pearson chi-square=13,37 df=1 p=0,00026 има/нема инфекција
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Во текот на спроведување на хемотерапијата во
тек на протокол М кај одреден број пациенти бе-
ше манифестирана некаква инфекција. Видот
на инфекцијата е прикажан во табелата 7. Во фа-
зата М од протоколот, испитаниците од испиту-
ваната група статистички сигнификантно по-
често имале некаков вид инфекција во според-
ба со пациентите од контролната група (45% vs.
6,25%; p=0,00026). Меѓу дваесетте пациенти од
испитуваната група со одредена инфекција, кај
5 пациенти инфекцијата била бактериолошки
потврдена, кај 6 бактериска инфекција не била
докажана, кај 7 причинител на инфекцијата бил
вирус, а кај 1 испитаник се работело за габична
инфекција. Само кај двајца пациенти од кон-
тролната група била регистрирана инфекција,
бактериолошки непотврдена. 
Степенот на тежината на инфекциите кај паци-
ентите од двете групи е прикажан на табелата 8. 
Во однос на степенот на инфекција во фазата
М од медикаментозниот третман, кај пациенти-
те од испитуваната група високосигнификантно
доминираа инфекции од трет степен
(p<0,00007), додека двете епизоди на инфекција
регистрирани кај пациентите од контролната
група беа од втор степен.
Алергиска реакција во тек на апликацијата на
МТХ манифестирале 4 пациенти од испитува-
ната група, додека таква реакција не беше ре-
гистрирана во контролната група. Кардиоток-
сичност, кожна токсичност, интестинален му-
козит беа регистрирани само кај еден пациент
од испитуваната група. Нефротоксичност и нев-
ротоксичност не беа регистрирани кај пациен-
тите од двете испитувани групи. 

Дискусија

Токсичните ефекти во тек на спроведување на
хемотерапијата се честа причина за морбидитет
и морталитет кај децата со малигни заболувања.
Тие се должат на директното токсично дејство
на цитостатиците врз нормалните клетки кои
брзо се делат и на ниската специфичност на хе-
мотераписките агенси. Со интензификацијата

на хемотераписките режими се потенцираа ток-
сичните ефекти од хемотерапијата и нивното
менаџирање претставува дијагностички и тера-
певтски предизвик за секој онколог4.
Интензификацијата на системската хемотера-
пија со воведување на високи дози МТХ е режим
кој е применуван во повеќето протоколи за трет-
ман на АЛЛ. Неговата примена доведе до зго-
лемување на стапката на преживување и нама-
лување на потребата од кранијална ирадијација
за профилакса на ЦНС2,3,4. 
МТХ делува преку инхибиција на два ензима –
првиот е дихидрофолат редуктаза (ДХФР)
којшто е одговорен за конверзија на дихидро-
фолат во тетрахидрофолат. Тетрахидрофолатот
е супстрат на ензимот тимидилат синтетаза (ТС).
Tимидилат синтетаза e вториот ензим којшто го
инхибираат полиглутаматските форми на МТХ
и како последица на неговата инхибиција клет-
ките не можат да синтетизираат пурини и ти-
мидилат, со што е оневозможена синтеза на де-
оксирибонуклеинската киселина (ДНК). Ова е
особено значајно за апоптоза на малигните
клетки, но истовремено МТХ-от делува цито-
токсично и врз клетките во организмот кои брзо
се делат–клетките на мукозите, коскената срце-
вина и сл. Како последица на тоа се јавуваат ток-
сични ефекти од терапијата со високи дози МТХ
кај децата со АЛЛ: мукозити, транзиторен по-
раст на ензимите на црниот дроб, миелосупре-
сија, инфекции, кожна токсичност и друго4,5,6.
Најчесто овие токсични ефекти се транзитори-
ни и ревeрзибилни, но понекогаш е неопходна
модификација на дозите или дури и одложува-
ње на следниот циклус на хемотерапија, што мо-
же да го зголеми ризикот за релапс на болеста. 
Во литературата опишано е дека токсичните
ефекти од високите дози МТХ се почести и по-
интензивни кај поголемите деца7. Невроток-
сичноста е ретка придружна манифестација на
високите дози метотрексат. МТХ може да пред-
извика акутна, субакутна и хронична невро-
токсичност. Најчеста манифестација на невро-
токсичните ефекти на МТХ е леукоенцефало-
патијата. Опишани се случаи со ненадејна
појава на конвулзии, хемипареза, афазија и ко-

Табела 8.
Степенот 
на тежината на 
инфекциите 
кај двете групи 
пациенти

Pearson chi-square=21,89 df=3 p=0,00007 степени на инфекција и нема инфекција
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ма8. Промени на кожата во смисла на генера-
лизирано црвенило придружено со тешка деск-
вамација на кожата е ретко манифестиран ток-
сичен ефект од МТХ9. Опишани се и летални ис-
ходи како последица на токсичните ефекти од
хемотерапијата, најчесто како резултат на се-
риозна инфекција или тежок хеморагичен син-
дром. Некои автори ги поврзуваат овие летал-
ни исходи со присуството на полиморфизми во
генот за ензимот МТХФР (метилен тетрахидро-
фолат редуктаза)10.
Нашите иследувања покажаа дека токсични-
те ефекти се значајно позастапени и од поте-
жок степен кај пациентите од испитуваната
група каде беа аплицирани повисоки дози
МТХ – 5 г/м2 отколку во контролната група па-
циенти каде беа аплицирани пониски дози
МТХ – 2 г/м2. Најчесто манифестирани токсич-
ни ефекти во испитуваната група беа хепато-
токсичноста (77,8%), којашто во студијата на Фа-
роу11 изнесувала 66,5%. Потоа следуваат орал-
ните мукозити (35,56%), кои во студијата на Ро-
те13 биле најдени кај 25% од пациентите, и не-
утропенија (40%). Нашите резултати се слични
со податоците објавени во литературата7,11,12,13.
Кај 8,89% од испитуваната група беше регис-
триран статистички сигнификантно потежок
степен на хепатотоксичност (p=0,004); во сту-
дијата на Фароу овој процент бил скоро двојно
повисок (17,6%)11 Кај контролната група не беше
регистриран ниту еден пациент со тежок сте-
пен на хепатотоксичност. Орален мукозит од
потежок степен исто така беше регистриран
статистички сигнификантно почесто кај паци-
ентите од испитуваната група (26,67%; p=0,023),
додека тој беше присутен само кај 3% од па-
циентите од контролната група. 
Многу често во тек на терапијата заради ин-
тензивната миелосупресија пациентите со
АЛЛ се подложни на бактериски и вирусни ин-
фекции14. Овие инфекции може да доведат до
сериозни компликации во смисла на пролон-
гирање на болничкиот престој, потреба од ин-
тензивно лекување, одложување на следниот
хемотераписки циклус, па дури и летален ис-
ход12. Адекватна антибиотска и супортивна те-
рапија се значаен фактор во надминување на
компликациите предизвикани од инфекции-
те. Во нашата студија инфекција беше високо-
сигнификантно почесто регистрирана во ис-
питуваната група во споредба со контролната
група (p=0,00026). Исто така, во оваа група ис-
питаници високосигнификантно почесто ин-
фекцијата беше од трет степен (p=0,00007).
Сите регистрирани токсични ефекти беа од ре-
верзибилен карактер, а во шест случаи беа при-
чина за одложување на наредниот циклус на
хемотерапија. Не беше регистриран ниту еден

летален исход како последица на манифеста-
цијата на токсичните ефекти. 

Заклучок 

Повеќето актуелни протоколи за третман на
АЛЛ во детската возраст применуваат високи
дози МТХ. Тој е еден од најстарите употребува-
ни цитостатици, но сè уште има круцијално
значење во третманот на детската АЛЛ. Него-
вата примена доведе до значајно подобрување
на стапката на преживување кај пациентите со
АЛЛ и намалување на бројот на релапси. Во те-
кот на третманот со високи дози МТХ можна е
појава на токсични ефекти, најчесто хепато-
токсичност, мукозити, хематолошка токсич-
ност и инфекции. Разликите во манифестира-
њето на токсичните ефекти меѓу пациентите од
двете групи се должи на разликата во дозира-
њето на МТХ, додека пак разликите помеѓу па-
циентите од испитуваната група се должат на
варијации во гените кои се вклучени во апсор-
пцијата и метаболизмот на лековите, нивната
екскреција, целуларниот транспорт и сл.
Иако апликацијата на високи дози МТХ е повр-
зана со потребата од интензивно следење, по-
себен начин на апликација со интензивна хид-
рација, следење на концентрацијата на лекот
и одредени токсични ефекти, неговата приме-
на е значајна во третманот на АЛЛ.
Актуелните истражувања се насочени во изна-
оѓање маркери кои би го предвиделе ризикот
за развој на токсични ефекти во тек на тера-
пијата со МТХ. Се проучуваат полиморфизми
на гените вклучени во метаболизмот на анти-
леукемиските агенси со цел индивидуализира-
ње на терапијата, при што секој пациент би ја
добил потребната терапија придружена со што
помалку токсични ефекти, без ризик за неус-
пех на терапијата и без ризик за иден релапс
на болеста. 
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Abstract

In current protocols for treatment of acute lym-
phoblastic leukemia in childhood methotrexate
(MTX) is one of the crucial cytostatics. The occur-
rence of MTX toxicity is still а great problem be-
cause of the interpatient differences in drug me-
tabolism. These differences may be due to poly-
morphisms of genes involved in the folate meta-
bolism.  The present study was carried out to de-
termine the prevalence of MTHFR C677T poly-
morphism in children with acute lymphoblastic
leukemia (ALL). Also the effect of the genotype on
the toxic effects during therapy with high doses
of МТХ in 45 patients with ALL treated in accor-
dance with the protocol ALL BFM 95 and ALL
BFM 2000 was evaluated. All 45 patients with ALL
were genotyped for MTHFR C677T polymorphism.
Correlation with the presence of a certain poly-
morphism and toxic effects of the chemotherapy
with high doses of МТХ was made in the Depar-
tment for hematology and oncology at the Uni-
versity Clinic for children’s diseases – Skopje. The
control group included 32 healthy patients. In the
study group 24 (53.3%) children had a wild type of
polymorphism (CC),  15 (33.33%) children were he-
terozygous (CT) for MTHFR C677T polymorphism,

and 6 (13.33%) children were homozygous for the
variant type of the polymorphism (ТТ). The cor-
relation of the genotype with МТХ toxicity indi-
cated a statistical significance only for oral mu-
cositis, while for the other toxic effects there was
no statistically significant correlation. In our stu-
dy the results indicated that oral mucositis was
statistically significantly more frequently identi-
fied in the case of the variant carriers for this po-
lymorphism. For the other toxic effects caused by
the therapy with high doses of МТХ no statisti-
cally significant correlation with MTHFR C677T
polymorphism was identified. This occurrence
maybe due to the small number of patients ana-
lyzed in this study and the possible protective in-
fluence of other genetic polymorphisms included
in the folate metabolism, which were not subject
to consideration of this study. 

Key words: acute lymphoblastic leukemia, met-
hotrexate, toxic effects, MTHFR, polymorphisms

Извадок

Во актуелните протоколи за третман на акутна
лимфобластна леукемија во детската возраст
метотрексатот (МТХ) е еден од круцијалните ци-

ВЛИЈАНИЕТО НА Ц677Т ПОЛИМОРФИЗМОТ НА
ГЕНОТ ЗА МТХФР ВРЗ ИНЦИДЕНЦИЈАТА НА

ТОКСИЧНИТЕ ЕФЕКТИ ОД ВИСОКИТЕ ДОЗИ МТХ КАЈ
ДЕЦА СО АКУТНА ЛИМФОБЛАСТНА ЛЕУКЕМИЈА
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тостатици. Предвидувањето на појавата на ток-
сични ефекти во тек на терапијата со МТХ пре-
тставува сè уште голем проблем заради индиви-
дуалните разлики во метаболизмот на лекови кај
пациентите. Овие разлики можеби се должат на
присуство на полиморфизми на гените вклуче-
ни во фолатниот метаболизам. Целта на сту-
дијата беше да се одреди инциденцијата на
МТХФР Ц677Т полиморфизмот кај децата со
акутна лимфобластна леукемија (АЛЛ) и да се
анализира влијанието на генотипот врз мани-
фестацијата на токсичните ефекти во тек на те-
рапија со високи дози МТХ кај пациенти со АЛЛ
третирани по протоколот АЛЛ БФМ 95. Беше
вклучена и контролна група од 32 здрави испи-
таници. Беше направена генотипизација за по-
лиморфизмот Ц677Т кај 45 пациенти со АЛЛ и
негова корелација со токсичните ефекти од хе-
мотерапијата со високи дози МТХ анализирани
од болничките истории на пациенти со АЛЛ ле-
кувани на Одделот за хематологија и онкологија
при ЈЗУ Универзитетска клиника за детски бо-
лести - Скопје. Во студиската група 15 (33,33%) па-
циенти беа хетерозиготи (ЦТ) за полиморфизмот
Ц677Т на генот MTHFR, а 6 (13,33%) пациенти хо-
мозиготи (ТТ). Во контролната група 10 испита-
ници (31,25%) беа хетерозиготи за полиморфиз-
мот (ЦТ), а 6 испитаници (18,75%) хомозиготи (ТТ).
Корелацијата на генотипот со токсичните ефек-
ти од високите дози на МТХ покажа статистич-
ка сигнификантност само за орален мукозит, до-
дека беше статистички несигнификантна за ос-
танатите токсични ефекти. Оваа појава можеби
се должи на малата група пациенти којашто бе-
ше анализирана во оваа студија и можното про-
тективно влијание на други генски полимор-
физми вклучени во фолатниот метаболизам, а
кои не беа предмет на оваа студија. 

Клучни зборови: акутна лимфобластна леуке-
мија, метотрексат, токсични ефекти, МТХФР, по-
лиморфизми

Introduction

The acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the
most common type of cancer in childhood and it
accounts for almost one third of all malignant di-
seases in children. The optimization of the che-
motherapy regimens in the treatment of ALL led
to complete remission in 95% of patients during
treatment, and in 80% thereof a total success of
the treatment is noted. Once the main study gro-
ups reached comparable results in the treatment
of childhood ALL with current protocols, the fo-
cus of their attention is the reduction of acute
and late toxic effects of chemotherapy, as well as

the improvement of the outcome in case of pati-
ents with poor prognosis1. Predicting the toxic ef-
fects of chemotherapy is difficult taking into con-
sideration the large differences between patients
in terms of pharmacokinetics and pharmacody-
namics of anti-leukemic agents. This diversity
can, to some extent, be linked to sequence varia-
tions in genes involved in drug absorption, excre-
tion, cellular transport and effector targets or tar-
get pathways.2 Pharmacogenetics, the study of ge-
netic variations in drug processing genes, may be
used as a tool to further improve the treatment
of childhood ALL as well to predict toxic effects of
chemotherapy.
In all protocols for treatment of ALL, methotre-
xate (MTX) is one of the crucial cytostatics. It in-
hibits the function of the enzyme dihydrofolate
reductase (DHFR), inhibiting the folate metabo-
lism and indirectly interrupting the function of
the enzyme methylenetetrahydrofolate reducta-
se (MTHFR). MTHFR enzyme catalyzes the reduc-
tion of 5,10-methylenetetrahydrofolate required
for purine and thymidine synthesis to 5- methy-
lenetetrahydrofolate which is required for prote-
in synthesis and nucleic acid methylation. Alte-
rations in reduced folate pools, as a consequence
of changes in MTHFR activity, may have a signifi-
cant effect on the responsiveness of malignant
and non-malignant cells to MTX. It has been pro-
posed that alterations in intracellular folate pool
could increase the toxic effects of MTX 3.
One of the most common polymorphisms of the
MTHFR gene is the C677T polymorphism. MTHFR
C677T polymorphism is characterized by replace-
ment of the amino acid alanine with valine lea-
ding to reduced activity and thermolability of the
enzyme3. The activity of MTHFR enzyme in the va-
riant carriers of this polymorphism (TT) is 30%,
and in heterozygous cases (CT) is 60% of the nor-
mal activity of the enzyme 4,5.
The frequency of MTHFR C677TT genotype is of-
ten reported to be high in European, Asian Cen-
tral and South American (10-32%) populations,
low in different African populations (0-3%) and al-
so showing geographical gradients among Chine-
se Han populations 4. 
Several studies in ALL have suggested that varia-
tions in single nucleotide polymorphisms of genes
involved in folate metabolism contribute to the in-
ter-individual variation in MTX toxicity 6,7. The re-
sults are still controversial. 
The aim of this study was to identify the distribu-
tion of MTHFR C677T polymorphism in children
with ALL and to analyze the influence of this po-
lymorphism over the manifestation of toxic ef-
fects during therapy with high doses of МТХ in pa-
tients with ALL treated according to ALL BFM 95
and ALL BFM 2000 protocols.
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Material and methods

This was a retrospective study comprising 45
children (stratified in standard and medium
risk groups) treated with high doses of
MTX(5g/m2) for ALL at the University Children’s
Hospital, Department of Hematology and On-
cology in Skopje as a study group and 32 heal-
thy volunteers as a control group. The study was
approved by the National Ethics Committee of
the Republic of Macedonia and informed con-
sent was obtained by parents and patients be-
fore inclusion in the study.

Toxicity assessment
The data were collected from medical records of
patients with ALL treated according to ALL BFM
95 and ALL BFM 2000 protocols. To evaluate the
occurrence of toxic effects during therapy with
high doses of МТХ a total number of 180 cycles
of high doses MTX were analyzed. Every patient
has received four cycles of high doses MTX, each
separated by a period of two weeks. The toxic ef-
fects were analyzed according to the toxicity cri-
teria from the protocol ALL BFM 95 and ALL
BFM 2000. We collected the following data for
each course of the treatment: presence of mu-
cositis (oral and intestinal), hemoglobin level,
leukocyte and thrombocyte count, presence of
neurotoxicity signs (peripheral and central), skin
changes and level of liver enzymes.  Subsequen-
tly, the toxic effects were analyzed in correlati-
on to the genotype. 

Isolation of DNA
From each patient 3 ml peripheral blood with ED-
TA as anti-coagulant were taken. Subsequently, a
standard salting – out protocol with 5М NaCl was
used to isolate genomic DNA from peripheral leu-
kocytes obtained from venous blood draws. 

Genotyping of the C677T polymorphism 
in the MTHFR gene
Genotyping was conducted in line with the follo-
wing procedure:
The region of the MTHFR gene was amplified by
polymerase chain reaction using appropriate oli-
gonucleotide primer pair (according to Bagheri et
al., 2010, ordered from Sigma-Genosys); thermos-
table Taq polymerase, PCR buffer factory prepa-
red with magnesium ions, a mixture of deoxy-

nucleotides (dNTP) and a sample of DNA from a
subject in reactive test tubes with thin walls. Am-
plification program is used in PCR-machine (Per-
kin-Elmer GeneAmp System 2400). The success of
the amplification was verified by horizontal aga-
rose electrophoresis and fluorescence staining of
the gel with ethidium bromide. The gel is photog-
raphed under UV - light (312 nm) with a digital ca-
mera (Canon).
The digital analysis (identification of electrop-
horetic bands and determining their length in
base pairs) was carried out by option for analysis
of one-dimensional gels software Image J of NIH.
The amplification product has a length of 265
base pairs (bp). Amplified products were digested
with restriction endonuclease Hinfl under opti-
mal conditions in order to determine the geno-
type of the C677T polymorphism (wild type – CC,
heterozygous - CT and variant type – TT).
For the purposes of the statistical data analysis,
the software SPSS for Windows 13,0 was used. Fis-
her’s exact test was used for testing the signifi-
cance of the differences.

Results

After performed genotyping in both groups and
after analysis of the toxicity occurrence in 45
patients with ALL and correlation thereof with
the genotype, the following results have been
obtained. 
The prevalence of the polymorphism in the study
and control group is provided in Table 1.
The results from the analyzed distribution of
MTHFR C677T polymorphism in the study group
indicated that 24 (53.33%) patients were carriers
of the wild genotype (CC), 15 (33.33%) were hetero-
zygous (CT), and the remaining 6 (13.33%) were ho-
mozygous for the variant type of the polymor-
phism (ТТ).
In the control group of 32 healthy analyzed sub-
jects, the following results have been obtained: 16
persons (50%) were carriers of the wild genotype
(CC), 10 persons (31.25%) were heterozygous for the
polymorphism (CT), and 6 persons (18.75%) were
homozygous for the variant type (ТТ).
Toxic effects were analyzed in all four phases of
the M protocol in correlation to the genetic profi-
le of the patients who had shown toxic effects. The
results obtained are presented in Tables 2, 3, 4, 5.
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Table 1: 
Prevalence of 
the MTHFR C677T 
polymorphism
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The results of the analysis indicated that the oral
mucositis was more often in carriers of the vari-
ant type for this polymorphism, but it was statis-
tically significant more often only after the appli-
cation of the second dose of МТХ (p=0.018).
As regards to the correlation of the other toxic
effects in correlation to the genotype, no statis-
tical significance was identified among the three
groups.

DISCUSSION

High doses of МТХ are effective in the treatment
of many malignant diseases, especially leuke-
mias and lymphomas. MTX after polyglutamati-

on in the cell by the enzyme folylpolyglutamate
synthetase in the form of MTX polyglutamate
blocks the DHFR enzyme, which catalyzes the
conversion of folate into its active form tetra-
hydrofolate. In addition, МТХ polyglutamates in-
hibits the activity of other enzymes involved in
folate metabolism including MTHFR. The inci-
dence of toxic effects during treatment with
МТХ is characterized by interindividual and in-
terethnic variations and may influence the cli-
nical course of the disease8. Due to the establis-
hed prognostic factors in children with ALL, the
number of relapses and fatal outcomes in these
patients is limited. The gene polymorphisms in-
volved in the metabolism of МТХ are reported
as one of the possible predictive factors for the

Table 3: 
Toxic effects in 
correlation with 
genotype 
(after second 
dose MTX)

p (Fisher exact test for 3 x 2 groups)

Table 4: 
Toxic effects in 
correlation with 
genotype 
(after third 
dose MTX)

p (Fisher exact test for 3 x 2 groups)

Table 5: 
Toxic effects 
in correlation 
with genotype 
(after fourth 
dose MTX)

p (Fisher exact test for 3 x 2 groups)

Table 2:
Toxic effects in 
correlation with 
genotype 
(after first dose MTX)

p (Fisher exact test for 3 x 2 groups)
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manifestation of toxic effects due to the appli-
cation of this agent.
C677T polymorphism is one of the most investi-
gated polymorphisms of genes involved in folate
metabolism. Its association with cardiovascular
diseases, dementia, neural tube defects, autism,
recurrent spontaneous abortion, etc, has been
subject to research. In many studies related to the
pediatric oncology, its association with the oc-
currence of ALL, with the manifestation of the to-
xic effects of high doses of MTX, with the risk of
relapse as predictive for outcome of therapy, has
been studed. 
In the meta-analysis of Lin Yang it is reported
that MTHFR C677T polymorphism is associated
with a significantly increased risk of manifesta-
tion of toxicity during therapy with high doses
of MTX, especially hepatotoxicity, myelosuppre-
ssion, oral mucositis, gastrointestinal toxicity
and skin toxicity. During stratification of pati-
ents according to their ethnicity they identified
that among African and White population the
association between this polymorphism and he-
patotoxicity was more common, while it was not
present in the Asian population. On the other
side, oral mucositis was more common in pati-
ents - carriers of this polymorphism in African
and Asian populations9. In a meta-analysis of ni-
ne studies conducted by Lopez-Lopez E. an as-
sociation of this polymorphism with the toxic ef-
fects of high doses of MTX was identified. In
three of them the association of this polymor-
phism with hepatotoxicity, renal toxicity and in-
testinal mucositis was determined, while in two
studies the association of this polymorphism
with thrombocytopenia, neutropenia and oral
mucositis was reported4.
On the other side, the studies of Shimasaki and
Seidemann failed to confirm the association bet-
ween MTHFR C677T polymorphism and the to-
xic effects of high doses of МТХ 10,11.
In our study the results showed that oral muco-
sitis was more common in carriers of the vari-
ant type (MTHFR 677TT) of this polymorphism,
but this was statistically significant only after
the application of the second dose of MTX (p =
0.018). This results are in agreement with the re-
sults of the Faganel’s study, which showed sig-
nificant association between the MTHFR C677T
polymorphism and mucositis 12. For the other to-
xic effects caused by the treatment with high do-
ses of MTX no statistically significant correlati-
on with genotype was identified. This pheno-
menon might be due to the small group of pati-
ents that were analyzed in this study and the
possible protective influence of other gene po-
lymorphisms involved in folate metabolism,
which were not the subject of this study.

Regarding the prevalence of the C677T poly-
morphism our results were similar to the pre-
valence of this polymorphism reported for the
European population in the literature 4, both in
the group of patients with ALL and the control
group.
Several authors discussed that the discrepancy
between studies regarding the influence of po-
lymorphisms on the incidence of toxic effects
might be due to the influence of external fac-
tors, nutrition (folate status) of the patients and
the concurrent medications12,13. In addition, the
importance of the interaction between many ge-
nes involved in folate metabolism and their im-
pact on the modification of the sensitivity of
high doses of MTX is being emphasized. A num-
ber of studies have been dedicated to the study
of gene-gene interaction, including two or more
genes in association with the toxic effects of
MTX, the risk of relapse and event-free survival
in patients with ALL.
It is considered that the genotyping of polymor-
phisms involved in folate metabolism is neces-
sary in order to optimize MTX therapy resulting
in minimization of the toxic effects of treat-
ment. This will lead towards improvement of
the tolerance of the agent and achieving better
results in terms of survival9.

Conclusions

Nowadays almost 90% of children with ALL can
be cured with the existing therapy protocols.
However, better treatment for all children, 10%
of patients who cannot be cured and 90% of tho-
se treated with cytotoxic drugs is still subject to
research. The genotyping of polymorphisms in-
volved in folate metabolism is considered to be
necessary in the future before initiating thera-
py in any patient with ALL. It will open possibi-
lity of individual drug dose adjustment: patients
who have lower chemotherapy toxicity and lo-
wer event free survival might benefit from in-
crease of the drug dosage. But, it seems that ge-
notyping of only one polymorphism is not suffi-
cient; more and more emphasis is dedicated to
the importance of the interaction between ge-
nes involved in folate metabolism and their im-
pact on the modification of the sensitivity of
high doses of MTX.
Genetics has played an important role in the last
25 years in the treatment of ALL and it is pro-
mising an opportunity for a radical change in the
treatment of ALL in the next decade by providing
diagnostics that will lead to individualization of
therapy - an opportunity for each patient to ha-
ve an individual dosage and pattern of specific
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combination of chemoterapeutics. Each patient
will receive the necessary treatment in accor-
dance to his/her own genotype, with minimal
risk of adverse toxic effects, failure of therapy,
risk of relapse of the disease and an opportuni-
ty for good quality of life in the future.
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Извадок

Целта на трудот беше да се оцени ефикасноста на
употребата на соодветни биомаркери на воспа-
ление за дијагноза на туберкулозата кај деца,
следење на болеста и ефектите од применетата
терапија. Материјал и методи: Во рамките на оваа
истражувачка студија беа вклучени 60 испитани-
ци, поделени во две групи: контролна група од 40
здрави деца и група од 20 деца со туберкулоза.
Испитаниците од двете групи беа на возраст од 1
до 15 години, компарабилни по возраст. Децата
со туберкулоза беа хоспитализирани поради
дијагностички и терапевтски третман. Ниту едно
од нив не примаше кортикостероидна терапија
пред третманот. Крв за анализа кај пациентите со
туберкулоза беше земена непосредно пред за-
почнувањето со терапијата и по 2 месеца. Беа ана-
лизирани три биомаркери во крвниот серум кои
се во тесна релација со еволуцијата на болеста: ту-
мор некрозниот фактор алфа (TNF-α), С- реактив-
ниот протеин (CRP) и прокалцитонин (PCT) во
крвниот серум. Серумските концентрации на
TNF-a беа одредувани in vitro со IMMULITE 1000
анализаторот  за квантитативно мерење на TNF-
α во серум (EIA).  Одредувањето на CRP и РСТ во
серум се правеше со квантитативната метода (EL-
FA), на i-CHROMA имунолошки анализатор. Ре-
зултати: Беше утврдена статистички сигнифи-
кантна разлика во серумската концентрација на
TNFa пред и по терапијата (18,54 ± 1,94  v.s. 10,02 ±
0,64 pg/ml, p<0,05), на СRP пред и по терапијата
(99,59 ± 9,23 v.s 9,13 ± 1,13 mg/L,  p<0,05),  и на РСТ
(0,31 ± 0,02 v.s. 0,04 ± 0,01 ng/ml,  p<0,05).  Заклучок:
Резултатите покажаа дека испитуваните биомар-
кери на инфламација кои беа одредувани се зна-
чајни за рано дијагностицирање и следење на
ефектите од антитуберкулозната терапија.

Клучни зборови:  TNF-α,CRP, PCT, 
туберкулоза, деца

Abstract

The aim of this study was to evaluate the effi-
cacy of using appropriate biomarkers of in-
flammation for diagnosis of tuberculosis in chil-
dren, monitoring the disease and the effects of
the applied therapy. Material and methods: In
this study, 60 patients were included and divi-
ded into two groups: control group of 40 heal-
thy children and a group of 20 children with tu-
berculosis. The subjects from both groups we-
re aged from 1 to 15 years, matched by age. The
children with tuberculosis were hospitalized for
diagnostic and therapeutic treatment. None of
them received corticosteroid therapy before tre-
atment. Blood samples from patients with tu-
berculosis were taken just before the therapy
and after 2 months. The concentration of three
biomarkers close-related with the evolution of
the disease was analyzed in blood sera: tumor
necrosis factor alpha (TNF-α), C-reactive prote-
in (CRP) and procalcitonin (PCT). Serum con-
centrations of TNF-a were measured in vitro
using IMMULITE 1000 analyzer  for quantitati-
ve measurement of TNF-α in serum (EIA). De-
termination of CRP and PCT in serum was do-
ne with the quantitative method (ELFA) using i-
CHROMA - immune analyzer. Results: A statis-
tically significant difference was found in the
concentrations of TNFa serum before and after
treatment  (18.54 ± 1.94  v.s. 10.02± 0.640 pg/ml,
p<0.05), СRP before and after therapy (99.59 ±
9.23 v.s 9.13 ± 1.13 mg/L, p<0.05), and РСТ (0.31 ±
0.02 v.s. 0.04 ± 0,01 ng/ml, p<0.05).  Conclusion:
The results showed that tested biomarkers of
inflammation are important for early diagnosis
and monitoring the effects of the anti-tubercu-
losis therapy.

Key words: TNF-α, CRP, PCT, 
tuberculosis, children
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Вовед

Туберкулозата (ТВС) е системско заболување кое
има своја посебна тежина во патологијата на
детската возраст, особено поради фактот што сè
уште се јавува во своите тешки форми, а и бројот
на новозаболени во последниве години сè пове-
ќе се зголемува во светот и кај нас. Светската
здравствена организација ја дефинира туберку-
лозата како „инфективна бактериска болест
предизвикана од Mycobacterium tuberculosis
(МТ)“1. Главен извор се болни од белодробна ту-
беркулоза, од чијшто спутум се изолирани баци-
лите на МТ. TBC кај децата најчесто се јавува ка-
ко резултат од близок, интрафамилијарен кон-
такт со спутум од позитивен болен од белодроб-
на TBC2. Лекувањето со антитуберкулостатиците
доведе до скратување на периодот на лекување
и прекинување на синџирот на пренесување на
туберкулозата3. 
Најчестo инфекцијата се шири од човек на човек,
болниот човек преку кашлање, кивање, зборува-
ње, смеење и плукање исфрла „pfluge“-ови капки
во кои има туберкулозни бацили од хуманиот тип
на микобактерии. Инфективноста на овие капки
зависи од бројот на микроорганизмите во нив.
Бројот е најголем во секрет кај лица со позитивен
спутум на култура или кавитарно пулмонално за-
болување4. Исто така, со контактна инфекција
најчесто заболуваат децата кои се наоѓаат во не-
посредна близина на болниот од ТВС. Туберку-
лозата на белите дробови е најчестата форма на
туберкулоза во детската возраст. Првиот одговор
на организмот на инфекцијата со МТ е неспеци-
фичен. Дијагнозата на туберкулоза кај децата се
базира на анамнестички податоци, епидемио-
лошки податоци, клиничка слика, лабораторис-
ки анализи, рендгенолошки испитувања, имуно-
лошки тестови, „tuberculin skin test“ (TST), а
единствен сигурен доказ за дијагноза е изола-
цијата на причинителот од биолошки материјал5.
Исто така,  забележано е дека инфекцијата со МТ
е придружена со интензивен локален инфлама-
торен одговор којшто би можело да биде крити-
чен за патогенезата на TBC6. Активноста од ком-
понентите на имуниот одговор доведува до рег-
рутација на полиморфонуклеарните (РМN) и мо-
нонуклеарните фагоцити, како и индукција на
проинфламаторни цитокини. Така, TNF-a, со МТ
поттикнувач се јавува веднаш по МТ инфек-
цијата, меѓутоа може да перзистира во организ-
мот заедно со грануломите. Полиморфните леу-
коцити постепено го отстапуваат местото на мак-
рофагите кои се трансформираат во епителоид-
ни клетки7. Одредувањето на TNF-α во серумот
придонесува за подобра дијагноза на туберкуло-
зата, особено при појава на нејаснотии во нејзи-
ното одредувањесо што се намалува непотреб-

ната медикаментозна превенција8,9. Употребата
на TNF-α во серумот, како маркер, може да биде
алтернативна алатка во дијагностицирањето на
ТВС во земјите каде е широко распространета
вакцинацијата со BCG. Латентната туберкулозна
инфекција (ЛТБИ) е дефинирана како инфекција
со M. tuberculosis во внатрешноста на грануло-
мот, каде останува во нереплицирачка состојба,
но ја задржува способноста да излезе од сос-
тојбата на мирување и да предизвика активна ту-
беркулоза10. Веројатноста ЛТБИ во текот на жи-
вотот да премине во активна туберкулоза кај де-
ца на возраст од 1 до 5 години изнесува 29%, а кај
деца на возраст од 11 до 15 години изнесува 15%.
Постојат главно две групи на деца кај кои се ба-
ра ЛТБИ: деца во контакт со активна TBC и деца
кои се туберкулински хиперреактивни по редов-
но тестирање со пречистен протеински дериват
(ППД)11. Најважни заштитни механизми на бели-
те дробови се: локалниот имунитет, остварен со
учеството на IgA, при инфекции, фагоцитоза со
учество на алвеоларните макрофаги регулирана
со помош на Т-лимфоцитите и нивните ме-
дијатори. Овој механизам има важна улога кај бе-
лодробната ТВС12,13.  
Основна функција на лимфокините во имуно-
лошките реакции од продолжен тип е да започ-
нат воспалителна реакција на местото на одиг-
рување на реакцијата преку дејството врз мак-
рофагите и други фагоцити. Лимфокините ја зго-
лемуваат и циркулацијата на крвта и обновува-
њето на ткивото на местото на антигената сти-
мулација14.
Гама-интерферон (IFN-g) и TNF-a се резултат на
макрофагите. Околу туберкулозните бацили кои
продреле во здравиот детски организам се со-
бираат макрофаги и полиморфонуклеарни леу-
коцити, кои ги фагоцитираат микобактериите и
интрацелуларно ги разоруваат. Во тој процес
макрофагите создаваат таканаречена „антигена
информација“, којашто се пренесува на лимфо-
цитите. На местото на вгнездувањето на тубер-
кулозниот бацил се задржуваат мали лимфоци-
ти (тимус-зависни Т-клетки) кои по примањето на
„антигената информација“ стануваат клетки кои
се специфично ориентирани против антигенот
на туберкулозниот  бацил15.  Улогата на тумор-
некрозниот фактор a (TNF-a) кај човечкиот имун
одговор на туберкулозата останува нејасна. Овој
цитокин може да биде одговорен за некои од
клиничките манифестации на туберкулозните
заболувања, вклучувајќи го губењето на тежина-
та, ноќните потења и деструкцијата на ткивото.
Гликокортикоидите, кои се слични антагонисти
на ендотоксинот, доколку се вбризгаат пред ин-
фективниот или ендотоксичниот напад, ком-
плетно ја инхибираат биосинтезата на кахекти-
нот. Овие хормони својот ефект го изразуваат
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преку намалување на количеството на кахектин-
ска  mRNA и спречување на транслацијата16. Гли-
кокортикоидите се ефективни само ако се им-
плицираат на макрофагите пред тие да се акти-
вираат. Инфилтрацијата на полиморфонуклеар-
ните гранулоцити во  белите дробови, по внесу-
вањето на TNF-α, може да се должи на создава-
њето на овие секундарни медијатори17.  
Активната туберкулозна инфекција кај луѓето со
вирулентни бацили скоро редовно се манифес-
тира со појава на туберкулинска преосетливост18.
Туберкулозната инфекција се докажува не само
со бактериолошко испитување, туку и со тубер-
кулинско тестирање како скрининг метода во ис-
питувањето и докажувањето на туберкулозата кај
децата.
Лекувањето на туберкулозата е комплексно. Ос-
нова на современото лекување на туберкулозата
е хемотерапијата. Со примената на современите
лекови настануваат широки можности за лекува-
ње не само на примарната туберкулоза, туку и на
нејзините најтешки компликации19. Такви се ан-
титуберкулостатиците, кои делуваат врз метабо-
личкиот процес на бацилот на туберкулозата.
Примената на кортикостероидите е неопходна
при нарушување на белодробната вентилација во
примарната туберкулоза20. Се даваат 2 до 4 сед-
мици, а може и подолго, во зависност од клинич-
ката состојба на пациентот, со постепено намалу-
вање на дозата на секои 4 до 5 дена.
Напорите за превенција и контролирање на  ту-
беркулозата се вршат со помош на вакцинирање
на децата и откривање и лечење на активните
случаи на болни21. Светската здравствена орга-
низација постигна одреден успех во примената
на подобри начини на лекување, а со тоа и до на-
малување на бројот на случаи со оваа болест. 
Во клиничката пракса постојат поголем број мар-
кери за дијагностицирање и следење на текот на
туберкулозата. Но во нашата студија се опред-
еливме за  мерењето на индуцираната продук-
ција на TNF-α, CRP и PCT во серум, што претста-
вува релативно ново средство за следење на ту-
беркулозата и нејзиното диференцирање, како и
мониторирање на ефектите од терапијата22,23. 
Целта на трудот беше да се оцени ефикасноста
на употребата на биомаркерите на воспаление-
то, како што се TNF-α, CRP и PCT  во серум за
дијагноза на туберкулозата кај деца, следење на
болеста и ефектите од применетата терапија. 

Материјал и методи 

Во рамките на оваа истражувачка студија, спро-
ведена во периодот меѓу 2010 година и 2014 го-
дина беа вклучени 60 испитаници, поделени во
две  групи: контролна група  од 40 здрави деца и

испитувана група од 20 деца со туберкулоза, пред
и по примената терапија. Сите испитаници беа
третирани во Одделот за туберкулоза, при Ин-
ститутот за белодробни заболувања кај деца. На-
правените дијагностички и терапевтски проце-
дури во студијата се во рутинска клиничка прак-
тика. Кај испитуваната група со туберкулоза пред
терапија, тие немаа користено кортикостероидна
терапија заради нејзиното влијание врз концен-
трацијата на тумор- некрозниот фактор-алфа.
Крв за анализа кај пациентите со туберкулоза бе-
ше земена непосредно пред започнувањето со те-
рапијата и по 2 месеца. Од сите испитаници кои
беа вклучени во оваа клиничка студија, крв за
анализа беше земена на гладно, рано наутро, без
давање антикоагулациони средства. По коагула-
цијата на крвта и центрифугирањето, серумите
веднаш беа издвојувани во пластични епрувети
за еднократна употреба и анализирани. Се одре-
дуваше концентрацијата на: тумор-некрозниот
фактор алфа (TNF-α), С- реактивниот протеин
(CRP) и прокалцитонинот (PCT) во крвниот серум.
Во вториот дел од испитувањето, каде основната
цел беше да се утврди влијанието на антитубер-
кулостатската терапија врз серумските концен-
трации на биомаркерите, беа опфатени истите 20
пациенти со силно изразена симптоматологија,
кај кои со спроведувањето на терапевтските мер-
ки и со препишаната терапија од 2 месеца, вед-
наш беа земени и мерени серумските концентра-
ции на биомаркерите. Серумските концентрации
на TNF-a беа одредувани in vitro со IMMULITE
1000 анализаторот за квантитативно мерење на
TNF-α во серум, користејќи ја ензим-имунолош-
ката метода (EIA). Одредувањето на CRP и РСТ во
серум се правеше  со квантитативната метода,
која се базира на имунолошка ласер–епифлуо-
ресцентна реакција на i-CHROMA –имунолошки
анализатор. 
Статистичката обработка на податоцие ги опфа-
ти: сите варијанти на Student–овиот t–тест  (Stu-
dent-ов t–тест за независни групи податоци со ед-
наква варијанса; Student-ов t–тест за   независни
групи податоци со нееднаква варијанса; Student-
ов t–тест за зависни групи податоци) и Pearson-
овиот коефициент на корелација и непараметар-
скиот коефициент на рангови. Пресметките беа
извршени со помош на компјутерската програма
EXCEL. Како статистички значајни ги сметавме
оние разлики каде вредноста на р беше помала
од 0,05 (р<0,05).

Резултати

Испитаниците од испитуваната група беа на
возраст од 1 до 15 години со средна возраст  од
± sd = 7,7 ±4,4 години и не се разликуваа ста-
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тистички значајно (p>0,05) од контролната гру-
па која имаше средна возраст од ± sd = 5,9 ±
1,3 години. Дистрибуцијата според половата
застапеност покажа доминација на женскиот
пол (13 или 65%) во однос на машкиот пол (7 или
35%) кај испитаниците со туберкулоза.
Резултатите кои се однесуваат на концентра-
цијата на TNF-a во серумот на испитаниците
се прикажани во табелата 1.
Од статистичката обработка на податоците,
евидентен е трендот на пораст на просечните
вредности на TNF-a на почетокот на болеста,
односно измерените просечни концентрации
кај децата со туберкулоза се значајно повисо-
ки во однос на оние кај контролната група
(р<0,05). За разлика од нив, кај испитаниците
по терапијата, просечната концентрација на
TNF-a во серумот не се разликува значајно во
однос на контролната група (p>0,05), а во исто
време е статистички значајно пониска во од-
нос на вредноста измерена кај групата паци-
енти пред терапија (р<0,05). 
Вредностите за С-реактивниот протеин се при-
кажани во табелата 2. Од статистичката обра-
ботка на податоците, евидентен е трендот на
пораст на просечните вредности на С-реак-
тивниот протеин во серумот како што болеста
напредува, односно измерените просечни кон-
центрации во испитуваната група се значајно
повисоки во однос на оние кај контролната
група (р<0,001). Исто така, постои сигнифи-

кантна разлика  во испитуваната група пред и
по третманот (p<0,05),  што укажува за  тежи-
ната на болеста. Од резултатите во табелата се
гледа дека  кај децата со туберкулоза по анти-
туберкулозната терапија, просечната концен-
трација на С-реактивниот протеин не се раз-
ликува значајно во однос на контролната гру-
па (р>0,05). 
Вредностите за прокалцитонин кај испитани-
ците се прикажани во табелата 3. Од статис-
тичката обработка на податоците, се забеле-
жува дека и кај прокалцитонинот постои ста-
тистичка сигнификантна разлика меѓу кон-
тролната група и испитуваната група пред те-
рапија (p<0,001). Исто така постои сигнифи-
кантна разлика во серумската концентрација
на РСТ кај децата со туберкулоза пред и по ан-
титуберкулозната терапија (p<0,001), што ука-
жува на степенот на инфламација. Но, се за-
бележува исто така дека просечната концен-
трација на РСТ во серумот кај децата со тубер-
кулоза по антитуберкулозната терапија не се
разликува значајно во однос на контролната
група (р> 0,05). 
Евалуирајќи го соодносот меѓу измерената
концентрација на CRP во серумот и просеч-
ната вредност на РСТ во серумот кај испиту-
ваната група пред терапија, утврдено е дека
постои корелација меѓу CRP  и PCТ (Pear-
son”s correlation coefficients r=0,42, p=0,002,
p<0,01).

Табела 1. Просечни вредности на TNF-a во серум кај децата  од контролната група и кај испитуваната 
група пред и по терапија  

*p<0,05

Табела 2. Просечни вредности на CRP во серум кај испитаници од контролната група и кај испитуваната
група пред и по терапија 

* р < 0,05; **р<0,001

Табела 3. Просечни вредности  на РСТ во серум кај испитаници од контролната група и испитуваната 
група пред и по терапија 

** р<0,001
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Дискусија

Туберкулозата (ТВС) е системско заболување
кое има своја посебна тежина во патологијата
на детската возраст, особено поради фактот
што сè уште се јавува во своите тешки форми, а
и бројот на новозаболени во последниве годи-
ни сè повеќе се зголемува во светот и кај нас12,24.
Barnes FP и сор.  во нивните  иследувања про-
нашле зголемена концентрација на TNF-α во
плеврален пунктат кај пациентите со туберку-
лоза. Нивните резултати, како и резултатите
презентирани од други автори се слични со
оние кои ги добивме  во нашето истражува-
ње25,26. Овие резултати укажуваат на недостаток
во регулацијата на создавањето на клетките
(моноцитите, макрофагите, гранулоцитите и
др.) кои учествуваат во заштитата против M. Tu-
berculosis. Pivet A. и Chedevergne FM.  зборува-
ат во нивниот труд дека овие видови клетки се
активираат од различни проинфламаторни ци-
токини, вклучувајќи ги : IL-1, IL-2, IL-8, IL-12,
TNF-α и IFN-g 27. 
Нашите резултати, кои покажаа повисоки вред-
ности за концентрацијата на TNF-α во серумот
на пациенти со туберкулоза во споредба со
вредностите за TNF-α кај контролните групи, се
во согласност и со резултатите објавени од стра-
на на Sester M. и сор. кои пронашле значајно ви-
соки вредности на TNF-α во серумот на паци-
енти со туберкулоза28. Литературните податоци,
како и податоците од нашата лабораторија ука-
жуваат на тоа дека одредувањето на концен-
трацијата на TNF-α во серумот е значаен пара-
метар за пациентите заболени од туберкулоза,
којшто зборува за степенот на компликации и
прогнозата на болеста кај овие пациенти 25.
Исто така, Keane J. и сор. вршеле испитувања на
пациенти со туберкулоза, кои биле подложнии
на одредена терапија, па дошле до заклучок де-
ка мерењето на индуцираната продукција на
TNF-α претставува средство за следење на ту-
беркулозата и терапијата кај истата,  што ги
потврдува и нашите резултати22. 
Покрај рутинските параметри, карактеристич-
ни за туберкулозата, во рамките на оваа кли-
ничка студија беа одредувани и серумските
концентрации на CRP и PCT кај децата со ту-
беркулоза. 
Концентрацијата на С-реактивниот протеин,
како биомаркер во крвниот серум кај пациен-
тите, како и прокалцитонинот во серумот, се во
прилог на резултатите од студијата спроведена
од страна на Johnston W. и сор.29, кои наведува-
ат дека во втората фаза алвеолите се исполну-
ваат со голем број неутрофили и фибрин, а во
последниот стадиум на болеста ексудатот оста-
нува густ, се зголемува бројот на макрофагите,

неутрофилите и настанува некроза. Тогаш до-
аѓа и до зголемување на седиментацијата на
еритроцитите, како и на бројот на леукоцити-
те. Клеточниот имунитет е важен механизам во
одбранбениот арсенал кон овие интрацелулар-
ни патогени според Wilson CB. и сор. 30, што е
потврдено и во нашето истражување со резул-
татите за бројот на неутрофили во крвната сли-
ка.
Резултатите од нашето испитување покажаа де-
ка мерењето  на CRP е корисно и за проценка
на напредувањето на болеста, односно за про-
ценка на ефикасноста на терапијата. Со пот-
ребната терапија, нивото на концентрацијата
на CRP во серумот ќе падне побрзо отколку што
ќе се случат промени во седиментацијата на
еритроцитите (SE); со следење на концентра-
цијата на CRP може да се спречи непотребното
земање на терапијата, или на време да се дода-
дат други, поефикасни и поделотворни антиту-
беркулостатици. Gerbeaux J. и сор. наведуваат
дека намалувањето во употребата на антиту-
беркулостатиците е есенцијална цел во совре-
мената медицина, што ќе доведе до намалени
трошоци. Избегнувањето на несакани ефекти
на терапијата пред сè ќе доведе кон намалува-
ње на бактериската резистентност 19. Нашето
истражување ги потврди овие согледувања пре-
ку констатацијата дека концентрациите на С-
реактивниот протеин во серумот кај испитани-
ците со докажана туберкулоза, по примената
антитуберкулозна терапија, значајно се нама-
лија.
РСТ е ран маркер на бактериска инфекција, а
неговата концентрација во крвта се зголемува
по само 2-3 часа од појавата на инфекцијата, со
максимални вредности кои се постигнуваат за
6-12. Следењето на концентрацијата на PCT
овозможува точен мониторинг на ефикасноста
на антибиотската терапија и следење на воспа-
лителниот процес. Локализираните инфекции
и вирусните инфекции не предизвикуваат зго-
лемување на циркулирачкиот РСТ. Многу висо-
ки вредности се забележани за време на акут-
на болест, условени со тешки системски ин-
фламации. Од повеќето лабораториски пара-
метри, РСТ се покажал како најкорисен, наве-
дуваат авторите Al-Nawas и сор. во своите ист-
ражувања31. PCT покажал најдобри резултати во
разликувањето на пациентите со бактериска
инфекција од оние со системска инфламатор-
на реакција. Наспроти вообичаено покачените
нивоа на CRP при вирусна инфекција, РСТ да-
ва негативни резултати. Добиениот негативен
резултат од РСТ тестот наведува на потребата
од исклучување на антибиотска терапија. Ata-
nasova, Rosmanova и други автори во своите
истражувања наведуваат дека при компарација
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со останатите маркери, РСТ делувал супериор-
но во дијагностиката на бактериските инфек-
ции32. Ова може да се примени и кај пневмо-
нијата, која се дефинира како инфламација на
пулмонален паренхим, честопати предизвика-
на од бактериски причинител, а за којашто е ка-
рактеристично покачено ниво на РСТ.
Според Lawn и Zumla една третина од светс-
кото население е заразено од Mycobacterium
tuberculosis, а секоја секунда се јавува по еден
нов случај на инфекција33. Ahmed и Hasnain
процениле дека во 2007 година имало околу 3,7
милиони активни случаи на болеста, а во 2010
година бројот се зголемил на 8,8 милиони, од
кои 1,5 милион со оваа болест завршиле ле-
тално, највеќе во земјите на развој34. Во земјите
во развој, повеќето луѓе заболуваат од тубер-
кулоза поради ослабениот имунолошки сис-
тем. Shingadia и Novelli, пак,  тврдат дека во
најголем број од случаите (90%) туберкулозата
се јавува на белите дробови, а во само 10–15%
како друг вид туберкулоза, т.н. екстрапулмо-
нална туберкулоза која се појавува во другите
органи 35.
Затоа е значајно одредувањето на овие био-
маркери во крвниот серум, бидејќи тие придо-
несуваат за попрецизна дијагноза на туберку-
лозата, особено при појава на нејаснотии во
нејзиното одредувањето. Интерпретацијата е
наједноставна кога повеќе дијагностички мар-
кери ќе ја потврдат состојбата, или поточно ка-
жано, кога ќе се потврди присуство на бакте-
ријата Mycobacterium tuberculosis во спутумот.
Овие маркери придонесуваат за подобра дијаг-
ноза на туберкулозата со што се намалува не-
потребната медикаментозна превенција
(WHO, 2010)8. 

Заклучок

Врз основа на добиените резултати од нашата
студија може да заклучиме декаконцентра-
цијата на TNF-α, CRP и РСТ во серум кај паци-
ентите со туберкулоза корелира со тежината на
болеста, како и со еволутивниот тек на болеста.
Нивото на серумскиот РСТ  исто така корелира
со степенот на инфламацијата. 
Оваа студија покажува дека одредувањето на
серумската концентрација на овие три маркери
на инфламација е од значење за навремено
дијагностицирање и следење на текот на болес-
та, како и следење на ефектите од антитуберку-
лозната терапија. Ваквите тврдења поврзани со
борбата за спречување и намалување на појава-
та на туберкулозата, односно намалување на
морбидитетот се поткрепени од страна на
Светската здравствена организација. 
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