АРХИВИ НА JАВНОТО ЗДРАВJЕ
ARCHIVES OF PUBLIC HEALTH
Vol.7 No.1 2015

Институт за јавно здравје на Република Македонија
Institute for Public Health of the Republic of Macedonia

АРХИВИ НА ЈАВНОТО ЗДРАВЈЕ
Архиви на јавното здравје (Арх Ј Здравје) е медицинско стручно-научно списание
што го издава Институтот за јавно здравје на Република Македонија.
Издавач: Институт за јавно здравје на Република Македонија
Претседател на редакцискиот одбор
Шабан Мемети
Главен уредник
Гордана Ристовска
Заменик главен уредник
Вјоса Речица
Редакцискиот одбор:
Владо Спиркоски, Гордана Кузмановска, Елена Ќосевска,
Драгана Чкалевска, Арменд Исени, Катерина Старковска, Весна Костиќ,
Зорица Арсова Сарафиновска, Мирка Шишковска
Уредувачки одбор:
Тед Тулчински (Израел)
Јадранка Мустајбегович (Хрватска)
Јадранка Божиков (Хрватска)
Лијана Зајетал Крагељ (Словенија)
Фокион K. Восниакос (Грција)
Александар Спасов (Бугарија)
Стефка Петрова (Бугарија)
Снежана Симич (Србија)
Илија Брчески (Србија)
Лубица Агаласова Соботова (Словачка)
Насер Рамадани (Косово)
Драган Ѓорѓев (Македонија)
Елисавета Стикова (Македонија)
Фимка Тозија (Македонија)
Михаил Кочубовски (Македонија)
Елена Ќосевска (Македонија)
Азиз Положани (Македонија)
Лектор за македонски и англиски јазик:
Ленче Даневска
Техничка подготовка:
Oктај Омерагиќ

ISSN 1857-7148
2

Vol.7 No.1 2015

СОДРЖИНА
ЈАВНО ЗДРАВЈЕ – PUBLIC HEALTH
ЗДРАВСТВЕНИ РИЗИЦИ ПРИ ИЗЛОЖЕНОСТ НА АЗБЕСТ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
- ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА И СОСТОЈБА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
HEALTH RISKS RELATED TO ASBESTOS EXPOSURE IN THE ENVIRONMENT
- LITERATURE REVIEW AND PRESENT STATUS IN REPUBLIC OF MACEDONIA
Јордан Минов, Јованка Караџинска-Бислимовска, Гордана Ристовска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
СТАВОВИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПЕНЗИОНИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ОД ПРИМАРНАТА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД ПРИВАТНИОТ И ЈАВНИОТ СЕКТОР ОД ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ
ATTITUDES FOR PREPARING FOR RETIREMENT OF THE PRIMARY
HEALTH CARE WORKERS FROM THE SKOPJE REGION
Искра Геразова-Мујчин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ПРОЦЕНКА НА РИЗИК ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ И ВОДОСНАБДУВАЊЕТО
ВО КИЧЕВСКИОТ РЕГИОН ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1996-2013 ГОДИНА
RISK ASSESSMENT FOR DRINKING WATER SAFETY AND WATERSUPLYING IN KICEVO
REGION FОR ТHE PERIOD 1996-2013 YEAR
Фани Ефтимијадоска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

КЛИНИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА - CLINICAL SCIENCE
ТОКСИЧНИ ЕФЕКТИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД ХЕМОТЕРАПИЈА СО ВИСОКИ ДОЗИ
МЕТОТРЕКСАТ КАЈ ДЕЦА СО АКУТНА ЛИМФОБЛАСТНА ЛЕУКЕМИЈА
TOXICITIES DURING THERAPY WITH HIGH DOSES OF METHOTREXATE
IN CHILDREN WITH ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA
Билјана Чонеска Јованова, Ката Мартинова, Соња Алабаковска, Зорица Антевска Трајкова,
Костандина Кузевска Манева, Светлана Кочева, Александра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
THE INFLUENCE OF MTHFR C677T POLYMORPHISM ON METHOTREXATE TOXICITY
IN PEDIATRIC ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA
ВЛИЈАНИЕТО НА Ц677Т ПОЛИМОРФИЗМОТ НА ГЕНОТ ЗА МТХФР ВРЗ ИНЦИДЕНЦИЈАТА НА ТОКСИЧНИТЕ
ЕФЕКТИ ОД ВИСОКИТЕ ДОЗИ МТХ КАЈ ДЕЦА СО АКУТНА ЛИМФОБЛАСТНА ЛЕУКЕМИЈА
Biljana Choneska Jovanova, Sonja Alabakovska, Kata Martinova, Sasho Panov,
Zorica Antevska Trajkova, Svetlana Kocheva, Aleksandra Jovanovska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
БИОМАРКЕРИ НА ВОСПАЛЕНИЕ КАЈ ДЕЦА СО ТУБЕРКУЛОЗА
BIOMARKERS OF INFLAMMATION IN CHILDREN WITH TUBERCULOSIS
Виолета Мирчевска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3

АРХИВИ НА ЈАВНОТО ЗДРАВЈЕ

4

Vol.7 No.1 2015
ЈАВНО ЗДРАВЈЕ -PUBLIC HEALTH

ЗДРАВСТВЕНИ РИЗИЦИ ПРИ ИЗЛОЖЕНОСТ НА АЗБЕСТ
ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА - ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА
И СОСТОЈБА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
HEALTH RISKS RELATED TO ASBESTOS EXPOSURE
IN THE ENVIRONMENT - LITERATURE REVIEW AND
PRESENT STATUS IN REPUBLIC OF MACEDONIA
Јордан Минов1, Јованка Караџинска-Бислимовска1, Гордана Ристовска2
Институт за медицина на трудот на Република. Македонија,
Скопје - Колаборативен центар на СЗО
2 Институт за јавно здравје на Република Македонија, Скопје
1

Автор за коресподенција: Јордан Минов, е-mail: minovj@hotmail.com

Извадок
Интернационалната агенција за истражување
на ракот (IARC) во 2009 година ги класифицира сите форми на азбест како сигурни хумани
канцерогени (група 1) за ракот на белите дробови, мезотелиомот на плеврата, како и за ракот на ларинксот и овариумот. Целта на трудот
е да се изврши евалуација на достапните научни докази за изложеност на азбест во животната средина и болестите поврзани со изложеност на азбест во животната средина во светот
и во Македонија. Материјал и методи: Прегледани се научните докази презентирани во публукувани трудови достапни во елeктронските
бази на податоци (PubМed, Web of Science), документи на СЗО поврзани со азбест, објавени
резултати од проектите од овој домен, усмени
соопштенија од експерти од овој домен. Избраните 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 семејствата на работници изложени на азбест
(парапрофесионална изложеност) и 31% кај лица коишто живееле на половина милја оддалеченост од некој азбестен погон. Инциденцијата
на мезотелиом на плеврата кај лицата кои самостојно 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 инциденција регистрирана во периодот 1980-1984 год.
во Западна Австралија. Во Македонија нема
достапни податоци за лица со болести предизвикани од изложеност на азбест при реновирање/одржување на своите станови/куќи или
пак на сопствено реновирање/одржување. Евиденцијата на овие болести не е на задоволително ниво поради проблемите во начинот на
собирање на податоци од институциите каде
што тие се дијагностицираат и третираат, па затоа не е познат бројот на лицата со болест предизвикани од азбест како резултат на изложеност на азбест во работната или 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. Заклучок: Активностите
насочени кон болестите предизвикани од изложеност на азбест во животната средина треба да вклучат две целни групи, а тоа се лицата
со претходна и со актуелна изложеност на азбест во животната средина. Во Република Македонија изработена е и усвоена Национална
програма за елиминирање на болестите предизвикани од азбест, но следен чекор е нејзина
имплементација.
Клучни зборови: азбест, изложеност во животната средина, мезотелиом
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Abstract

Вовед

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 larynx and ovary. The аim of this paper is to evaluate
the available scientific evidence of exposure to asbestos in the environment and the diseases associated with exposure to asbestos environment in
the world and in Macedonia. Material and Methods: A review of the scientific evidence presented in published papers available in electronic databases (Pubmed, Web of Science.), WHO documents related to asbestos, published results of the
projects in this domain, oral presentations of experts from the domain. Selected papers were reviewed and grouped by type of exposure in the environment. Results: A research from West Australia has shown about 10% of malignant mesothelioma of the pleura in men and about 40% of
malignant mesothelioma in women due to exposure to asbestos in the environment, 8% of the registered mesotheliomas have been found in family members of workers exposed to asbestos (paraprofesional 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 houses/apartments in the period 2000-2004 was about 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 renovation/maintenance of their apartments/houses or in the private renovation/maintenance. Records of these diseases are not satisfactory because of the problems in the manner of collecting data from the institutions where they are diagnosed
and treated. Thus, the number of persons with diseases 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 asbestos in the environment should include two target
groups, people with prior and those with current
exposure to asbestos in the environment. National program for the elimination of diseases caused by asbestos for Macedonia has been prepared
and adopted, but now we have to implement the
program.

Распространетост и примена на азбестот
Под терминот азбест се подразбира група минерали 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 азбестот претставува хидриран магнезиум силикат
со различни концентрации на железо, калциум
и натриум, како и никел, хром, кобалт и манган
во трагови. Освен овие супстанции, различните видови азбест содржат и слободен силициум диоксид, во концентрации помали од 5%. Во
зависност од составот, во природата се сретнуваат шест видови азбест, а комерцијална важност имаат кризотилот (бел азбест), кроцидолитот (син азбест) и амозитот (кафеав азбест).
Други видови азбест, без комерцијална важност, се: тремолитот, актинолитот и антофилитот1.
Различните видови азбест се убиквитарни минерали кои се наоѓаат во почвата, водата и воздухот. Околу две третини од карпите во Земјината кора содржат одредени видови азбест во различни концентрации. Со висока содржина на
кризотил се одликуваат карпите во Канада (Квебек, Британска Колумбија и Онтарио), Русија,
Австралија, Кина, Бразил и САД (Вермонт, Аризона 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 хемикалии, неспроводливост на електрична струја,
неспроводливост на звук и др. Самиот збор азбест потекнува од старогрчкиот збор со значење неуништив. Поради овие особини на азбестот, како и поради неговата достапност во големи 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 комерцијална примена на азбестот е отворен во Квебек во 1874 год., а неговата потрошувачка значајно се проширува во наредните децении. Потрошувачката 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 потрошувачка на азбест се бележи во производството на
градежни материјали (цигли, блокови, цевки за
водовод и канализација, плочи за подови и покриви, изолациони материјали и др.), производството на апарати за домаќинството и ин-

Key words: asbestos, environmental exposure,
mesothelioma
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дустриски машини (термо и електроизолационен материјал), автомобилски делови (кочници,
квачила, дискови и др.) итн3,4.
Со регистрирањето на штетните ефекти на азбестот врз здравјето на луѓето, неговата примена во земјите од Западна Европа и САД е драстично намалена во осумдесеттите години од минатиот век, а од производство се повлечени повеќе од 3.000 азбестни производи. И покрај докажаниот 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 биле Русија (околу 40% од вкупното светско производство 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 изложеноста на азбест со настанувањето на фиброгени и малигни болести на белите дробови и
плеврата, како и на малигни болести на други
органи во човечкиот организам.
Изложеноста на азбест во повисоки концентрации се сретнува на одредени работни места, кај
членовите на семејствата на работниците професионално изложени на азбест и во некои
околности во животната средина1.
Професионалната изложеност на азбест е
најзастапен начин на изложеност на азбест; затоа болестите предизвикани од азбест најчесто
се јавуваат кај професионално изложените работници. Работните места со изложеност на азбест и висок ризик од настанување на болести
предизвикани од азбест се: рудници на азбест,
градежништво и производство на градежни материјали што содржат азбест (на пр. азбестен цемент), производство на апарати за домаќинство
и климатизери, одржување на куќи/станови и
други објекти изградени до осумдесеттите години од минатиот век со материјали што содржат
азбест (покриви, цевки, апарати за домаќинство
и др.), бродоградба, автомобилска индустрија,
текстилна индустрија (производство на огноотпорни ткаенини) и др 9, 10.
Во поглед на степенот на изложеноста, се разликуваат три „бранови“ на изложеност на азбест. Првиот бран, кој означува изложеност на
највисоки концентрации на азбест е професионалната изложеност кај работниците од рудниците за азбест и од производството на азбестни
производи. Вториот бран претставува професионалната изложеност кај работниците кои при
својата работа користат азбестни производи
(градежништво, одржување на куќи/станови,

преработувачка индустрија, бродоградба, автомобилска индустрија и др.), а третиот бран претставува 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 плеврални плакови и ексудативен плеврит), карцином на
белите дробови, мезотелиом на плеврата и малигни неоплазми на други локализации (ларинкс, овариум, перитонеумот и др.). Според податоците изнесени во Монографијата 100С на Интернационалната агенција за истражување на ракот (International Agency for Research on Cancer
– IARC) од 2009 год., сите форми на азбест, вклучувајќи го и кризотилот, се докажани хумани
канцерогени (група 1) за ракот на белите дробови, мезотелиомот на плеврата, како и за ракот на
ларинксот и овариумот. Резултатите од истражувањата укажуваат дека повеќе од 90% од малигните мезотелиоми на плеврата кај мажите и 5060% од нив кај жените настануваат како последица од изложеност на азбест, и затоа морбидитетот и морталитетот од мезотелиом на плеврата 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 мажите и една од најчестите малигни неоплазми кај
жените) се поврзани со изложеност на азбест 4, 8.
Фиброгениот и канцерогениот потенцијал на азбестните 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 истражувања укажуваат дека ингестијата на азбестните влакна и нивниот контакт со кожата не
претставуваат ризик за нарушување на човековото здравје.
Здравствениот ризик се должи на долготрајната
изложеност на азбестни влакна кои се ослободуваат 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 разградат, ниту да се елиминираат од нив.
Болестите предизвикани од азбест се јавуваат по
најмалку една година изложеност на азбестни
влакна. Според некои автори, краткотрајна изложеност на азбестни влакна (неколку месеци)
во многу високи концентрации може да доведе
до појава на фиброзни промени или мезотелиом 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, канцерогениот или на обата потенцијала на азбестот настанува по латентен период од 15-20 год.,
а во случај на мезотелиом на плеврата тој период може да изнесува и 30-40 год. Поради тоа, болестите предизвикани од азбест можат да се
јават и во случаи кога изложеноста на азбест е
одамна прекината, на пр. човекот кој долго време работел на работно место каде што бил изложен на азбест, потоа се вработил на друго работно место каде што не е изложен на азбест. Во
патогенезата на болестите предизвикани од азбест голема улога имаат и индивидуалните карактеристики на изложените лица, од кои што
најважна е пушењето. Резултатите од истражувањата укажуваат на повисока зачестеност на
сите болести предизвикани од азбест кај изложените пушачи 1,3.
Целта на трудот е да се изврши евалуација на
достапните научни докази за изложеност на азбест во животната средина и болестите поврзани со изложеност на азбест во животната средина во светот и кај нас.

Материјал и методи
За целите на трудот извршен е преглед на научните 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 пребарување: азбест, професионална изложеност,
изложеност во животната средина, болести
поврзани со азбест, мезотелиом. Избраните
трудови се прегледани и групирани според видот 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 малигните мезотелиоми на плеврата кај мажите и на
околу 40% кај жените се должи на изложеност
на азбест во животната средина, односно непрофесионалната, резиденцијалната или комуналната 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 exposure или експозиција од соседството),
- одржување или реновирање на домовите во
чија изградба се користени азбестни произво-
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ди (domestic asbestos exposure или домашна
експозиција) и
- користење на апарати и предмети за домаќинство што содржат азбест.
Кај членовите од семејствата на професионално изложените работници (парапрофесионална
или домицилна изложеност на азбест) изложеноста на азбест се должи на вдишување на азбестните влакна од нивната запрашена работна
облека 11, 12, 13.
Изложеноста на азбест од соседството
Изложеноста на азбест од соседството е докажан ризик за здравјето, односно докажан начин
за настанување на болестите предизвикани од
азбест за луѓето коишто живеат во подрачја каде 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 околината зависи од оддалеченоста на објектот, конфигурацијата на теренот, како и од метеоролошките фактори (правец на дување на ветерот,
дождови и др.). Во овој случај се работи за континуирана исложеност на азбест во високи концeнтрации коишто постепено се намалуваат со
оддалечување од изворот на изложеност, па патогенезата 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 Њухаус и Томпсон, од вкупниот број малигни мезотелиоми регистрирани во болниците во Лондон во
периодот 1960-1963 год. 53% се јавиле кај работници професионално изложени на азбест (професионална изложеност), 8% кај членови на семејствата на работници изложени на азбест (парапрофесионална изложеност) и 31% кај лица
коишто живееле на половина милја оддалеченост од некој азбестен погон, а тоа значи изложеност на азбест во животната средина 22.
Корпорацијата CUBOTA во јапонскиот град Амагасаки од 1954 год. имала повеќе погони, а во некои 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 прекината пред таа да биде забранета со јапонските закони (1995 год. за кроцидолитот, односно 2001
год. за кризотилот). Морталитетот од мезотелиом на плеврата кај луѓето коишто живееле во
подрачјето околу погоните во периодот 19952006 год. бил повеќекратно повисок во однос на
оној кај населението од подрачјата каде што немало 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 живееле најблиску до азбестните погони (до 300 м),
а со зголемување на оддалеченоста тој пропорционално 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 мажите, односно 8,9/100.000 кај жените. Просечниот период на живеење во близина на азбестните погони кај лицата со мезотелиом на плеврата 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 компензација 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 реновирање на домовите при чие градење биле користени азбестни материјали настанува ако не се
изведува според препорачаните заштитни мерки и претставува докажан ризик по здравјето на
изложените лица. Овој тип изложеност на азбест
се јавува во случаите кога членовите на семејството присуствуваат при одржувањето или
реновирањето на нивните куќи/станови, односно кога се работи за самостојно одржување или
реновирање на куќите/становите (“Do it yourself”
[DIY] home maintenance/renovation). До изложеност на азбест доаѓа и при одржување или реновирање на објекти во кои лицата работат или учат
доколку тоа не се изведува според препорачаните заштитни мерки 26, 27.
При домашната изложеност на азбест се работи за релативно краткотрајна изложеност на
различни високи концентрации на азбестни
влакна во воздухот, која што може да се повторува. Патогенезата на настанувањето на болестите предизвикани од азбест при овој тип изложеност не е сосема јасна, а како можни решенија се посочуваат изложеност на високи концентрации азбест, изложеност на смеса од различни видови азбест (на пр. кроцидолит и кризотил) 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 испитаниците ги реновирале своите куќи/станови во последната година, а повеќе од половина од нив
тоа го правеле самостојно. Околу 60% од испитаниците кои самостојно ги реновирале куќи-

те/становите знаеле дека притоа биле изложени 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, додека 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 зголемување на инциденцијата на мезотелиом на плеврата во последнава деценија кај лицата од Западна Австралија кои самостојно ги реновираат куќите/становите. Имено, инциденцијата на
мезотелиом на плеврата кај лицата кои самостојно ги реновирале куќите/становите во периодот 2000-2004 год. била околу 13 пати повисока, а во периодот 2005-2008 год. дури 44 пати
повисока во однос на неговата инциденција регистрирана во периодот 1980-1984 год. Просечната 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 апарати за домаќинство што содржат азбест не е докажан ризик по здравјето на изложените лица.
Резултатите од некои истражувања укажуваат
на можни штетни ефекти по здравјето при долготрајна примена на апарати и предмети во домаќинството коишто содржат азбест (на пр. даски за пеглање со огноотпорна ткаенина што
содржи азбест), но тие не се потврдени со резултатите 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 жителите од светиниколското село Богословец кои
живееле во близина на рудникот за азбест. Инаку, рудникот за азбест е затворен во средината
на педесеттите години од минатиот век поради ниската содржина на азбест во рудата 31.
Од тој период нема податоци за случаи со болести предизвикани од изложеност на азбест во
животната средина во Македонија. Не е познат
бројот на лица со болести предизвикани од азбест 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 видови азбест во Р. Македонија (asbestos ban) е забранета со Листата на забрани и ограничувања
за употреба на хемикалии од 2011 год., па во
земјава нема погони за производство на азбестни материјали и предмети коишто се прават од
нив31. Ова значи дека во Македонија нема актуелна изложеност на азбест во животната средина предизвикана од контаминација на воздухот
со азбестни влакна од погоните за производство на азбестни материјали и предмети што се
прават од нив (на пр. погонот за производство на
азбестен цемент е затворен кон крајот на деведесеттите години од минатиот век непосредно
по приватизацијата на цементарата, а фабриката за производство на ламели за квачила за моторни возила престанала со нивно производство 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 постапување 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 специјален дел за складирање на отпад од азбест
и азбестни производи, додека на депониите во
другите градови и места во Македонија не постои таков дел, па азбестниот отпад се складира заедно со другиот отпад. Во поглед на
здравствените ризици за населението што живее во околината особено значење имаат „дивите депонии” на градежен материјал што се
создава при реновирање на приватните станови или куќи.
Не е познат бројот на лица со болести предизвикани од азбест кои живеат или живееле во
подрачја околу фабрики за азбестни производи или депонии за азбестен отпад.. За разлика
од некои други земји (на пр. Австралија и Јапонија) во Р. Македонија не се спроведувани истражувања за зачестеноста на лицата кои еднаш
или повеќе пати самите ги реновираат/одржуваат становите или куќите со или без присуство на други членови од семејството, ниту пак за

свесноста за можниот ризик од настанување на
болестите предизвикани од азбест при спроведувањето на овие активности.
Според податоците од Универзитетската клиника за пулмологија и алергологија Скопје, инциденцијата на мезотелиом на плеврата во последнава деценија во земјава изнесува 6 до 10
случаи годишно. Според податоците, пак, од истиот извор (каде што се дијагностицира најголем број од малигните неоплазми на белите
дробови во Републиката), во периодот
01.06.2013-31.05.2014 со бронхоскопска и трансторакална биопсија регистрирани се малигни
неоплазми на белите дробови кај 352 лица. Со
оглед на тоа што проценките на експертите говорат дека 5 до 10% од вкупниот број малигни
неоплазми на белите дробови се поврзани со
изложеност на азбест12, кај 17 до 35 од новооткриените случаи на малигни неоплазми на белите дробови во наведениот период нивното
настанување најверојатно се должи на изложеност на азбест.
И покрај постоењето на Регистар за рак и на Регистар за професионални болести, регистрирањето на овие болести не е на задоволително ниво поради проблемите во начинот на собирање 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 регистрираниот морбидитет и морталитет од мезотелиомот на плеврата најверојатно се должи
на неединствениот начин на пријавувањето на
причината за смрт во Р. Македонија.
Според проценките на експертите од оваа област, инциденцијата на мезотелиомот на плеврата во развиените земји поврзан со професионалната 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, инциденцијата 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

10

Vol.7 No.1 2015
поврзан со резиденцијалната изложеност на
азбест во развиените земји бележи значаен пораст 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 мезотелиом при изложеност на азбест во животната
средина, и тоа изложеност во соседството, изложеност на азбест при реновирање на домовите, изложеност на азбест од апарати во домаќинството. Според степенот на експозиција
се очекува стапката на мезотелиом во наредните две децении да расте на глобално ниво. Во
Република Македонија не постојат расположливи податоци за изложеност на азбест на населението кое живее или живеело во подрачја
околу фабрики за азбестни производи или депонии 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 азбестот врз здравјето на луѓето, од осумдесеттите години на минатиот век покренати се повеќе глобални иницијативи за прекин на комерцијалната примена на азбестот и елиминирање
на болестите предизвикани од азбест (asbestosrelated diseases - ARDs).
Со заедничка активност на Меѓународната организација на трудот (МОТ) и Светската
здравствена организација (СЗО) во 2007 год. е
изработен Нацртот за изготвување на национални програми за елиминирање на болестите
предизвикани од азбест (Outline for the development 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 министерско ниво учествуваше и Република Македонија, едногласно е усвоена Пармската декларација за здравје и животна средина (The
Parma Declaration on Environment and Health).
Една од основните точки на Пармската декларација е подготовка на национални програми
на европските земји-членки на СЗО за елиминирање на болестите предизвикани од изложеност на азбест во соработка со СЗО и МОТ. Националната програма за елиминирање на болестите 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 изработката на Националната програма претставува изработката на Национален профил за азбест, документ којшто претставува збир од сите релевантни информации коишто ја одразуваат актуелната ситуација со азбестот во таа земја.
Според препораките на Регионалната канцеларија на СЗО за Европа, националниот профил
за азбест на Р. Македонија е изготвен од експертскиот тим на Институтот за медицина на
трудот на Р. Македонија, Скопје – Колаборативен центар на СЗО во соработка со Канцеларијата на СЗО во Скопје и е усвоен од Министерството за здравство на Р. Македонија во септември 2014 година. Нацрт-верзијата на Националната програма за елиминирање на болестите предизвикани од азбест на Р. Македонија ја изработи Институтот за медицина на
трудот на Р. Македонија, Скопје, врз основа на
препораките на СЗО и МОТ, во рамките на Националната годишна програма за јавно здравје
во Р. Македонија за 2015 год., и таа е одобрена
од Министерството за здравство на Р. Македонија.
Активностите насочени кон превенција на нарушувањата на здравјето предизвикани од изложеност на азбест во животната средина треба да вклучат две целни групи, а тоа се лицата
со претходна и со актуелна изложеност на азбест во животната средина.
Лицата со позната претходна изложеност на азбест, односно лицата со позната изложеност од
соседството и домашна изложеност, треба да
бидат опфатени со скрининг прегледи со коишто ќе се овозможи рана детекција на болестите
предизвикани од азбест и рана интервенција во
нивниот тек23,30. Овие прегледи треба да ги содржат основните елементи од периодичните прегледи 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, обемот и ценовникот на здравствените прегледи
на вработените од 2013 год.35,36.
Превентивните активности кај лицата со актуелна изложеност на азбест во животната средина првенствено треба да се однесуваат на намалување на изложеноста на најниско можно
ниво, што во нашата легислатива е пропишано
во повеќе закони и правилници, на пр. во Правилникот за начин на постапување со отпад од
азбест и со производи што содржат азбест од
2006 година33. или во Правилникот за минимални 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 здравствените ризици поврзани со одржувањето или реновирањето на куќите/становите и другите
објекти во чија градба се користени азбестни
материјали при што не се применувани адекватни заштитни мерки.
Во исто време, потребна е континуирана јавноздравствена акција (едукативни и промотивни активности, пишани материјали, присуство
во медиумите и др.) насочена кон општата популација со која ќе се зголемува јавната свест за
изворите на изложеност на азбест во животната 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 интерсекторски пристап со вклучување на државните
органи од областа на здравството, екологијата,
локалната самоуправа и др., здравствените работници (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 клучните елементи на транзицијата од периодот на
работење во периодот на пензионирање во развиените земји. Цел на трудот: Да се утврдат ставовите за подготовката за пензионирање на
здравствените работници од примарната
здравствена заштита (ПЗЗ) од приватниот и јавниот сектор од подрачјето на Скопје. Материјали
и методи: Во истражувањето од типот на студија
на пресек вклучени се 200 здравствени работници (доктори и медицински сестри/техничари)
во претпензиски период (последните пет години 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 втора група (ВГ) составена од 100 здравствени работници од ПЗЗ од јавниот сектор, комплементарни по возраст и по должина на работниот
стаж на актуелното работно место. Ставовите на
испитаниците за подготовката за пензионирање се проценети со пополнување на Прашалникот за подготвителни активности за пензионирање. Резултати: Најголем број од испитаниците од двете групи сметаат дека им е потребна организирана подготовка за пензионирање (81,0%
од испитаниците од ПГ, односно 88,0% од испитаниците од ВГ) и дека сегашната подготовка не
е доволна (71,0% од испитаниците од ПГ, односно 63,0% од испитаниците од ВГ). Речиси сите испитаници 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, односно 84,0% од испитаниците од ВГ) во форма на
обука којашто ќе ги опфати сите аспекти од пензионерскиот живот (56,0% од испитаниците од
ПГ, односно 65,0% од испитаниците од ВГ). Исто така, најголем број од испитаниците од двете групи (81,0% од испитаниците од ПГ, односно
92,0% од испитаниците од ВГ) сметаат дека организираната 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 испитаниците од двете групи.
Заклучок. Резултатите од истражувањето укажуваат на недоволна подготвеност за пензионирање на здравствените работници од двата
сектора на ПЗЗ, односно на потребата од организирани подготвителни активности со кои ќе
се олесни транзицијата од периодот на вработеност во животниот период што претстои.
Клучни зборови: здравствени работници, јавен
сектор, претпензиски период, приватен сектор,
подготовка за пензионирање
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Abstract

Вовед

Preparing for retirement is one of the key elements of transition from the period of active
working to the period of retirement in the developed 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 performed 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 sector 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 duration of employment at the actual workplace. The
attitudes of the examinees from both groups towards preparing for retirement were assessed
by completion of the Questionnaire for preparing activities for retirement. Results: Majority
of the HCW from private and public sector indicated 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 information about organized preparing/planning
activities for retirement in R. Macedonia. Organized 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 public sector HCW. Majority of the examinees from
both groups thought that the educational programs should be performed by experts of different domains (financial, social, health, etc.).
There was no significant difference regarding
none of the mentioned attitudes between the
HCW from private and public sector. Conclusion: The HCW from both sectors have indicated
that preparation activities for retirement are
not sufficient, i.e. they indicated a need for organized pre-retirement activities in order to facilitate the period of transition from an active
worker to a retired person.

Завршниот период од работниот век и транзицијата на работниците од период на активно работење во пензионирање е едно од најпредизвикувачките прашања кон кои треба да се насочат јавноздравствените работници 1,2. Со пензионирањето луѓето треба да ги модифицираат
или целосно да ги променат своите воспоставени 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 укажува 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, укажуваат дека овие чувства со тек на времето се
зголемуваат, а непосредно пред пензионирањето преминуваат во фрустрации. Како една од
основните причини за овие случувања е наведено немањето претпензиска едукациска програма која ќе биде јасна и ќе им дава адекватни информации на идните пензионери. Лимитираниот или неадекватен приход на пензионерите е примарната причина за нивната загриженост, но како важни причини се наведуваат и здравствените и социјалните промени
кои се јавуваат со пензионирањето5,6,7.
Транзицијата од работен однос во пензионирање може да биде трауматично или пријатно доживување онолку колку што идниот пензионер
тоа ќе си го дозволи, а потешкотиите од промената можат ефикасно да се избегнат со соодветна подготовка. Иако пензионирањето не доаѓа неочекувано, адаптацијата на нов начин на
живот може да биде една од најтешките работи
во животот на идниот пензионер и неговото семејство7. Намалувањето на приходите, здравствените проблеми, селидбата во помал дом, загубата на брачниот другар и пријателите, отселувањето на децата, учењето да се живее сам,
проблемите со превозот, проблемите со контактите со пријателите и другите промени се реалност во животот на пензионерите. Нивното
надминување претставува предизвик којшто
може ефикасно да се реши со вклучување на сите релевантни општествени фактори8.
Подготовката на луѓето за пензионирање во некои земји е задолжителна за сите лица во претпензискиот период, а во други земји таа се од-

Key words: health care workers, pre-retirement
period, preparing for retirement, private sector,
public sector
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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 вклучување 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 работниците во завршниот период од нивниот работен век постои од 1963 год., а најголемата финансиска поддршка во изведувањето на овие
програми ја даваат работодавачите12. Во повеќе земји од Европската Унија (ЕУ), исто така, постојат програми за активно стареење во кои важно место имаат претпензиските курсеви како
дел од подготовката за пензионирање коишто
се состојат од активности поврзани со целите на
активното стареење дефинирани од Европската Комисија (ЕК). Овие претпензиски курсеви се
поддржани и од Светската здравствена организација (СЗО), а според неа тие претставуваат
скратен пат за постигнување на целите на процесот на активно стареење13.
Здравствените работници претставуваат значаен 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 (физички, 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 вулнерабилна група и тие се одбрани за приоритетна
група работници за подобрување на безбедноста и здравјето при работа во Работниот план на
СЗО 2009-2012 (Приоритет 1.4)14. Во тек на последниве децении во повеќе земји во светот се
изведени истражувања со кои се проценува подготвеноста за пензионирање на здравствените
работници кои се наоѓаат во завршниот период
од својот работен век.
Во Р. Македонија сè уште не се изведуваат организирани подготвителни активности за пензионирањето. Исто така, во нашата држава сè
уште не е изведена студија чија цел е истражување на карактеристиките на претпензискиот
период и подготвеноста на работниците за пензионирање. Целта на ова истражување е да се
утврдат ставовите за подготовката за пензионирање на здравствените работници од примарната здравствена заштита (ПЗЗ) од приватниот 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 Институтот 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 примарната здравствена заштита (ПЗЗ) од подрачјето на Скопје поделени во две групи.
Првата група (ПГ) се состои од 100 здравствени
работници од ПЗЗ од приватниот сектор (66 доктори и 34 медицински сестри/техничари, 43 мажи и 57 жени, на возраст од 56 до 64 год.) во претпензиски 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 согласност за учество во истражувањето по детално
објаснување на неговата цел и начин на изведување.
Инструмент на истражувањето
Инструмент на истражувањето е Прашалникот
за подготвеност за пензионирање, којшто сите
испитаници го пополнија. Прашалникот е специјално дизајниран за ова истражување, а како
модел се користени два стандардизирани и валидизирани прашалника: Прашалник за перцепциите на различните аспекти од пензионирањето и Прашалник за пензионирање применувани во САД за проценка на ставовите за подготовката на испитаниците за пензионирање 5,15.
Прашалникот за подготовка за пензионирање се
состои од 13 прашања за демографските карактеристики на испитаниците (пол, возраст, етничка припадност, брачен статус, месечен приход по член на семејство и др.) и 15 прашања за
нивните подготвителни активности за пензионирање (мислења и ставови за потребата од подготвителни активности за пензионирањето, начинот и обликот на нивното спроведување, времето во кое треба да се започне со овие активности и др.).
Прашалникот е даден на валидација на седум експерти 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 испитаниците за учество во истражувањето и
- Reporting bias - неподготвеност и незаинтересираност на испитаниците за давање точни одговори на поставените прашања.
Статистичка анализа
Во обработка на добиените податоци применети се следниве статистички методи:
- Анализа на структурата со мерките на централна тенденција (просек, медијана и модус)
и мерките на статистичка дигресија (стандардна 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 статистички серии со Mann-Whitney U- тестот,
односно со t–тестот за независни примероци.
Статистичката значајност е одредувана за вредност на P помала од 0,05. Статистичката анализа е изведена со Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), верзија 11.0 за Windows.

Резултати
Демографските карактеристики на испитаниците од двете групи се прикажани на табелата бр. 1.
Најголем број од сите испитаници, како и од испитаниците од ПГ и ВГ (повеќе од 80%) мислат
дека им е потребна подготовка за пензионирање (графикон бр. 1).
Околу две третини од сите испитаници, како и
од испитаниците од ПГ и ВГ сметаат дека сегашната 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 сите четири можности помеѓу испитаниците од ПГ
и ВГ. Кај сите испитаници, како и кај испитаниците од ПГ и ВГ регистирана е статистички значајна разлика во зачесетноста на испитаниците
кои сметаат дека сегашната подготовка за пензионирање 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 започне 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 разлика 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 организирани подготвителни активности во западноевропските земји.
Најголем број од испитаниците од двете групи
сметаат дека организираните подготвителни
активности за пензионирањето треба да ги организираат државните институции (табела бр.
4). Зачестеноста на испитаниците од ПГ со овој
став е повисока од нејзината зачестеност помеѓу испитаниците од ВГ, но разликата не е статистички 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 организираните подготвителни активности за
пензионирањето треба да се изведуваат во форма на обука којашто ќе ги опфати сите аспекти
од пензионерскиот живот (финансиски, социјален, здравствен и др.). Помал број од испи-

Табела бр. 1.
Демографски
карактеристики
на испитаниците
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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

таниците од двете групи (42,0% од испитаниците од ПГ, односно 31,0% од испитаниците од ВГ)
сметаат дека тие треба да се изведуваат во форма на повремени информативни предавања од
одредена област од интерес.
Во поглед на темите кои најмногу ги интересираат, 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 испитаниците од двете групи (81,0% од испитаниците од ПГ, односно 92,0% од испитаниците од ВГ)
сметаат дека тоа треба да бидат стручните лица
од одредена област (финансии, здравство, социјални активности и др.). Многу помал број испитаници од двете групи сметаат дека тоа треба да бидат лица од организациите во коишто
работат, лица од пензионерските организации
или претставници од синдикатите.
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Табела бр. 5.
Прворангирани теми
од најголем интерес
во организираните
подготвителни
активности изразени
во проценти

Дискусија
Периодот пред пензионирањето, односно последните неколку години од работниот век за
вработените претставува период во кој тие се
целосно насочени кон размислувања за пензионирањето и понатамошниот тек на својот
живот. Подготвителните активности за пензионирањето се релативно нов концепт (последниве три децении) којшто се спроведува
во развиените земји, а се состои од организирана едукација и обука на работниците во
претпензискиот период чија цел е полесно
пребродување на транзицијата од активен работник во пензионер и модифицирање на повеќе аспекти од животот во периодот што
претстои.
Во Р. Македонија сè уште нема организирана
програма за овој проблем ниту во јавните, ниту во приватните компании и организации.
Подготовката за пензионирање се сведува на
информациите коишто ги добиваат работниците во претпензискиот период од својот работен век, доколку самите ги побараат. Во
оваа студија истражувани се ставовите за подготовките за пензионирање на здравствените
работници во претпензискиот период од приватниот и јавниот сектор на ПЗЗ од подрачјето на Скопје.
Најголем број од здравствените работници и
од приватниот и од јавниот сектор сметаат дека дека им е потребна организирана подготовка за пензионирање и дека сегашните претпензиски подготвителни активности не се
доволни за успешно пребродување на транзицискиот период. Исто така, најголем број од
испитаниците од двете групи сметаат дека
најдобро време за спроведување на организираните подготвителни активности се последните пет години од работниот век. Искуствата од развиените земји (САД, Канада,
западноевропските земји, Јапонија и Австралија) од последниве дваесетина години говорат за успешни резултати од организираните
подготвителни активности за пензионирање
во форма на претпензиска едукација или претпензиски курсеви наменети за различни цел-
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ни групи работници, а меѓу нив и за здравствените работници 16, 17.
Најголем број од испитаниците од двете групи
сметаат дека организираните подготвителни
активности за пензионирањето треба да бидат
изведувани од државните институции. Финансирањето и организирањето на овие активности во развиените земји е решено на различни начини. Така, во Велика Британија
најголема поддршка во финансирањето на
подготвителни претпензиски активности доаѓа од страна на работодавачите, што се должи на напорите на британското претпензиско
здружение коешто на почетокот од својата активност иницирало учество на компанијата во
неговите активности. Со тоа, британската бизнис заедница го прифатила ставот дека одговорноста на компаниите за животот и активностите на нивните поранешни вработени не
престанува со нивното заминување во пензија
и исплатата на пензиите18. Во други земји во
финансирањето и организирањето на подготвителните претпензиски активности се вклучени и други институции и организации, какви што се: владини институции, институциите
на локалната заедница, невладини организации, здруженија на работниците и др.
Поголем број од испитаниците од двете групи
сметаат дека организираните подготвителни
активности за пензионирањето треба да се изведуваат во форма на обука којашто ќе ги опфати сите аспекти од пензионерскиот живот
(финансиски, социјален, здравствен и др.), додека помал број од нив сметаат дека тие треба да се изведуваат во форма на повремени
информативни предавања од одредена област
од интерес. Програмите кои веќе се применуваат 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 така, вклучуваат и персонализирани аспекти (на
пр. емоционална подготвеност за пензионирањето, 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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од одредена област од интерес (на пр. финансии, 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 претставува тешкотија за нив самите, како и товар за
општеството.
Во поглед на темите кои најмногу ги интересираат, најголем број од испитаниците од двете групи на прво место го ставаат менаџирањето на семејниот буџет. Планирањето на буџетот и финансиите се најважна тема од интерес во подготвителните активности за пензионирање во сите земји во кои тие се изведуваат. Во последниве две децении во САД се
актуелни т.н. индивидуални аранжмани за
пензионирање (Individual Retirement Arrangements- IRA) коишто претставуваат основни
планови за менаџирање на семејниот буџет по
пензионирањето. Тие вклучуваат повеќе сегменти (даночен сегмент, заштеди, инвестиции
и др.), а прилагодени се за идните пензионери кои работеле на различни работни места20.
Важен податок од актуелното истражување е
тоа што личното и семејното здравје не предизвикува поголем интерес кај идните пензионери, што можеби се должи на нивната сè уште релативно добра здравствена состојба. Во
секој случај, би било интересно да се истражат
истите испитаници пет години по пензионирањето и да се утврди дали има некакви промени 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 испитаниците од двете групи сметаат дека организираните подготвителни активности за пензионирање треба да се изведуваат во последните
пет години од работниот век во форма на обука којашто ќе ги опфати сите аспекти од пензионерскиот живот. За ниту еден од наведените ставови не е регистрирана статистички значајна разлика помеѓу испитаниците од двете
групи. Добиените резултати укажуваат на потребата од организирани подготвителни активности со мултидисциплинарен и интерсекторски пристап со кои ќе се олесни транзицијата
од периодот на вработеност во животниот период 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 кичевските општини по видови на објекти, и да се
прикаже движењето на цревните заразни болести во регионот, како карактеристичен показател на степен на санитација на животната средина. Материјали и методи: Водоснабдувањето
е прикажано преку статистичко-информативни
податоци, континуирана инспекција на водоснабдителните објекти, статистички обработени
лабораториски анализи на хигиенскиот квалитет на водата за пиење во период од 1996-2013
година и епидемиолошки извештај за движење
на цревните заразни болести. Резултати: Од извршените 4613 лабораториски анализи на водите од градскиот водовод и од 172 села приклучени на градскиот водовод-сите покажаа
здравствена исправност и прописно хлорирање.Резидуален хлор се движи од 0,2-0,5 мг/литар. До 2013 г. бројот на локалните водоводи се
зголемува до 65 (84%) од вкупно 78 водоснабдителни објекти. Во период од 1996-2013г. извршени се околу 2000 увиди и земени се вкупно
4.407 примероци на водата за пиење за анализа
на хигиенскиот квалитет. Хемиската неисправност 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 безбедна вода за пиење. Бактериолошката неисправност се движи од 4% кај селските водоводи до
26% кај градските чешми. Морбидитетот на заболувања поврзани со водата за пиење забележително опаѓа.
Клучни зборови: Водоснабдување, вода за пиење, микробиолошка анализа, цревни заразни
болести.

Abstract
The aim of this paper is to evaluate drinking water suplly in Kicevo region, to assess drinking water safety according type of water supply objects
and to determine the trend of intestinal infectious diseases, characteristic exponent of the sanitation of the environment. Materials and мethods: Water supply will be described by statistic
informative data, continuous inspection of water
supply facilities, statistically processed laboratory analysis of hygienic quality of drinking water
within 1996-2013 and epidemiological report on
movement of intestinal infectious diseases. Results: From 4613 performed laboratory analyses of
water from the city water supply system and 172
villages connected to the city water supply all showed sanitary safety and duly chlorination. Residual 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 inspections were performed during period 19962013 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 infectious diseases in the total number of infectious 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, villages connected to the city water supply and local water supply (83%) by 2011 received safe drinking water. Bacteriological unsafety ranges from
4% in rural water supply and 26% in urban fountains. Morbidity of drinking water related diseases noticeably declines.
Key words: Water supply, drinking water, microbiological analysis, intestinal infectious diseases.

Вовед
За да се сочува и унапредува здравјето на населението, потребно е обезбедување на здравствено
исправна (биолошки, микробиолошки, физичкохемиски и радиолошки) и во доволни количини
вода, со можност за удобно и непрекинато користење (safety, adequacy, convenience, continuity).1
Според дефиницијата на СЗО, како здравствено
исправно водоснабдување се смета водоснабдувањето со хигиенски исправна вода во доволни
количини во секој дом (за Европскиот регион на
СЗО), односно на растојание од најмногу 15 минути одење пешки (за земјите во развој во други региони на СЗО). 2 Како изворишта за водоснабдување со вода за пиење во нашата Република се користат подземни води во вид на природни извори, површинска вода - од реки, природни езера
или акумулации и атмосферска вода. Најголем
дел од населението на Републиката сега се снабдува 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 паразитарни болести-т.н. цревни заразни болести (Water borne diseases). Според податоците на СЗО секоја година околу 500 милиони луѓе заболуваат од
болести поврзани со водата за пиење.Околу 10 милиони луѓе годишно умираат поради загадена вода.4 За подрачјето на Македонија сеуште од актуелен здравствен интерес се актуелните цревни
заразни заболувања: заразни проливи (гастроентероколити), заразната жолтица, дизентерија каде водата за пиење сеуште има основно епидемиолошко значење3.
До 50-те години од 20-ти век населението во градот Кичево со вода за пиење се снабдувало од бунари и извори од кои вода се транспортираше до
резервоарот во Кичевското кале, од каде одела во
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градската мрежа. Поради зголемените потреби за
вода на населението, технолошкиот процес во
РЕК-Осломеј, а истовремено и недостаток на вода за пиење во соседните општини Брод, Прилеп
и Крушево-најсоодветно решение беше каптирање 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 зависност од количината на паднатите врнежи. Во
природни услови на користење не постојат услови за загадување, ниту услови за изменување на
хемиските особини на водата, то дава можност
овој извор да се користи за водоснабдување. Високиот 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-Кичево од 1996 г. редовно го следи развојот на водоснабдувањето во Кичево и кичевскиот регион,
врши проценка на водоснабдителните објекти,
нивната сигурност и можноста за евентуални загадувања кои претставуваат потенцијален ризик
по здравјето на населението, како што е предвидено во Националната програма за јавно здравје
на Р.М. и обемот и бројот на следење на квалитетот 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 водоснабдувањето во Кичевскиот регион, да се процени безбедноста на водата за пиење во кичевските општини по видови на објекти, и да се прикаже
движењето на цревните заразни болести во регионот, како карактеристичен показател на степен
на санација на животната средина.

Материјали и методи
Водоснабдувањето е прикажано преку статистичко-информативни податоци, податоци од
локална самоуправа на општините, годишните
извештаи на ЦЈЗ Битола и Институтот за јавно
здравје на РМ, континуирана инспекција на водоснабдителните објекти, статистички обработени лабараториски анализи на хигиенскиот
квалитет на водата за пиење во период од 19962013 г., (според стандардни методи на Правилникот за безбедност на водата Сл.весник Р.М
46/2008) и епидемиолошки извештај за движење 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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Графикон бр.1 Видови водоснабдување во кичевскиот регион (број и процент на жители)
во период од 2006-2010

користи подземни извори и во поглед на физичките, хемиските и микробиолошките
својства одговара на условите пропишани со Закон за води и спаѓа во 1 класа.
Кај 15 локални водоводи (со 15.202 жители -27%)
се вршело хлорирање на водата за пиење, додека во останати 50 локални водоводи кои снабдуваат 7.136 жители (12%), не се врши дезинфекција. Со други видови водоснабдителни објекти се снабдуваат 2.767 жители или 5% од вкупното население.
Примероците за хигиенски преглед на водата
од градскиот водовод редовно се земаат од 7
проточни места, три пати месечно, вкупно годишно 252 мостри. Истиот ден тие примероци
со записник се носат на анализа во акредитирана 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 квалитетот и прочистување на водата не се превзе-

маат, иако во пролетен период во траење од неколку дена се јавува заматување на водата поради 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 покажаа здравствената исправност и прописно хлорирање. Резидуален хлор се движи од 0,20,5мг./литар според прописите.
Од прегледите за изградбата на водоводи во селата на Македонија во периодот од 1971-1990 г.
може да се види дека до 70-тите години снабдувањето со вода за пиење во селата се вршело
скоро исклучиво од селските чешми и бунари
99%.15 Кај кичевското селско население во периодот од 1996-2000 г. со вкупно 79 водоснабдителни објекти, водоснабдувањето исто така се
одвиваше комбинирано: од села приклучени на
градскиот водовод, села со сопствени локални
водоводи и села со други видови водоснабдителни објекти (чешми,бунари и извори) во сооднос 4%, 45% и 51%.

Табела бр. 1 Следење на здравствената исправност на водата за пиење
од градскиот водовод „Студенчица” во период од 1996-2013г.
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Со масовна изградба на селските водоводи до
2013г. бројот на локални водоводи се зголемува
и достигнува до 65 (84% од вкупно 78 селски водоснабдителни објекти).

До 2013г. сегашната општина Кичево (градот
и 78 селски населби) броела 5 општини: Кичево, 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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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 %)

начин на водоснабдување прикажан во графикон 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 работните 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 испитаниот период, додека бактериолошката од 426%, во просек 8%. Најголем процент на биолошката 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 загадување на водата најчесто се фекалии од животинско или хумано потекло. Во епидемиолошкото минато во нашето поднебје имало
во ендемска форма појава на цравен тифус,паратифус, дизентерија и друго, додека
во сегашноста сеуште се среќаваме со заразната жолтица и проливи.
Процентуално учество на акутните цревни болести во вкупниот број на заразни болести во
регионот варира 69 во 2000 г. на 17 во 2013 г., а
морбидитетот на болни од проливи (enterocollitis acuta) опаѓа од 35 на 11 и заразна жолтица
(Hepatitis A) од 17 на 1,4. 34
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Дискусија
Врз основа на извршените активности погоре изнесени за процената на состојбата на водоснабдителните објекти и водоснабдувањето во кичевскиот регион се констатира дека од вкупно
56.734 жители во кичевскиот регион 46.831 жители (83%) до 2011год. добиваа безбедна вода за
пиење, во која се вршела дезинфекција и редовно одржување од ЈКП Комуналец (Кичево), Пастертија (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, додека одржувањето на градската водоводна мрежа е во надлежност на Ј.К.П. “Комуналец” - Кичево и моментално задоволува, иако често се
јавуваат дефекти и големи губитоци на вода, а
здравствениот надзор над водоснабдувањето,
објектите за водоснабдување и хигиенскиот квалитет на водата за пиење се врши од страна на
ЦЈЗ.Битола, ПЕ Кичево, службата по Хигиена и
Здравствена Екологија. Примероци за хигиенскиот преглед на водата за пиење од градскиот
водовод Кичево (основна хемиска и бактериолошка анализа) се земаат од определен број на
мерни места на водоводната мрежа и во временски интервали, согласно важечките прописи 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, односно широката заштитна зона, која е ограничена на север од Арап Кула па низводно сé до сливот на реката Треска нема ознака, ниту табла за
било каква напомена или ограничување. Градската 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 водовод перманентно се дезинфицира со гасен
хлор на современ начин. Резидуалниот хлор одговара на прописите и се движи од 0.2 – 0.5 мг/л.
18, 23,
Испитување на периодична анализа на водата од градскиот водовод се врши 2 пати годишно во Институт за јавно здравје на РМ и резултатите спрема органолептичките, физичкохемиските и бактериолошките својства се оценуваат како хигиенски исправни, согласно санитарнохигиенските 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-
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ра да биде применета, доколку мониторингот
укаже на присуство на Escherichia coli или термотолерантни колиформни бактерии5,10.
Единствен недостаток на водата (од хемиски аспект) претставува помалата концентрација на
флуор (F), кој се движи од 0.1 до 0.3 мг/литар, што
доведува до масовно заболување - кариес на забите за најголемиот дел од населението кое конзумира површинска вода или вода од карсни извори. Вештачки флуорираната вода претставува најпогоден начин за масовна примена на
флуорот во профилаксата на кариесот. Бидејки
таа постапка е сложена и скапа се користи ендогена профилакса за флуорот, најчесто се користат таблети со флуор, флуорирана готварска
сол (Шведска), флуорирано млеко и др7.
Во поширокото подрачје на кичевскиот регион водоснабдувањето се врши комбинирано (локални
водоводи, чешми, бунари и извори). Во 50 населени места-27% од кичевското население користат
вода од локални водоводи, во која се врши дезинфекција (со Жавелова вода), 12% од локални водоводи се без дезинфекција, додека останати селски водоснабдителни објекти 8 или 5% од вкупно
население нередовно или инцидентно вршат пречистување на водата за пиење, поради што тие води се ризични и со несигурен квалитет5,8.

Заклучок
Најчесто бактериолошкото загадување на водата е со колиформни бактерии од фекално потекло, Escherichia coli и зголемен вкупен број на
колонии на 37ºC, но секако воведувањето на дезинфекција се одразува и врз морбидитетот на
цревните заразни заболувања (Enterocollitis
acuta и Hepatitis A). Морбидитетот на заболувања 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 истата од одговорни лица вработени во Јавни Комунални Претпријатија. Во испитаниот период
нема пријавени болни од останатите цревни
болести како што се дизентерија, тифус, паратифус и др.
Многу е мал процентот на хемиската неисправност кај водите од кичевскиот регион (1-7%). Бактериолошки квалитет на водите земени од работни организации и хотелски објекти е со неисправност од 2-7%. Највисока биолошка неисправност 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%,
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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 надлежност за одржување на водоснабдителниот
систем во општинита Кичево со посебен ангажман на здравствената служба да реализираат
планови за санирање на постојните водоснабдителни објекти. Да се изградат водоводи на поширокото подрачје, особено во Зајашкиот регион (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 санитарни и други мерки во однос на земјиштето, односно подземните води за заштита од нивно загадување спрема режимот што треба да се спроведува во трите заштитни санитарни зони, а втората-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 активност. Потребно е да се посвети особено внимание на правилно отстранување и крајна диспозиција на отпадните води и други отпадни материи.
Неопходно е да се врши одговорно, редовно
пријавување и регистрирање на заразните и
цревните заразни заболувања во здравствените установи од страна на лекарите од општа
пракса, инфективната служба, хигиенска и епидемиолошката служби, а со тоа и спречување на
нивната појава и ширење.

Да се разреши стручната дилема “за” или “против” флуорирањето на водата за пиење од градскиот водовод. Дотогаш стоматолошките служби
и понатаму активно да спроведуваат индивидуална кариес профилакса.
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Извадок
Интензификацијата на системската хемотерапија 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 бенефитот од неговата примена, сепак МТХ -от може да предизвика сериозни, па дури и животнозагрозувачки токсични ефекти кои се должат
на неговото неселективно и неспецифично
дејство. Раната детекција и менаџирање на токсичните ефекти од високите дози на МТХ претставува дијагностички и терапевтски предизвик за секој онколог. Целта на оваа студија беше да се детерминира инциденцијата на токсичните ефекти од хемотерапија со МТХ и да се
направи споредба на инциденцијата и интензитетот на токсичните ефекти од хемотерапијата
кај пациенти со АЛЛ третирани со 2г/м2 и 5г/м2
МТХ по протокол АЛЛ БФМ 95. Беше спроведена ретроспективна анализа на 77 болнички истории на деца со АЛЛ со среден ризик, лекувани 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 токсичните ефекти беше вклучена контролна група од 32 пациенти со АЛЛ кои беа третирани со
пониски дози МТХ (2г/м2). Нашите иследувања
покажаа дека токсичните ефекти се значајно
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позастапени и од потежок степен при апликација на повисоки дози МТХ. Најчесто регистрирани токсични ефекти беа хепатотоксичност,
орален мукозит и хематолошка токсичност. Беше 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 индивидуални разлики. Во нашата студија токсичните ефекти од хемотерапијата беа поизразени
во испитуваната група како резултат на третманот со повисока доза МТХ, додека пак разликите во манифестацијата на токсичните ефекти
меѓу пациентите од испитуваната група најверојатно се должат на варијации во гените кои се
вклучени во апсорпцијата на лековите, нивната
екскреција, целуларниот транспорт и сл. Актуелните истражувања се насочени кон изнаоѓање генетски маркери кои би го предвиделе ризикот за развој на токсични ефекти во тек на терапијата со МТХ.
Клучни зборови: акутна лимфобластна леукемија, метотрексат, токсични ефекти

Abstract
Intensification of systemic chemotherapy with inclusion of high doses methotrexate (MTX) has
contributed to the improvement of event-free
survival in children with acute lymphoblastic leu-
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kemia (ALL). Despite this benefit, this agent might
cause serious toxicity, even life-treating events
during treatment. Therefore, prediction, early detection 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 toxic 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. Forty-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 protocol. Toxic effects were predominant in the group
treated with higher doses of MTX. The most significant 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 effects were more common in the study group due
to application of higher doses of MTX. Variations
in toxicity between the patients of the study group are probably due to the genetic differences in
the drug absorption, their excretion and cellular
transport. Current studies are dedicated on discovering genetic markers which will be able to
predict the risk of appearance of MTX toxicity.
Key words: acute lymphoblastic leukemia, methotrexate, toxic effects

Вовед
Достигнувањата и искуствата во терапијата на
акутната лимфобластна леукемија (АЛЛ) претставуваат вистинска револуција во современата клиничка онкологија1,2. Пред ерата на антилеукемиската терапија АЛЛ важеше за фатална болест по чие дијагностицирање децата
преживуваа 2-3 месеци. Во денешно време речиси 95% од заболените постигнуваат комплетна 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 познавање на кинетиката на леукемиските клетки,
превенција и лекување на леукемиските жаришта во ЦНС, модификација на терапијата во
согласност со ризичните фактори и интензификација на терапијата, особено за пациенти-

те со висок ризик, навремено препознавање и
ефикасен третман на токсичните ефекти од хемотерапијата1,2,3.
Различни терапевтски протоколи се применуваат во третманот на АЛЛ, но во сите протоколи метотрексатот е еден од круцијалните цитостатици. Во почетокот МТХ бил применуван
во помали дози (под 1 г/м2), но подоцна постепено дозите се зголемувани, така што денес во
повеќето протоколи за третман на АЛЛ се препорачуваат високи дози МТХ (5г/м2)4. Благодарение на високите дози МТХ намален е бројот
на релапси, посебно релапси во ЦНС, а зголемен е процентот на преживување од оваа болест. И покрај бенефитот од неговата примена,
сепак кај одреден дел од децата со АЛЛ може
да предизвика сериозни, па дури и животозагрозувачки токсични ефекти кои се должат на
неговото неселективно и неспецифично
дејство. Најчести токсични ефекти при терапија
со високи дози метотрексат се: хепатотоксичност, орален мукозит, хематолошка токсичност
и гастроинтестинална токсичност. Поретко се
јавуваат: невротоксичност, пулмонална токсичност и нефротоксичност. Пријавени се и летални исходи како последица на токсичното
дејство на високите дози метотрексат.
Во текот на терапијата со МТХ внимателно се
следат токсичните ефекти и се споредуваат добиените резултати меѓу различни студиски групи. Целта на сите истражувања е можноста за
апликација на пониски дози МТХ кај пациенти
со низок ризик за релапс или со зголемена сензитивност на МТХ, со што би се минимизирале
или избегнале токсичните ефекти без да се зголеми ризикот од неуспех на терапијата.
Во превенцијата на токсичните ефекти од терапијата со МТХ вклучени се повеќе терапевтски мерки пред почетокот, во текот на апликацијата на лекот и по завршување на терапијата.
Пред почетокот на терапијата се врши проценка на бубрежната, хепаталната функција и хематолошкиот статус на детето. Во тек на апликацијата на лекот се спроведува прехидрација
за алкализација на урината бидејќи МТХ подобро се излачува во алкална средина. Потоа
следи хиперхидрација повторно со додавање
на бикарбонати во текот на апликацијата на лекот 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 завршувањето 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 детерминира инциденцијата на токсичните ефекти од
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хемотерапија со МТХ и да се направи споредба
на инциденцијата и интензитетот на токсичните ефекти од хемотерапијата кај пациенти со
АЛЛ третирани со 2 г/м2 и 5 г/м2 според протоколот 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 ризик, лекувани на Одделот за хематологија и онкологија при ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести. Испитуваната група беше составена од 45 пациенти со АЛЛ кај кои беше анализирана фазата М, која се состои од четири
циклуси на високи дози МТХ 5 г/м2 аплицирани на растојание од две недели, во согласност
со протоколот АЛЛ БФМ 95. За споредба на токсичните ефекти беше вклучена контролна група од 32 пациенти со АЛЛ кои беа третирани со
пониски дози МТХ (2 г/м2).
Анализата за акутна токсичност на хемотерапијата во тек на фаза М кај двете испитувани
групи беше спроведувана според критериумите
од протоколот АЛЛ БФМ 953.
Токсичните ефекти беа анализирани преку проценка на степенот на:

- хематолошка токсичност (вредности на хемоглобин, еритроцити, леукоцити, гранулоцити, тромбоцити);
- присутна инфекција и фебрилност;
- мукозит (орален и интестинален);
- кардиотоксичност (нарушување на ритамотелектрокардиографски 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 користен софтверот SPSS for Windows, 13.0. За тестирање на значајноста на разликите беше користен Pearson-ов chi-square тест, Yates Chisquare и Fisher-ов exact тест.

Резултати
Беа анализирани 77 истории на болест на пациенти со АЛЛ со стандарден ризик (МРГ) лекувани 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

Табела 3.
Токсични
ефекти од
хемотерапијата
кај двете групи
испитаници

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

пациенти (контролна група) примиле по 4 циклуси дози МТХ – 2 г/м2. Сите циклуси на хемотерапија беа спроведени согласно критериумите 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 групи испитаници.
Во табелата 2 е прикажана старосната структура на испитаниците. Просечната возраст на пациентите од испитуваната група беше 6,5±4,1 години, а на пациентите од контролната група
5,5±2,5 години. Резултатите покажаа дека нема
статистички значајна разлика во однос на возраста меѓу двете групи.
Инциденцијата на токсичните ефекти во тек на
спроведување на терапијата со МТХ е прикажана во табелата 3. Резултатите од статистичката
анализа покажаа дека сите токсични ефекти
беа детектирани почесто во испитуваната група, а разликата во споредба со контролната група беше статистички сигнификантна за следните 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 регистрирани кај пациентите од двете испитувани групи.
Во табелата 4 се прикажани резултатите за степенот на хепатотоксичност. Хепатотоксичноста
од прв степен беше нотирана кај 55,6% од пациентите 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. Споредбата на резултатите покажа дека во испитуваната група високосигнификантно почесто се детектира наод на прв и трет степен на хепатотоксичност во споредба со оној кај контролната
група (p=0,004).
Инциденцијата и степенот на орален мукозит во
испитуваната и контролната група се прикажани во табелата 5. Кај пациентите од испитуваната група почеста беше појавата на орален мукозит (35,56%) во споредба со контролната група (18,75%), а орален мукозит од втор степен значајно почесто имаа пациентите од испитуваната група (p=0,023).

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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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

Во текот на спроведување на хемотерапијата во
тек на протокол М кај одреден број пациенти беше манифестирана некаква инфекција. Видот
на инфекцијата е прикажан во табелата 7. Во фазата М од протоколот, испитаниците од испитуваната група статистички сигнификантно почесто имале некаков вид инфекција во споредба 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 контролната група била регистрирана инфекција,
бактериолошки непотврдена.
Степенот на тежината на инфекциите кај пациентите од двете групи е прикажан на табелата 8.
Во однос на степенот на инфекција во фазата
М од медикаментозниот третман, кај пациентите 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 испитуваната група, додека таква реакција не беше регистрирана во контролната група. Кардиотоксичност, кожна токсичност, интестинален мукозит беа регистрирани само кај еден пациент
од испитуваната група. Нефротоксичност и невротоксичност не беа регистрирани кај пациентите 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 хемотераписките агенси. Со интензификацијата
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на хемотераписките режими се потенцираа токсичните ефекти од хемотерапијата и нивното
менаџирање претставува дијагностички и терапевтски предизвик за секој онколог4.
Интензификацијата на системската хемотерапија со воведување на високи дози МТХ е режим
кој е применуван во повеќето протоколи за третман на АЛЛ. Неговата примена доведе до зголемување на стапката на преживување и намалување 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 дихидрофолат 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 клетките не можат да синтетизираат пурини и тимидилат, со што е оневозможена синтеза на деоксирибонуклеинската киселина (ДНК). Ова е
особено значајно за апоптоза на малигните
клетки, но истовремено МТХ-от делува цитотоксично и врз клетките во организмот кои брзо
се делат–клетките на мукозите, коскената срцевина и сл. Како последица на тоа се јавуваат токсични ефекти од терапијата со високи дози МТХ
кај децата со АЛЛ: мукозити, транзиторен пораст на ензимите на црниот дроб, миелосупресија, инфекции, кожна токсичност и друго4,5,6.
Најчесто овие токсични ефекти се транзиторини и ревeрзибилни, но понекогаш е неопходна
модификација на дозите или дури и одложување на следниот циклус на хемотерапија, што може да го зголеми ризикот за релапс на болеста.
Во литературата опишано е дека токсичните
ефекти од високите дози МТХ се почести и поинтензивни кај поголемите деца7. Невротоксичноста е ретка придружна манифестација на
високите дози метотрексат. МТХ може да предизвика акутна, субакутна и хронична невротоксичност. Најчеста манифестација на невротоксичните ефекти на МТХ е леукоенцефалопатијата. Опишани се случаи со ненадејна
појава на конвулзии, хемипареза, афазија и ко-
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ма8. Промени на кожата во смисла на генерализирано црвенило придружено со тешка десквамација на кожата е ретко манифестиран токсичен ефект од МТХ9. Опишани се и летални исходи како последица на токсичните ефекти од
хемотерапијата, најчесто како резултат на сериозна инфекција или тежок хеморагичен синдром. Некои автори ги поврзуваат овие летални исходи со присуството на полиморфизми во
генот за ензимот МТХФР (метилен тетрахидрофолат редуктаза)10.
Нашите иследувања покажаа дека токсичните ефекти се значајно позастапени и од потежок степен кај пациентите од испитуваната
група каде беа аплицирани повисоки дози
МТХ – 5 г/м2 отколку во контролната група пациенти каде беа аплицирани пониски дози
МТХ – 2 г/м2. Најчесто манифестирани токсични ефекти во испитуваната група беа хепатотоксичноста (77,8%), којашто во студијата на Фароу11 изнесувала 66,5%. Потоа следуваат оралните мукозити (35,56%), кои во студијата на Роте13 биле најдени кај 25% од пациентите, и неутропенија (40%). Нашите резултати се слични
со податоците објавени во литературата7,11,12,13.
Кај 8,89% од испитуваната група беше регистриран статистички сигнификантно потежок
степен на хепатотоксичност (p=0,004); во студијата на Фароу овој процент бил скоро двојно
повисок (17,6%)11 Кај контролната група не беше
регистриран ниту еден пациент со тежок степен на хепатотоксичност. Орален мукозит од
потежок степен исто така беше регистриран
статистички сигнификантно почесто кај пациентите од испитуваната група (26,67%; p=0,023),
додека тој беше присутен само кај 3% од пациентите од контролната група.
Многу често во тек на терапијата заради интензивната миелосупресија пациентите со
АЛЛ се подложни на бактериски и вирусни инфекции14. Овие инфекции може да доведат до
сериозни компликации во смисла на пролонгирање на болничкиот престој, потреба од интензивно лекување, одложување на следниот
хемотераписки циклус, па дури и летален исход12. Адекватна антибиотска и супортивна терапија се значаен фактор во надминување на
компликациите предизвикани од инфекциите. Во нашата студија инфекција беше високосигнификантно почесто регистрирана во испитуваната група во споредба со контролната
група (p=0,00026). Исто така, во оваа група испитаници високосигнификантно почесто инфекцијата беше од трет степен (p=0,00007).
Сите регистрирани токсични ефекти беа од реверзибилен карактер, а во шест случаи беа причина за одложување на наредниот циклус на
хемотерапија. Не беше регистриран ниту еден

летален исход како последица на манифестацијата на токсичните ефекти.

Заклучок
Повеќето актуелни протоколи за третман на
АЛЛ во детската возраст применуваат високи
дози МТХ. Тој е еден од најстарите употребувани цитостатици, но сè уште има круцијално
значење во третманот на детската АЛЛ. Неговата примена доведе до значајно подобрување
на стапката на преживување кај пациентите со
АЛЛ и намалување на бројот на релапси. Во текот на третманот со високи дози МТХ можна е
појава на токсични ефекти, најчесто хепатотоксичност, мукозити, хематолошка токсичност и инфекции. Разликите во манифестирањето на токсичните ефекти меѓу пациентите од
двете групи се должи на разликата во дозирањето на МТХ, додека пак разликите помеѓу пациентите од испитуваната група се должат на
варијации во гените кои се вклучени во апсорпцијата и метаболизмот на лековите, нивната
екскреција, целуларниот транспорт и сл.
Иако апликацијата на високи дози МТХ е поврзана со потребата од интензивно следење, посебен начин на апликација со интензивна хидрација, следење на концентрацијата на лекот
и одредени токсични ефекти, неговата примена е значајна во третманот на АЛЛ.
Актуелните истражувања се насочени во изнаоѓање маркери кои би го предвиделе ризикот
за развој на токсични ефекти во тек на терапијата со МТХ. Се проучуваат полиморфизми
на гените вклучени во метаболизмот на антилеукемиските агенси со цел индивидуализирање на терапијата, при што секој пациент би ја
добил потребната терапија придружена со што
помалку токсични ефекти, без ризик за неуспех на терапијата и без ризик за иден релапс
на болеста.
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Abstract
In current protocols for treatment of acute lymphoblastic leukemia in childhood methotrexate
(MTX) is one of the crucial cytostatics. The occurrence of MTX toxicity is still а great problem because of the interpatient differences in drug metabolism. These differences may be due to polymorphisms of genes involved in the folate metabolism. The present study was carried out to determine the prevalence of MTHFR C677T polymorphism 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 accordance 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 polymorphism and toxic effects of the chemotherapy
with high doses of МТХ was made in the Department for hematology and oncology at the University 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 heterozygous (CT) for MTHFR C677T polymorphism,

and 6 (13.33%) children were homozygous for the
variant type of the polymorphism (ТТ). The correlation of the genotype with МТХ toxicity indicated a statistical significance only for oral mucositis, while for the other toxic effects there was
no statistically significant correlation. In our study the results indicated that oral mucositis was
statistically significantly more frequently identified in the case of the variant carriers for this polymorphism. For the other toxic effects caused by
the therapy with high doses of МТХ no statistically significant correlation with MTHFR C677T
polymorphism was identified. This occurrence
maybe due to the small number of patients analyzed in this study and the possible protective influence of other genetic polymorphisms included
in the folate metabolism, which were not subject
to consideration of this study.
Key words: acute lymphoblastic leukemia, methotrexate, toxic effects, MTHFR, polymorphisms

Извадок
Во актуелните протоколи за третман на акутна
лимфобластна леукемија во детската возраст
метотрексатот (МТХ) е еден од круцијалните ци-
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тостатици. Предвидувањето на појавата на токсични ефекти во тек на терапијата со МТХ претставува сè уште голем проблем заради индивидуалните разлики во метаболизмот на лекови кај
пациентите. Овие разлики можеби се должат на
присуство на полиморфизми на гените вклучени во фолатниот метаболизам. Целта на студијата беше да се одреди инциденцијата на
МТХФР Ц677Т полиморфизмот кај децата со
акутна лимфобластна леукемија (АЛЛ) и да се
анализира влијанието на генотипот врз манифестацијата на токсичните ефекти во тек на терапија со високи дози МТХ кај пациенти со АЛЛ
третирани по протоколот АЛЛ БФМ 95. Беше
вклучена и контролна група од 32 здрави испитаници. Беше направена генотипизација за полиморфизмот Ц677Т кај 45 пациенти со АЛЛ и
негова корелација со токсичните ефекти од хемотерапијата со високи дози МТХ анализирани
од болничките истории на пациенти со АЛЛ лекувани на Одделот за хематологија и онкологија
при ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести - Скопје. Во студиската група 15 (33,33%) пациенти беа хетерозиготи (ЦТ) за полиморфизмот
Ц677Т на генот MTHFR, а 6 (13,33%) пациенти хомозиготи (ТТ). Во контролната група 10 испитаници (31,25%) беа хетерозиготи за полиморфизмот (ЦТ), а 6 испитаници (18,75%) хомозиготи (ТТ).
Корелацијата на генотипот со токсичните ефекти од високите дози на МТХ покажа статистичка сигнификантност само за орален мукозит, додека беше статистички несигнификантна за останатите токсични ефекти. Оваа појава можеби
се должи на малата група пациенти којашто беше анализирана во оваа студија и можното протективно влијание на други генски полиморфизми вклучени во фолатниот метаболизам, а
кои не беа предмет на оваа студија.
Клучни зборови: акутна лимфобластна леукемија, метотрексат, токсични ефекти, МТХФР, полиморфизми

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 diseases in children. The optimization of the chemotherapy 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 groups reached comparable results in the treatment
of childhood ALL with current protocols, the focus of their attention is the reduction of acute
and late toxic effects of chemotherapy, as well as
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the improvement of the outcome in case of patients with poor prognosis1. Predicting the toxic effects of chemotherapy is difficult taking into consideration the large differences between patients
in terms of pharmacokinetics and pharmacodynamics of anti-leukemic agents. This diversity
can, to some extent, be linked to sequence variations in genes involved in drug absorption, excretion, cellular transport and effector targets or target pathways.2 Pharmacogenetics, the study of genetic 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, methotrexate (MTX) is one of the crucial cytostatics. It inhibits the function of the enzyme dihydrofolate
reductase (DHFR), inhibiting the folate metabolism and indirectly interrupting the function of
the enzyme methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR). MTHFR enzyme catalyzes the reduction of 5,10-methylenetetrahydrofolate required
for purine and thymidine synthesis to 5- methylenetetrahydrofolate which is required for protein synthesis and nucleic acid methylation. Alterations in reduced folate pools, as a consequence
of changes in MTHFR activity, may have a significant effect on the responsiveness of malignant
and non-malignant cells to MTX. It has been proposed 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 replacement of the amino acid alanine with valine leading to reduced activity and thermolability of the
enzyme3. The activity of MTHFR enzyme in the variant carriers of this polymorphism (TT) is 30%,
and in heterozygous cases (CT) is 60% of the normal activity of the enzyme 4,5.
The frequency of MTHFR C677TT genotype is often reported to be high in European, Asian Central and South American (10-32%) populations,
low in different African populations (0-3%) and also showing geographical gradients among Chinese Han populations 4.
Several studies in ALL have suggested that variations in single nucleotide polymorphisms of genes
involved in folate metabolism contribute to the inter-individual variation in MTX toxicity 6,7. The results are still controversial.
The aim of this study was to identify the distribution of MTHFR C677T polymorphism in children
with ALL and to analyze the influence of this polymorphism over the manifestation of toxic effects during therapy with high doses of МТХ in patients 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 Oncology in Skopje as a study group and 32 healthy volunteers as a control group. The study was
approved by the National Ethics Committee of
the Republic of Macedonia and informed consent was obtained by parents and patients before 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 effects were analyzed according to the toxicity criteria from the protocol ALL BFM 95 and ALL
BFM 2000. We collected the following data for
each course of the treatment: presence of mucositis (oral and intestinal), hemoglobin level,
leukocyte and thrombocyte count, presence of
neurotoxicity signs (peripheral and central), skin
changes and level of liver enzymes. Subsequently, the toxic effects were analyzed in correlation to the genotype.
Isolation of DNA
From each patient 3 ml peripheral blood with EDTA as anti-coagulant were taken. Subsequently, a
standard salting – out protocol with 5М NaCl was
used to isolate genomic DNA from peripheral leukocytes obtained from venous blood draws.
Genotyping of the C677T polymorphism
in the MTHFR gene
Genotyping was conducted in line with the following procedure:
The region of the MTHFR gene was amplified by
polymerase chain reaction using appropriate oligonucleotide primer pair (according to Bagheri et
al., 2010, ordered from Sigma-Genosys); thermostable Taq polymerase, PCR buffer factory prepared with magnesium ions, a mixture of deoxy-

nucleotides (dNTP) and a sample of DNA from a
subject in reactive test tubes with thin walls. Amplification program is used in PCR-machine (Perkin-Elmer GeneAmp System 2400). The success of
the amplification was verified by horizontal agarose electrophoresis and fluorescence staining of
the gel with ethidium bromide. The gel is photographed under UV - light (312 nm) with a digital camera (Canon).
The digital analysis (identification of electrophoretic 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 optimal conditions in order to determine the genotype 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. Fisher’s exact test was used for testing the significance 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 heterozygous (CT), and the remaining 6 (13.33%) were homozygous for the variant type of the polymorphism (ТТ).
In the control group of 32 healthy analyzed subjects, 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 profile of the patients who had shown toxic effects. The
results obtained are presented in Tables 2, 3, 4, 5.

Table 1:
Prevalence of
the MTHFR C677T
polymorphism
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Table 2:
Toxic effects in
correlation with
genotype
(after first dose MTX)

p (Fisher exact test for 3 x 2 groups)

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)

The results of the analysis indicated that the oral
mucositis was more often in carriers of the variant type for this polymorphism, but it was statistically significant more often only after the application 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 statistical significance was identified among the three
groups.

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

38

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 tetrahydrofolate. In addition, МТХ polyglutamates inhibits the activity of other enzymes involved in
folate metabolism including MTHFR. The incidence of toxic effects during treatment with
МТХ is characterized by interindividual and interethnic variations and may influence the clinical course of the disease8. Due to the established prognostic factors in children with ALL, the
number of relapses and fatal outcomes in these
patients is limited. The gene polymorphisms involved in the metabolism of МТХ are reported
as one of the possible predictive factors for the
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manifestation of toxic effects due to the application of this agent.
C677T polymorphism is one of the most investigated 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 occurrence of ALL, with the manifestation of the toxic 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 manifestation of toxicity during therapy with high doses
of MTX, especially hepatotoxicity, myelosuppression, oral mucositis, gastrointestinal toxicity
and skin toxicity. During stratification of patients according to their ethnicity they identified
that among African and White population the
association between this polymorphism and hepatotoxicity was more common, while it was not
present in the Asian population. On the other
side, oral mucositis was more common in patients - carriers of this polymorphism in African
and Asian populations9. In a meta-analysis of nine studies conducted by Lopez-Lopez E. an association of this polymorphism with the toxic effects of high doses of MTX was identified. In
three of them the association of this polymorphism with hepatotoxicity, renal toxicity and intestinal 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 between MTHFR C677T polymorphism and the toxic effects of high doses of МТХ 10,11.
In our study the results showed that oral mucositis was more common in carriers of the variant 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 results of the Faganel’s study, which showed significant association between the MTHFR C677T
polymorphism and mucositis 12. For the other toxic effects caused by the treatment with high doses of MTX no statistically significant correlation with genotype was identified. This phenomenon might be due to the small group of patients that were analyzed in this study and the
possible protective influence of other gene polymorphisms involved in folate metabolism,
which were not the subject of this study.

Regarding the prevalence of the C677T polymorphism our results were similar to the prevalence 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 polymorphisms on the incidence of toxic effects
might be due to the influence of external factors, nutrition (folate status) of the patients and
the concurrent medications12,13. In addition, the
importance of the interaction between many genes involved in folate metabolism and their impact on the modification of the sensitivity of
high doses of MTX is being emphasized. A number 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 polymorphisms involved in folate metabolism is necessary in order to optimize MTX therapy resulting
in minimization of the toxic effects of treatment. 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 those treated with cytotoxic drugs is still subject to
research. The genotyping of polymorphisms involved in folate metabolism is considered to be
necessary in the future before initiating therapy in any patient with ALL. It will open possibility of individual drug dose adjustment: patients
who have lower chemotherapy toxicity and lower event free survival might benefit from increase of the drug dosage. But, it seems that genotyping of only one polymorphism is not sufficient; more and more emphasis is dedicated to
the importance of the interaction between genes involved in folate metabolism and their impact 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 promising 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 have an individual dosage and pattern of specific
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combination of chemoterapeutics. Each patient
will receive the necessary treatment in accordance to his/her own genotype, with minimal
risk of adverse toxic effects, failure of therapy,
risk of relapse of the disease and an opportunity for good quality of life in the future.
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Извадок

Abstract

Целта на трудот беше да се оцени ефикасноста на
употребата на соодветни биомаркери на воспаление 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 испитаници, 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 започнувањето со терапијата и по 2 месеца. Беа анализирани три биомаркери во крвниот серум кои
се во тесна релација со еволуцијата на болеста: тумор некрозниот фактор алфа (TNF-α), С- реактивниот 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 TNFα во серум (EIA). Одредувањето на CRP и РСТ во
серум се правеше со квантитативната метода (ELFA), на i-CHROMA имунолошки анализатор. Резултати: Беше утврдена статистички сигнификантна 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 биомаркери на инфламација кои беа одредувани се значајни за рано дијагностицирање и следење на
ефектите од антитуберкулозната терапија.

The aim of this study was to evaluate the efficacy of using appropriate biomarkers of inflammation for diagnosis of tuberculosis in children, monitoring the disease and the effects of
the applied therapy. Material and methods: In
this study, 60 patients were included and divided into two groups: control group of 40 healthy children and a group of 20 children with tuberculosis. The subjects from both groups were 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 treatment. Blood samples from patients with tuberculosis 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 protein (CRP) and procalcitonin (PCT). Serum concentrations of TNF-a were measured in vitro
using IMMULITE 1000 analyzer for quantitative measurement of TNF-α in serum (EIA). Determination of CRP and PCT in serum was done with the quantitative method (ELFA) using iCHROMA - immune analyzer. Results: A statistically 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-tuberculosis therapy.

Клучни зборови: TNF-α,CRP, PCT,
туберкулоза, деца
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АРХИВИ НА ЈАВНОТО ЗДРАВЈЕ
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 повеќе се зголемува во светот и кај нас. Светската
здравствена организација ја дефинира туберкулозата како „инфективна бактериска болест
предизвикана од Mycobacterium tuberculosis
(МТ)“1. Главен извор се болни од белодробна туберкулоза, од чијшто спутум се изолирани бацилите на МТ. TBC кај децата најчесто се јавува како резултат од близок, интрафамилијарен контакт со спутум од позитивен болен од белодробна 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, зборување, 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 заболување4. Исто така, со контактна инфекција
најчесто заболуваат децата кои се наоѓаат во непосредна близина на болниот од ТВС. Туберкулозата на белите дробови е најчестата форма на
туберкулоза во детската возраст. Првиот одговор
на организмот на инфекцијата со МТ е неспецифичен. Дијагнозата на туберкулоза кај децата се
базира на анамнестички податоци, епидемиолошки податоци, клиничка слика, лабораториски анализи, рендгенолошки испитувања, имунолошки тестови, „tuberculin skin test“ (TST), а
единствен сигурен доказ за дијагноза е изолацијата на причинителот од биолошки материјал5.
Исто така, забележано е дека инфекцијата со МТ
е придружена со интензивен локален инфламаторен одговор којшто би можело да биде критичен за патогенезата на TBC6. Активноста од компонентите на имуниот одговор доведува до регрутација на полиморфонуклеарните (РМN) и мононуклеарните фагоцити, како и индукција на
проинфламаторни цитокини. Така, TNF-a, со МТ
поттикнувач се јавува веднаш по МТ инфекцијата, меѓутоа може да перзистира во организмот заедно со грануломите. Полиморфните леукоцити постепено го отстапуваат местото на макрофагите кои се трансформираат во епителоидни клетки7. Одредувањето на TNF-α во серумот
придонесува за подобра дијагноза на туберкулозата, особено при појава на нејаснотии во нејзиното одредувањесо што се намалува непотреб-
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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 грануломот, каде останува во нереплицирачка состојба,
но ја задржува способноста да излезе од состојбата на мирување и да предизвика активна туберкулоза10. Веројатноста ЛТБИ во текот на животот да премине во активна туберкулоза кај деца 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 бара ЛТБИ: деца во контакт со активна TBC и деца
кои се туберкулински хиперреактивни по редовно тестирање со пречистен протеински дериват
(ППД)11. Најважни заштитни механизми на белите 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 медијатори. Овој механизам има важна улога кај белодробната ТВС12,13.
Основна функција на лимфокините во имунолошките реакции од продолжен тип е да започнат воспалителна реакција на местото на одигрување на реакцијата преку дејството врз макрофагите и други фагоцити. Лимфокините ја зголемуваат и циркулацијата на крвта и обновувањето на ткивото на местото на антигената стимулација14.
Гама-интерферон (IFN-g) и TNF-a се резултат на
макрофагите. Околу туберкулозните бацили кои
продреле во здравиот детски организам се собираат макрофаги и полиморфонуклеарни леукоцити, кои ги фагоцитираат микобактериите и
интрацелуларно ги разоруваат. Во тој процес
макрофагите создаваат таканаречена „антигена
информација“, којашто се пренесува на лимфоцитите. На местото на вгнездувањето на туберкулозниот бацил се задржуваат мали лимфоцити (тимус-зависни Т-клетки) кои по примањето на
„антигената информација“ стануваат клетки кои
се специфично ориентирани против антигенот
на туберкулозниот бацил15. Улогата на туморнекрозниот 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 тежината, ноќните потења и деструкцијата на ткивото.
Гликокортикоидите, кои се слични антагонисти
на ендотоксинот, доколку се вбризгаат пред инфективниот или ендотоксичниот напад, комплетно ја инхибираат биосинтезата на кахектинот. Овие хормони својот ефект го изразуваат
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преку намалување на количеството на кахектинска mRNA и спречување на транслацијата16. Гликокортикоидите се ефективни само ако се имплицираат на макрофагите пред тие да се активираат. Инфилтрацијата на полиморфонуклеарните гранулоцити во белите дробови, по внесувањето на TNF-α, може да се должи на создавањето на овие секундарни медијатори17.
Активната туберкулозна инфекција кај луѓето со
вирулентни бацили скоро редовно се манифестира со појава на туберкулинска преосетливост18.
Туберкулозната инфекција се докажува не само
со бактериолошко испитување, туку и со туберкулинско тестирање како скрининг метода во испитувањето и докажувањето на туберкулозата кај
децата.
Лекувањето на туберкулозата е комплексно. Основа на современото лекување на туберкулозата
е хемотерапијата. Со примената на современите
лекови настануваат широки можности за лекување не само на примарната туберкулоза, туку и на
нејзините најтешки компликации19. Такви се антитуберкулостатиците, кои делуваат врз метаболичкиот процес на бацилот на туберкулозата.
Примената на кортикостероидите е неопходна
при нарушување на белодробната вентилација во
примарната туберкулоза20. Се даваат 2 до 4 седмици, а може и подолго, во зависност од клиничката состојба на пациентот, со постепено намалување на дозата на секои 4 до 5 дена.
Напорите за превенција и контролирање на туберкулозата се вршат со помош на вакцинирање
на децата и откривање и лечење на активните
случаи на болни21. Светската здравствена организација постигна одреден успех во примената
на подобри начини на лекување, а со тоа и до намалување на бројот на случаи со оваа болест.
Во клиничката пракса постојат поголем број маркери за дијагностицирање и следење на текот на
туберкулозата. Но во нашата студија се определивме за мерењето на индуцираната продукција на TNF-α, CRP и PCT во серум, што претставува релативно ново средство за следење на туберкулозата и нејзиното диференцирање, како и
мониторирање на ефектите од терапијата22,23.
Целта на трудот беше да се оцени ефикасноста
на употребата на биомаркерите на воспалението, 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, спроведена во периодот меѓу 2010 година и 2014 година 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 Институтот за белодробни заболувања кај деца. Направените дијагностички и терапевтски процедури во студијата се во рутинска клиничка практика. Кај испитуваната група со туберкулоза пред
терапија, тие немаа користено кортикостероидна
терапија заради нејзиното влијание врз концентрацијата на тумор- некрозниот фактор-алфа.
Крв за анализа кај пациентите со туберкулоза беше земена непосредно пред започнувањето со терапијата 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 коагулацијата на крвта и центрифугирањето, серумите
веднаш беа издвојувани во пластични епрувети
за еднократна употреба и анализирани. Се одредуваше 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 антитуберкулостатската терапија врз серумските концентрации на биомаркерите, беа опфатени истите 20
пациенти со силно изразена симптоматологија,
кај кои со спроведувањето на терапевтските мерки и со препишаната терапија од 2 месеца, веднаш беа земени и мерени серумските концентрации 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-имунолошката метода (EIA). Одредувањето на CRP и РСТ во
серум се правеше со квантитативната метода,
која се базира на имунолошка ласер–епифлуоресцентна реакција на i-CHROMA –имунолошки
анализатор.
Статистичката обработка на податоцие ги опфати: сите варијанти на Student–овиот t–тест (Student-ов t–тест за независни групи податоци со еднаква варијанса; Student-ов t–тест за независни
групи податоци со нееднаква варијанса; Studentов t–тест за зависни групи податоци) и Pearsonовиот коефициент на корелација и непараметарскиот 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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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

тистички значајно (p>0,05) од контролната група 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 концентрацијата 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 повисоки 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 однос на вредноста измерена кај групата пациенти пред терапија (р<0,05).
Вредностите за С-реактивниот протеин се прикажани во табелата 2. Од статистичката обработка на податоците, евидентен е трендот на
пораст на просечните вредности на С-реактивниот протеин во серумот како што болеста
напредува, односно измерените просечни концентрации во испитуваната група се значајно
повисоки во однос на оние кај контролната
група (р<0,001). Исто така, постои сигнифи-
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кантна разлика во испитуваната група пред и
по третманот (p<0,05), што укажува за тежината на болеста. Од резултатите во табелата се
гледа дека кај децата со туберкулоза по антитуберкулозната терапија, просечната концентрација на С-реактивниот протеин не се разликува значајно во однос на контролната група (р>0,05).
Вредностите за прокалцитонин кај испитаниците се прикажани во табелата 3. Од статистичката обработка на податоците, се забележува дека и кај прокалцитонинот постои статистичка сигнификантна разлика меѓу контролната група и испитуваната група пред терапија (p<0,001). Исто така постои сигнификантна разлика во серумската концентрација
на РСТ кај децата со туберкулоза пред и по антитуберкулозната терапија (p<0,001), што укажува на степенот на инфламација. Но, се забележува исто така дека просечната концентрација на РСТ во серумот кај децата со туберкулоза 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 просечната вредност на РСТ во серумот кај испитуваната група пред терапија, утврдено е дека
постои корелација меѓу CRP и PCТ (Pearson”s correlation coefficients r=0,42, p=0,002,
p<0,01).
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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 години сè повеќе се зголемува во светот и кај нас12,24.
Barnes FP и сор. во нивните иследувања пронашле зголемена концентрација на TNF-α во
плеврален пунктат кај пациентите со туберкулоза. Нивните резултати, како и резултатите
презентирани од други автори се слични со
оние кои ги добивме во нашето истражување25,26. Овие резултати укажуваат на недостаток
во регулацијата на создавањето на клетките
(моноцитите, макрофагите, гранулоцитите и
др.) кои учествуваат во заштитата против M. Tuberculosis. Pivet A. и Chedevergne FM. зборуваат во нивниот труд дека овие видови клетки се
активираат од различни проинфламаторни цитокини, вклучувајќи ги : IL-1, IL-2, IL-8, IL-12,
TNF-α и IFN-g 27.
Нашите резултати, кои покажаа повисоки вредности 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 страна на Sester M. и сор. кои пронашле значајно високи вредности на TNF-α во серумот на пациенти со туберкулоза28. Литературните податоци,
како и податоците од нашата лабораторија укажуваат на тоа дека одредувањето на концентрацијата на TNF-α во серумот е значаен параметар 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 дека мерењето на индуцираната продукција на
TNF-α претставува средство за следење на туберкулозата и терапијата кај истата, што ги
потврдува и нашите резултати22.
Покрај рутинските параметри, карактеристични за туберкулозата, во рамките на оваа клиничка студија беа одредувани и серумските
концентрации на CRP и PCT кај децата со туберкулоза.
Концентрацијата на С-реактивниот протеин,
како биомаркер во крвниот серум кај пациентите, како и прокалцитонинот во серумот, се во
прилог на резултатите од студијата спроведена
од страна на Johnston W. и сор.29, кои наведуваат дека во втората фаза алвеолите се исполнуваат со голем број неутрофили и фибрин, а во
последниот стадиум на болеста ексудатот останува густ, се зголемува бројот на макрофагите,

неутрофилите и настанува некроза. Тогаш доаѓа и до зголемување на седиментацијата на
еритроцитите, како и на бројот на леукоцитите. Клеточниот имунитет е важен механизам во
одбранбениот арсенал кон овие интрацелуларни патогени според Wilson CB. и сор. 30, што е
потврдено и во нашето истражување со резултатите за бројот на неутрофили во крвната слика.
Резултатите од нашето испитување покажаа дека мерењето на CRP е корисно и за проценка
на напредувањето на болеста, односно за проценка на ефикасноста на терапијата. Со потребната 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 концентрацијата на CRP може да се спречи непотребното
земање на терапијата, или на време да се додадат други, поефикасни и поделотворни антитуберкулостатици. Gerbeaux J. и сор. наведуваат
дека намалувањето во употребата на антитуберкулостатиците е есенцијална цел во современата медицина, што ќе доведе до намалени
трошоци. Избегнувањето на несакани ефекти
на терапијата пред сè ќе доведе кон намалување на бактериската резистентност 19. Нашето
истражување ги потврди овие согледувања преку констатацијата дека концентрациите на Среактивниот протеин во серумот кај испитаниците со докажана туберкулоза, по примената
антитуберкулозна терапија, значајно се намалија.
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 воспалителниот процес. Локализираните инфекции
и вирусните инфекции не предизвикуваат зголемување на циркулирачкиот РСТ. Многу високи вредности се забележани за време на акутна болест, условени со тешки системски инфламации. Од повеќето лабораториски параметри, РСТ се покажал како најкорисен, наведуваат авторите Al-Nawas и сор. во своите истражувања31. PCT покажал најдобри резултати во
разликувањето на пациентите со бактериска
инфекција од оние со системска инфламаторна реакција. Наспроти вообичаено покачените
нивоа на CRP при вирусна инфекција, РСТ дава негативни резултати. Добиениот негативен
резултат од РСТ тестот наведува на потребата
од исклучување на антибиотска терапија. Atanasova, Rosmanova и други автори во своите
истражувања наведуваат дека при компарација
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со останатите маркери, РСТ делувал супериорно во дијагностиката на бактериските инфекции32. Ова може да се примени и кај пневмонијата, која се дефинира како инфламација на
пулмонален паренхим, честопати предизвикана од бактериски причинител, а за којашто е карактеристично покачено ниво на РСТ.
Според Lawn и Zumla една третина од светското 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 летално, највеќе во земјите на развој34. Во земјите
во развој, повеќето луѓе заболуваат од туберкулоза поради ослабениот имунолошки систем. 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. екстрапулмонална туберкулоза која се појавува во другите
органи 35.
Затоа е значајно одредувањето на овие биомаркери во крвниот серум, бидејќи тие придонесуваат за попрецизна дијагноза на туберкулозата, особено при појава на нејаснотии во
нејзиното одредувањето. Интерпретацијата е
наједноставна кога повеќе дијагностички маркери ќе ја потврдат состојбата, или поточно кажано, кога ќе се потврди присуство на бактеријата Mycobacterium tuberculosis во спутумот.
Овие маркери придонесуваат за подобра дијагноза на туберкулозата со што се намалува непотребната медикаментозна превенција
(WHO, 2010)8.

Заклучок
Врз основа на добиените резултати од нашата
студија може да заклучиме декаконцентрацијата на TNF-α, CRP и РСТ во серум кај пациентите 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 болеста, како и следење на ефектите од антитуберкулозната терапија. Ваквите тврдења поврзани со
борбата за спречување и намалување на појавата на туберкулозата, односно намалување на
морбидитетот се поткрепени од страна на
Светската здравствена организација.
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УПАТСТВО ЗА ПРИЈАВА НА ТРУД ОД СОРАБОТНИЦИТЕ НА АЈЗ
Архиви на јавното здравје (Арх Ј Здравје) е медицинско стручно-научно списание што го
издава Институтот за јавно здравје на Република Македонија.
Изворните трудови имаат белези на научни трудови, додека останатите трудови имаат белези на стручни трудови.
Авторите се одговорни за почитувањето на етичките начела при медицинските истражувања, а изнесените ставови, изведени од анализата на сопствените резултати, не се нужно и
ставови на Редакцијата на АЈЗ.
Редакцијата ги испраќа ракописите на стручните рецензии; рецензентите и Редакцијата ја
определува дефинитивната категоризација на ракописот кој е прифатен за печатење. Редакцијата го задржува правото ракописите да ги печати према рецензираниот приоритет.
Упатството за соработниците на АЈЗ е во согласност со Ванкуверските правила за изедначени барања за ракописите кои се праќаат до биомедицинските списанија.

ТЕКСТ НА РАКОПИСОТ
Архиви на Јавното Здравје објавува ракописи пишувани на македонски јазик, но можна е и
пријава на труд на англиски јазик. Доколку употребата на кратенки е неопходна, секоја
кратенка прецизно се дефинира при првото појавување на текстот. Сите ракописи се
испраќаат во електронска форма на електронската адреса на Институтот за јавно здравје
(g.ristovska@iph.mk), со двоен проред и најмногу 28 редови во страница. Лево, горе и долу
треба да се остави слободна маргина од најмалку 3 см, а десно од 2,5 см. Редниот број на
страниците се пишува во десниот горен агол. Ракописот на трудот треба да е придружен со
писмо на првиот автор, со изјава дека истиот текст не е веќе објавен или поднесен/прифатен
за печатење во друго списание или стручна публикација и со потврда дека ракописот е
прегледан и одобрен од сите коавтори, односно со пропратна декларација за евентуален
конфликт на интереси од некој од авторите.
Изворните и стручните трудови и соопштувањата го имаат следниов формален редослед:
насловна страна, извадок на македонски јазик со клучни зборови, извадок на англиски
јазик со клучни зборови, вовед, материјал и методи, резултати, дискусија, заклучоци,
литература, прилози (табели, графици и слики) и легенди за прилозите.
Насловна страна треба да има: наслов на македонски и англиски, имиња и презимиња на
авторите, како и институциите на кои им припаѓаат, имињата на авторите и насловот на установата се поврзуваат со арапски бројки; автор за кореспондеција со сите детали (телефон,
е-маил); категорија на трудот; како и напишан придонес за трудот од секој автор (идеја, дизајн, собирање на податоци, статистистичка обработка, пишување на трудот). Насловот треба концизно да ја изрази содржината на трудот. Се препорачува да се избегнува употребата
на кратенките во насловот. Извадокот на македонски јазик треба да соржи најмногу 350 збора (изворен труд), односно 250 (стручен труд) и да се однесува на сите битни чинители изнесени во трудот: кус приказ на воведот и целта на трудот, методот, битните резултати (со нумерички податоци) и основните заклучоци. Заедно со извадокот, треба да се достават и неколку клучни, индексни зборови (максимум 5).
Извадокот на англиски јазик мора да е озаглавен со насловот на трудот, преведен исто така
на англиски јазик. Содржината на англискиот извадок треба да е идентична со содржината
на извадокот на македонски јазик. Клучните зборови треба да се во согласност со MeSH
(Medical Sibject Headings) листата на Index Medicus.

Воведот треба да претставува краток и јасен приказ на испитуваниот проблем и целите на
истражувањето, со наведување на етичкиот комитет односно институцијата која го одобрила испитувањето (клиничка студија која се работи според принципите на Хелсиншката декларација за пациентите и нивните права).
Методите треба да бидат точно назначени, за да се овозможи повторување на прикажаното истражување. Особено е важно да се прецизираат критериумите за селекција на опсервираните случаи, воведените модификации на веќе познатите методи, како и идентификација на употребените лекови според генеричното име, дозите и начинот на администрација.
Резултатите треба да се прикажат јасно, по логичен редослед. Резултатите се изнесуваат во
стандардните СИ единици. Во текстот да се назначи оптималното место каде ќе се вметнат
табелите и илустрациите, за да се избегне непотребното повторување на изнесените податоци. Значајноста на резултатите статистички да се обработи, со детален опис на употребените статистички методи.
Дискусијата треба да ги истакне импликациите од добиените резултати, споредени со постојните сознанија за испитуваниот проблем.
Заклучоците треба да не бидат подолги од 150 зборови.

ПРИЛОЗИ
Како прилог-документација на трудовите предложени за печатење, може да се доставаат
по 2 табели и 2 илустрации. Табелите треба да имаат свој наслов и реден број кој ја поврзува со текстот. Хоризонтални и вертикални линии на табелата не се дозволени; ознаките
на колоните во табелата се пишуваат скратено или со симбол, а нивното објаснување се
пишува на дното на табелата, во вид на легенда. Илустрациите се доставуваат со реден број
како слика во црно-бела техника, а секоја слика треба да е придружена со опис (легенда)
за објаснување на фигурата. Микрофотографиите може да содржат посебни ознаки во вид
на стрелки или симболи. Покрај описот на сликата, мора да се наведе и зголемувањето и
видот на боењето на препаратот (ако тоа веќе не е направено во секцијата материјал и методи). Сите ознаки на фотографиите мора да бидат доволно големи, за да може јасно да се
распознаат и по смалувањето во печатницата, при нивното вклучување во печатената страница на списанието.
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