ОДБРАЊЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ И МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ
НА НАШЕМ МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ
ОД 1999. г. ДО ДАНАС

ДОКТОРСКЕ ДИСЕРАТЦИЈЕ
Р.бр.

Презиме и Име

Тема

Датум
одбране

1.

Совтић Саша

Утицај локализације и величине исхемијске
некрозе у акутном инфаркту миокарда на
појаву раних компликација и прогнозу

28.12.1999.

2.

Алексов Зоран

Оперативно завршавање порођаја вакум
екстрактором и перинатални морбидитет и
морталитет

22.02.2000.

3.

Поповић Наташа

Клиничке и епидемиолошке карактеристике
кримске конго хеморагијске грознице

13.04.2000.

4.

Тодоровић Лелица

Плућне и срчане промене у системском
еритемском лупусу, системској склерози и
реуматоидном артритису

14.04.2000.

Младеновић Јован

Прогностичка процена резултата хируршког
лечења малигне болести желуца у
корелацији са биолошким типом,
локализацијом, екстензитетом тумора и
обимом хируршке интервенције

20.04.2000.

6.

Марчетић Зоран

Заштита функције срца у акутном инфаркту
миокарда код болесника лечених
нитратима, фибринолитицима и бетаблокаторима

24.05.2000.

7.

Парлић Милан

Идентификација епидемијских ризика и
модалитети контроле епидемиолошке
ситуације

29.06.2000.

8.

Милеуснић Будимир

Прилог проучавању положаја оклузалне
равни у краниофацијалном комплексу

29.12.2000.

9.

Несторовић Војкан

Утицај стероида на почетак, ток и степен
еволутивности реуматоидног артритиса

15.01.2001.

10.

Башчаревић Снежана

Фармаколошко деловање синтетског
деривата жучних киселина 3d 7d –
дихидрокси – 12 – кето – 5ß холаната

21.02.2001.

11.

Белић Бранислав

Упоредна рендгенолошка, ултразвучна и
интаоперативна анализа запаљенских и
туморских обољења носа и максиларних
синуса

28.09.2001.

12.

Мирковић Милош

Прогностички индикатори перфоративних
повреда ока код деце

18.01.2002.

5.

13.

Манасијевић -Бабовић
Ивана

Акутна релапаратомија као последица
раних хируршких компликација у
перинатологији

20.02.2002.

14.

Одаловић Драгица

Инфекције централног нервног система у
новорођенчади и одојчади изазване
салмонелама

16.05.2002.

15.

Пајовић -Лазаревић
Славица

Повезаност гликолизације протеина и
микроангиопатских и макроангиопатских
хроничних компликација у
инсулиннезависних дијабетичара

27.06.2003.

16.

Вукићевић Даница

Морфолошке промене доњег гениталног
тракта удружене са инфекцијом хуманим
папилома вирусима

07.07.2003.

17.

Ђорђевић Зорана

Епидемиолошка студија утицаја
репродуктивних функција жене на настанак
карцинома дојке

14.10.2003.

18.

Милинчић Немања

Инфекција као узрок превремених порођаја
и перинатални морбидитет и морталитет
прематуруса

21.10.2004.

19.

Матејић Сузана

Судско-медицинска идентификација
лешева класичним методама DNK –
упоредна анализа

29.03.2005.

20.

Релић Милијана

Лајмска болест – клиничко-епидемиолошка
истраживања дијагностичке процедуре и
тераписки модалитети

01.04.2005.

21.

Трајковић Горан

Моделовање генерализоване поузданости
и ваљаности психијатријских скала метаанализом

06.02.2006.

22.

Мандић Предраг

Морфометријска и стереолошка анализа
структура миентеричног сплета неких
делова дигестивног тракта код човека

21.03.2006.

23.

Ђукић -Мацут Наташа

Анатомске варијације и морфометријска
истраживања кортекса лобулус париеталис
супериора прекунеуса човека

28.03.2006.

24.

Ђуровић -Филиповић
Татјана

Морфолошка и морфометријска анализа
липофусцинског пигмента у ганглијским
ћелијама симпатичког стабла

29.03.2006.

25.

Столић Радојица

Функционалност артефицијелне
артериовенске фистуле и адекватност
хемодијализе

05.04.2006.

26.

Димић Дејан

Бронхијални реактибилитет и постпримарна
туберкулоза плућа код одраслих

12.07.2006.

27.

Михаиловић Бранко

Импактирани зуби – етиологија, учесталост,
клиничка слика и терапија

13.07.2006.

28.

Павловић Јасна

Утицај флексуре кранијалне базе на развој
сагиталних неправилности

14.07.2006.

Поповић Љиљана

Утицај аскорбинске киселине на
антиоксидантни статус у индукованим
стрсним стањима

27.10.2006.

Тимотијевић Слађан

Валидност клиничког, ултразвучног и
налаза магнетне резонанце у односу на
артроскопски налаз свежих
интраартикуларних лезија зглоба колена

01.11.2006.

31.

Смиљић Соња

Улога ендокардног ендотела у инотропним
ефектима хистамина и модификатора
метаболизма цикличних нуклеотида на
изолованој комори срца пацова

09.11.2006.

32.

Крџић Биљана

Процена вредности дијагностичких
поступака у алергијским обољењима
респираторног система

23.11.2006.

33.

Аџић -Зечевић Антоанета

Прогностички значајне промјене на
мрежњачи ока код обољелих од мултипле
склерозе

20.04.2007.

34.

Симовић Татјана

Процена утицаја интервенција у систему
здравствене заштите на здравље
дефинисане популације

11.09.2007.

35.

Стевовић -Рашић
Јулијана

Улога инфламаторних и оксидативних
параметара у развоју стресом индукованих
улкусних лезија пацова и могућност њихове
модулације различитим лековима

26.09.2007.

36.

Шапић Роса

Породица и психотицизам као фактор за
настанак и прогнозу политоксикоманије у
субпопулацији младих

04.10.2007.

37.

Бојовић Предраг

Процена и значај клиничко-дијагностичких
параметара у лечењу акутног
панкреатитиса

13.11.2007.

38.

Сенохрадски Мимоза

Клинички значај примене епидуралне
аналгезије у току порођаја на новорођенче
са интраутерусним застојем раста

03.12.2007.

39.

Ћорац Александар

Здравствено стање особа у избегличким
камповима са неповољним еколошким
условима животног и радног окружења

19.12.2007.

40.

Мишолић Нада

Ултразвучне карактеристике миопног ока
код дјеце школског узраста

24.12.2007.

41.

Митић Анкица

Положај рубног дела круне у зависности од
избора легуре и материјала за фиксирање
зубне протезе

26.12.2007.

42.

Николић Симон

Сензитивност радиолошко дијагностичких
процедура у евалуацији транзиторног
исхемијског атака

13.03.2008.

43.

Димић Саша

Корелација психосоцијалних последица
алкохолизма и дужине пијења

17.04.2008.

29.

30.

44.

Бојовић Ксенија

Клинички и терапијски значај генотипова и
концентрације вирусне нуклеинске
киселине код хепатитис Б и хепатитис Ц
вирусне инфекције

45.

Радуновић Мирослав

Микроморфолошке , хистохемијске и
имунохистохемијске особине оптичког
живца у човека

19.06.2008.

46.

Васић Јовица

Значај ране декортикације плућа код
акутног емпијема плеуре

01.10.2008.

47.

Дуњић Момир

Савремена дијагностика тубарног фактора
инфертилитета и евалуација валидности
примењених дијагностичких метода

09.10.2008.

48.

Митић Р. Небојша

Проучавање интеракције протока, притиска
и волумена у трахеобронхијалном стаблу
здравих особа и болесника с хроничним
опструктивним бронхитисом у регулацији
плућне комплијансе, резистенце и
временске константе дисања

23.10.2008.

49.

Шуловић Љиљана

Неинвазивна процена срчане функције код
деце на хроничној хемодијализи

27.10.2008.

50.

Чукаловић Мирјана

Испитивање фактора ризика и квалитета
живота код деце са астмом

05.12.2008.

51.

Јакшић Весна

Дијабетичка ретинопатија и макулопатија –
удруженост и фактори ризика

25.12.2008.

52.

Сојевић Зорица

Однос тежине болести и квалитета живота
оболелих од псоријазе

04.03.2009.

53.

Рашић Драгиша

Адипозо – специфични пептиди у
пацијената са различитим клионичким
формама коронарне болести срца

05.03.2009.

13.06.2008.

МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ
Р.бр.

Презиме и Име

Тема

Датум
одбране

1.

Богићевић Емилија

Утицај лидокаина на проходност дисајних
путева у индукованој бронхоконстрикцији

16.11.1999.

2.

Ванчетовић Милица

Хистопатолошке и клиничко-морфолошке
карактеристике фиброцистижне болести
дојке

10.12.1999.

3.

Петровић Његош

Утицај интравенски примењене
стрптокиназе на ток и прогнозу акутног
инфаркта миокарда

24.12.1999.

4.

Мекић Мевлудин

Специфична имунотерапија у алергијским
болестима

18.02.2000.

5.

Ђуровић Предраг

Вредност пулсирајуће доплер сонографије
у дијагностици интраутериног застоја у
расту фетуса

25.02.2000.

6.

Антић Гордана

Евалуација хипертрофије миокарда леве
коморе у усенсијалној артеријској
хипертензији у зависности од примењене
терапије

7.

Јовановић Небојша

Вишеплодна трудноћа као фактор ризика
перинаталног морбидитета и морталитета

03.03.2000.

8.

Савић Радојко

Оштећење когниције и ниво моноамина у
локвору схизофрених болесника

29.05.2000.

9.

Вујачић Наташа

Исхемијска болест срца код инсулин
независних дијабетичара

28.09.2000.

10.

Косановић Радмила

Утицај положаја апендикса на развој
перитонитиса

19.10.2000.

11.

Филиповић Ф. Снежана

Значај ергометријског теста оптерећења у
детекцији и прогнози неме исхемије
микарда

10.11.2000.

12.

Калуђеровић Владимир

Уринарне инфекције као узрок
високоризичне трудноће

23.11.2000.

13.

Костић Биљана

Антикардиолипинска антитела у
системским болестима везивног ткива

04.12.2000.

14.

Петровић Слађан

Хируршко лечење ехинококозе јетре

05.12.2000.

15.

Сташевић Звонимир

Процена адекватности хемодијализе код
различитих типова дијализних мембрана

13.12.2000.

16.

Стаменковић Драгиша

Дијагностичке, терапијске и прогностичке
специфичности бруцелозног спондилитиса

24.04.2001.

17.

Живић Жива

Артеријска хипертензијаи реуматоидни
артритис са посебним освртом на примену
кортикостероида

14.06.2001.

18.

Цветковић Андријана

Утицај фактора средине на преваленцију
каријеса у деце

06.07.2001.

19.

Станковић Миодраг

Анализа биокомпатибилности стандардних
мембрана за хемодијализу

09.07.2001.

20.

Филиповић -Данић
Снежана

Корелација клиничког неуролошког налаза
и ЦТ налаза код исхемичног
цереброваскуларног инсулта

12.07.2001.

21.

Вујовић Дијана

Утицај претходне ангине пекторис на ток и
прогносу акутног инфаркта миокарда

22.01.2002.

22.

Лакићевић Наташа

Клиничке карактеристике спонтаних
интрацеребралних хематома

19.04.2002.

23.

Андрић -Филиповић
Снежана

Утицај степена носне опструкције на
функцију и проходност еустахијеве тубе

08.05.2002.

24.

Лазић Братислав

Хируршко лечење гастродуоденалне
хеморагије бенигне етиологије

08.07.2002.

25.

Крџић Јелена

Хематурија као диференцијално
дијагностички проблем у деце

11.07.2002.

26.

Радуновић Мирослав

Цитохистолошке и морфометријске
карактеристике кардиомиоцита настале
имобилизационом стресом пацова

24.02.2003.

02.03.2000.

27.

Ристић Дејан

Упоредна анализа клиничких и
артроскопских показатеља руптуре предње
укрштене везе колена

29.05.2003.

28.

Ђорђевић Јованка

Стечена хеморагијска дијатеза условљена
хипопротромбинемијом у хроничним
малигним болестима јетре

20.10.2003.

29.

Продановић -Јовановић
Оливера

Функције јетре код асимптоматских
носилаца вируса хепатитиса

05.12.2003.

30.

Јовановић Марија

Етиологија и патогенеза еректилне
дисфункције са посебним освртом на
алкохолизам и емотивне поремећаје

21.04.2004.

31.

Бољевић Александар

Утицај акутног и хроничног тровања
алуминијумом на хематолошке варијабле и
ниво ензима јетре у серуму пацова

17.05.2004.

32.

Станојевић Зорица

Ефект и инфекција аспирина и тиклопидина
на хематолошке и биохемијске варијабле у
експерименталних пацова

12.07.2004.

33.

Парић Владан

Студија квалитета живота код пацијената
пре и након хируршке реваскуларизације
миокарда

13.10.2004.

34.

Стевић Гајић Весна

Улога и значај дислипопротеинемија као
фактор ризика исхемијске болести срца код
жена

11.11.2004.

35.

Савић Слађана

Хистохемијска локализација и активност
дипептидил пептидазе IV у антигенстимулисаној тонзили

17.11.2004.

36.

Симовић Татјана

Процена здравствених потреба становника
урбалне и руралне средине општине
Крушевац

12.01.2005.

37.

Долићанин Зана

Патолошка морфологија бронхиектазија и
њихов клинички значај

18.02.2005.

38.

Крстичић Саша

Квантификација етиолошких фактора у
настанку хипохромних анемија на Косову и
Метохији

15.03.2005.

39.

Букумирић Зоран

Ефекти есомепразола и дијазепама на
развој стрес улкуса код експерименталних
животиња

31.03.2005.

40.

Павловић -Јакшић Весна

Промене на оку код пацијената на
хемодијализи

07.04.2005.

41.

Ћорац Александар

Међусобни однос загађивања ваздуха
паром живе и здравственог стања
изложених особа

19.04.2005.

42.

Чаначевић Саша

Клиничко-епидемиолошка евалуација
артеријске хипертензије у циљаној дечјој
популацији

20.06.2005.

43.

Суљић Муарем

Ниво фибриногена као фактор ризика за
компликације дијабетес мелитуса тип 2

14.07.2005.

Мијушковић Гордана

Ефикасност физикалног третмана деце са
конгениталним мишићним тортиколисом са
псеудотумором стероклеидомастоидног
мишића

18.10.2005.

44.

45.

Матић Данијела

Комбинована примена физикалних агенаса
и схондроитин-сулфата у лечењу
остеоартрозе

19.10.2005.

46.

Ракочевић Гордана

Евалуација срчаног ритма након примене
стрептокиназе у акутном инфаркту
миокарда

22.12.2005.

47.

Чанковић Славица

Јавно здравствени проблем повређивања
деце у Грачаници

22.03.2006.

48.

Милошевић Мирослав

Алкохолисаност учесника у саобраЋају на
територији СУП-а Нови Пазар у периоду од
1996-2000. године

12.04.2006.

49.

Добричанин Владимир

Опструктивна жутица – етиологија и
лечење

18.05.2006.

50.

Лазић Драгослав

Екстензија базе горње тоталне протезе код
случајева са различитом висином виличног
гребена

01.06.2006.

51.

Ђорђевић -Недељковић
Бисерка

Најчешћа примарна пулмолошка обољења
праћена променама на коштано-мишићном
систему

21.06.2006.

52.

Николић Гордана

Окозглобне и зглобно-коштане промене у
диабетес меллитус

22.06.2006.

53.

Станишић Никола

Трудноћа и реуматске болести као фактор
високог ризика

27.06.2006.

54.

Васић Јовица

Савремена дијагностика и хируршки
третман карцинома дојке

29.06.2006.

55.

Виденовић Небојша

Хемодинамске, ацидобазне и промене
вентилације и оксигенације код
анестезираних болесника у току
лапароскопске и класичне
холецистектомије

05.07.2006.

56.

Рајовић Татјана

Терапеутске могућности код оболелих од
хеморагичке грознице са бубрежним
синдромом

06.07.2006.

57.

Марјановић Драган

Анализа заступљености гликогена и
мастоцита у гингиви болесника са
пародонтопатијом

11.07.2006.

58.

Радуловић Спасоје

Значај ентеростоме у решавању аномалија
развоја обољења и повреда интестиналних
органа у деце

13.07.2006.

59.

Махмутовић Мехо

Лајмска болест код деце и
кардиоваскуларне компликације

16.10.2006.

60.

Максимовић -Мартиновић
Бранкица

Међузависност стања зуба и пародонцијума
од степена оралне хигијене код деце

20.10.2006.

61.

Перић Драган

Узроци компликација акутног апендицитиса

26.10.2006.

62.

Шипић Маја

Хипертрофија миокарда леве коморе као
фактор ризика коронарне болести

02.11.2006.

63.

Сојевић Зорица

Инфекције коже у дијабетес мелитусу

21.11.2006.

64.

Шубарић -Костић
Љиљана

Промене на дентину и пулпи након примене
различитих материјала за прекривање
дентина

07.12.2006.

65.

Вујачић Амила

Провера веродостојности предвиђања
бочног сегмента по методи Моyерс и по
методи Танака-Јохнстон

14.12.2006.

66.

Костић Владанка

Компаративна анализа скелетних и
дентоалвеоларних сагиталних
међувиличних односа

15.12.2006.

67.

Матвијенко Владимир

Утицај неадекватних зубних рестаурација
на стање пародонцијума

21.12.2006.

68.

Матејић Небојша

Електромагнетотерапија у лечењу прелома
радијуса на типичном месту

10.01.2007.

69.

Милосављевћ Зораида

Утицај етиолошких фактора на појаву
каријеса раног детињства

21.02.2007.

70.

Радомировић Мирослав

Диференцијално-дијагностички проблеми и
поступци у дијагностици менингеалног
синдрома

22.02.2007.

71.

Башчаревић Славиша

Патоанатомски супстрат код оперисаних од
примарног спонтаног пнеумоторакса

28.03.2007.

72.

Кастратовић Драгољуб

Упоредна анализа отворене и
лапароскопске холецистектомије на
акутном холециститису

29.03.2007.

73.

Матејић Славиша

Краниоцеребралне повреде ватреним
оружјем утицај типа повреде на исход
лечења

30.05.2007.

74.

Димић Саша

Карцином дојке код особа старије животне
доби

12.06.2007.

75.

Стојановић Башчаревић
Данијела

Биомодулаторни ефекти ласера мале снаге
у болесника са остеоартритисом коленог
зглоба

04.07.2007.

76.

Табаковић Саша

Компаративна анализа третмана BLOW-out
фрактура пода орбите интраоралним
коштаним графтовима

16.10.2007.

77.

Тодић Јелена

Регистрација покрета доње вилице у циљу
утврђивања стања темпоромандибуларних
зглобова

22.10.2007.

78.

Лечић Радмила

Метаболички синдром и утицај метформина
на редукцију ризика за коронарну болест

08.11.2007.

79.

Кенић Јелена

Утицај алкохола и екстракта мелисе на
развој оксидативног стреса, у јетри пацова
изложених биодинамичком стресу Gz
убрзања

07.12.2007.

80.

Петровић Душан

Могућности лечења прелома трохантерне
регије унутрашњим фиксатором са
двоструком динамизацијом по Митковићу

10.12.2007.

81.

Чутовић Татјана

Димензије селе турцике и процесуса
кондилариса код особа са мандибуларним
прогнатизмом и њихова условљеност
степеном испољености аномалија

18.12.2007.

82.

Драгојевић Илија

Дијагностичка вредност исхемијом
модификованог албумина у акутном
коронарном синдрому

21.12.2007.

Продановић Мирјана

Упоредна клиничка лабораторијска и
патохистолошка анализа хроничног
тонзилитиса и идиопатске тонзиларне
хиперплазије у дечјем узрасту

25.12.2007.

84.

Божовић Александар

Утицај спољашнег фиксатора по Митковићу
на повратак ране функционалности
екстремитета након дијафизних прелома
фемуре и тибије

31.01.2008.

85.

Регић Енсер

Електрокардиографске и ехокардиографске
промене код пацијената са системским
болестима везивног ткива

26.02.2008.

86.

Максимовић Радоје

Анемија у хроничној бубрежној
инсуфицијенцији – дистрибуција по
учесталости и врстама

28.03.2008.

87.

Дејановић Лидија

Значај психосоматских фактора у настанку
акне вулгарис и утицај на терапијски
одговор

02.04.2008.

88.

Игрутиновић Гојко

Рана дијагностика и исход лечења
обољења жучне кесе

15.04.2008.

89.

Турковић Блажо

Илеус – узроци и методе хируршког лечења

16.04.2008.

90.

Стаменковић Дивна

Хемијске повреде ока

28.05.2008.

91.

Вукша Дубравка

Хифеме код контузионих повреда ока

28.05.2008.

92.

Миловановић Ненад

Клинички ефекти ласера ниске снаге у
лечењу хроничног лумбалног синдрома у
зависности од дозе примењеног зрачења

11.06.2008.

93.

Чолић Снежана

Биогени амини у исхемији мозга

12.06.2008.

94.

Караферић Анђела

Могућности имунохистохемијске
диференцијације муцинозног карцинома
оваријума од Крукенберговог тумора
доказивањем Er, PGR, HER2, CA19-19 и
CA125

19.06.2008.

95.

Марковић Миљана

Корелација клиничко-лабораторијских и
радиолошких налаза код болесника са
реналном остеодисртофијом

27.06.2008.

96.

Радосављевић Радивоје

Компаративна анализа ретенционих
вредности ливених и композитних кочића
ојачаним стакленим влакнима

25.09.2008.

97.

Бишевац Бобан

Функционално стање организма когнитивни
потенцијал P-300

27.11.2008.

98.

Митић Јадранка

Утицај исхране на хематолошки и
нутритивни статус одојчади и мале деце

04.12.2008.

99.

Мишолић Мирјана

Анализа неких показатеља функционалне
асиметрије коре великог мозга

05.03.2009.

83.

