Бр.
Дип.
1
2

Презиме и име
кандидата
Јовановић Михајло
Лукић Михајло

3

Нагорни Владимир

4

Пенев-Котева Љубинка

5

Коцић Драгољуб

6

Јанковић Живота

7

Филиповић Веља

8

Крстић Божидар

Тема докторске тезе
Типанопластике и холестеатом
Чедоморство са судско-медицинског аспекта
Етиологија и патогенеза уродених ишчашења
кукова са подручја Црне Траве
Вредности директних и индиректних метода за
дијагностику токсоплазме добијених упоредним
испитивањем током проучавања раширености
инфекције са toxoplasma gondii у нишком басену
Клиничка студија и прогноза блока десне
Tawarine гране
Прилог проучавања стања коре надбубрежне
жлезде у болесника са хроничним плућним
срцем
Артеријска васкуларизација зглоба лакта
Психопатолошке карактеристике схизофрених
убица
Особеност и репаративне регенерације калусног
срашћења и њихов значај у клиничкорентгенолошкој анализи етиологије лажних
зглобова

Ментор

група

Година
одбране
1969.
1970.
1971.

1971.

1972.
1972.
1973.
1973.

9

Цветановић Станимир

10

Лебеда Драгољуб

11

Солдатовић Ксенија

12

Солдатовић Светислав

13

Живић Радослав

14

Ђорђевић Михајло

15

Ивковић Томислав

16

Јовановић Лазар

17

Лазовић Александар

18

Лазовић Владета

19

Симић Слободан

20

Соколовић Будимир

Моделовање плоче тоталне зубне протезе и
постава зуба у њој као фактори за исправну
фонетску артикулацију

1975.

21

Шљивић Радосав

Малапсорпциони синдром у болесника са
рецекцијом желуца у гастроентероанастомози

1975.

22

Велојић Душан

Прилог проучавању симптоматологије и
клиничке слике дијабетеса у болесника са
фиброказеозном туберкулозом плућа

1975.

23

Здравковић Јездимир

Психофизиолошки, неурофиизиолошки и
рехабилитациони аспекти примене "Operant
conditioning" код параноидног синдрома
хроничних схизофрених болесника

1975.

24

Живковић Миодраг

25

Баба-Милкић Ђорђе

26

Бјелаковић Гордана

Међуодноси полиамина, рибонуклеаза и
рибонуклеинских киселина у процесима
имуногенезе, са освртом на деловање
гликокортикоида

1976.

27

Илић Сибин

Прилог проучавању морфолошких промена
нормално и малигно алтерисаног сквамозног
епитела грлића материце изазваних
апликацијом јонизујућих извора високог
интензитета

1976.

28

Јакулић Слободан

Евалуација резултата једног сложеног
рехабилитационог поступка у оболелих од
схизофреније

1976.

29

Јовановић Родољуб

Судско-медицинско вештачење у грађанским
парницама у вези са претрпљеним телесним
повредама

1976.

Однос између промена у метаболизму
катехоламина и настајање ерозивно-улцерозних
лезија на желуцу пацова
Клиничке манифестације аденовирусних
инфекција у нишком басену
Клиничке карактеристике остеоартикуларне
туберкулозе старијих особа
Проблем нутритивних анемија у деце
југоисточне Србије са посебним освртом на
етиопатогенезу
Стање ткива пулпе и апикалног периодонта
после третмана виталном методом
Тврдо зрачна рентген техника у процењивању
инволутивних промена медијастинума
Прилог проучавању учесталости појединих
микробиолошких узрочника акутних дијареја
одојчади
Прогностички значај симптома за еволуцију
схизофреније
Лонгитудинална и компаративна студија WolfParkinson-White-овог синдрома
Литијум у клиничкој пракси и дејство литијума на
митохондрије мозга експерименталних
животиња

Улога бакарног амалгама у редукцији
секундарног каријеса млечних зуба
Епидемиологија гингивалних обољења у
школске деце нишког краја

1974.

1974.
1974.
1974.
1974.
1975.
1975.

1975.
1975.
1975.
1975.

1975.
1976.

30

Келер Александар

31

Кораћевић Даринка

32

Крстић Љубиша

33

Марјановић Томислав

34

Михајловић Димитрије

Урографске корелације рентген-морфолошких
промена пијелонефритиса и папиларне некрозе
бубрега у старих осаба
Метаболички односи тиоаминокиселина и
њихових аналога
Ехинококоза јетре и плућа-осврт на
епидемиологију, клинику и лабораторију
Епидемиолошке карактеристике пнеумокониоза
у рудара руднка Леце, са анализом резултата
клиничких и експерименталних испитивања
развоја ове болести у условима старе и нове
технологије рада
Реуматоидни артириис стопала-клиничка и
радиолошка студија
Утицај витамина Ц на анафилаксу
Значај промена на грлићу материце после
примене нормалне контрацепције

1976.
1976.
1976.

1976.

1976.

35

Павловић Сретен

36

Павловић Милица

37

Станковић Душан

38

Страхињић Спира

39

Вукушић Звонимир

40

Милојевић Војислав

41

Ћосић Радослав

42

Ђорђевић Јован

43

Ђурић Велизар

Процена утицајних фактора на лактацију жене

1977.

44

Хаџи-Пешић Љубомир

Фазе систоле у болесника са прележаним
инфарктом миокарда у току постхоспиталне
рехабилитације

1977.

45

Јовановић Снежана

Важност серодијагностичких метода у
процењивању успеха антисифилитичне терапије

1977.

46

Костић Обрад

Улога вегетативних медијатора,: естрогена и
прогестерона у контроли контрактилне
активности изолованог миометријума пацова

1977.

47

Костић Војислав

Прилог сагледавању рецидива ехинококозе у
оперисаних особа

1977.

48

Миленковић Миодраг

Значај радиоимунолошког одређивања инсулина
у дијагностици и терапији шећерне болести с
посебним освртом на предијабетично стање

1977.

49

Орлов Светлана

Бактериолошки, вирусолошки, цитолошки и
имунолошки аспекти рецидивирајућих афтозних
лезија

1977.

50

Радивојевић Светлана

Опструктивни бронхитис у деце и утицај
климатских фактора на његову појаву и лечење

1977.

51

Говедаровић Нинослав

Прилог изучавању корелације лумбалгије и
конгениталних малформација лумбосакралног
дела кичме са радиолошког аспекта

1978.

52

Игић Љубисав

Критички осврт на методе регистрације
мировања и кретања мандибуле

1978.

53

Игњатовић Милић

Испитивање вредности једне модификације
трансвезикалне простатектомије у погледу
превенције егзогене инфекције бубрега и
бубрежних путева под условима посебне
дијагностичке припреме болесника са аденомом
простате

1978.

54

Иванчевић Димитрије

Прилог познавању распрострањености
листериозе и токсоплазмозе на подручју
тузланског региона

1978.

55

Јовичић Витомир

Анализа савременог хируршког третмана
повреда кичменог стуба и медуле спиналис

1978.

56

Којић Тихомир

57

Ковачевић Александар

Учесталост и опасност компликација и њихова
терапија код страних тела доњих ваздушних
путева. Студија са клиничког аспекта
Прилог познавању ране дијагностике ендемске
нефропатије
Прилог проучавању патогенезе
предтромботичног стања
Социјално медицински аспекти проблема
лечених алкохоличара у Нишу с посебним
акцентом на постхоспитални третман
Утицај исхране посебно школског допунског
оброка, на физички развој и ухрањеност
школске деце
Целуларни имунитет у системском еритемском
лупусу

Удео неких генетских фактора у етиопатогенези
алкохолне адикације
Епидемиологија и клиника тумора уротелијума у
регионима ендемске нефропатије слива Велике
и Јужне Мораве

1976.
1976.

1976.

1976.
1976.
1977.

1977.
1977.

1978.
1978.

Мијалковић Александар

Корелација између тежине новорођенчета и
исхране трудних жена у пиротском крају

1978.

59

Милановић Милан

ХПЛ (хумани плацентарни лактогенкао
инднкатор плацентарне функције и његово
радиоимунолошко одређивање у серуму
трудних жена, са посебним освртом на
патолошке трудноће

1978.

60

Милошевић Рајко

61

Пауновић Радослав

58

Екстензиона миогена контрактура колена као
последица парентералне терапије у пределу
квадрицепса
Нека обележја у лечењу спада и испада
материце у жена региона Зајечар

1978.
1978.

62

Пауновић Синиша

Етиологија и превенција акустичновестибуларних оштећења насталих дејством
акустичне трауме и аеробластом у
артиљеријским и пешадијским јединицама

63

Павловић Војислав

Parodontitis chronica granulomatosa као реакција
локалног имунолошког одговора организма

1978.

64

Петровић Тихомир

Могућности спонтане корелације дијафизарних
депласмана при прелому дугих костију и
остеотомија дугих костију животиња

1978.

65

Савић Велимир

66

Станковић Миодраг

67

Станојевић Мирољуб

Резултати биохемијског испитивања функције
јетре, као и неуролошког и психолошког стања у
лица подвргнутих шестомесечној
хемиопрофилакси туберкулозе изонијазидом

1978.

68

Стојковић Миодраг

Радиолошка, ендоскопска, хистолошка и
хистохемијска студија гастричне слузнице у
болесника са дуоденалним улкусом

1978.

69

Тасић Томислав

Ендоскопска, хистолошка и хистохемијска
студија слузнице гастричног патрљка у
болесника ресекованих због дуоденалног улкуса

1978.

70

Видовић Живојин

Проучавање караниофацијалног система код
особа са мезијалном оклузијом

1978.

71

Вукашиновић Рајко

Компаративно истраживање облика и степена
хроничног гастритиса у корпусном и антралном
сегменту желуца у односу на облике упалних
промјена слузнице булбуса дуоденума

1978.

72

Ћирић Витомир

Анализа савременог хируршког третмана
повреде кичменог стуба и медуле спиналис

1978.

73

Дојчинов Драгослава

Клиничко-марфолошка и електономикроскопска
студија јетре у тзв. постхепатитисној
хипербилирубинемији са посебним освртом на
њену патогенезу

1978.

74

Миленовић Божидар

Прилог познавању клиничке вредности тестова
максималног физичког оптерећења на ЕКГ слику
код активних спортиста различитих спортских
дисциплина

1978.

75

Пенев Георги

Компаративно патохистолошко и
ензимохистохемијско испитивање токсичног
деловања спора aspergillus flavus и афлатоксина
у организму експериментално инфицираних
мишева

1978.

76

Димитријевић Драгослав

Вредност и значај клиничког и функционалног
испитивања у процени степена бронхијалног
спазма у деце

1979.

77

Ђорић Лука

Хемодинамске промене у болесника са
хроничном бубрежном инсуфицијенцијом
лечених методом поновљених хемодијализа

1979.

Ивић Милева

Калцијумом активисана
аденозинтрифосфатазна активност у нивоу
парафоликуларних ћелија тиреоидеје
(документовање присуства и испитивања
особина)

1979.

79

Катић Вука

Процес аутолизе ткива јетре у односу на
постмортни проток времена. Хистохемијска
студија ендокриних ћелија (Г, ЕЦ и ЕЦЛи
муцина у слузници желуца болесника са
пептичким улкусом

1979.

80

Милошевић Милисав

Хитна медицинска помоћ на субрегионалном
нивоу-медицинског центра (модел организације
прилагођен нашим условима)

1979.

78

Плетизмограм и његове варијације (клиничкофизиолошки аспект)
Антеколична модификација Hofmeistere-finsterове ресекције желуца

1978.

1978.
1978.

81

Мирковић Бранислава

Хистолошке промене у процени етиопатогенезе
пародонтопатије

1979.

82

Новотин Драгољуб

Позно прогностичка индикација за парцијалну и
тоталну пателектомију код фрактура пателе са
посебним освртом на старосну границу успешне
применљивости истих

1979.

83

Почек Бошко

Хемио и хормоно терапија метастатског
карцинома дојке у региону Ниш

1979.

84

Радојчић Бојка

Биохемијско-токсиколошка аспитивања у крви и
урину радника који су професионално
експонирани штетном дејству бензина

1979.

85

Станојловић Живојин

86

Стојиљковић Момчило

Студија постоперативних, клиничких и
радиолошких налаза после менисектомије
Неуролошки налаз код болесника са
прележаним инфарктом миокарда
Заустављење крвављења после порођаја и
побачаја у ванредним приликама
Шећерна болест у Смедереву и околини
Специфичиости орално-хируршких интервенција
у епилептичних болесника

1979.
1979.

87

Тешић Раденко

88

Тодоровић Милена

89

Томашевић Влатко

90

Зечевић Мојсије

Допринос дијагностици езофагеалних дисфагија

1979.

Бакић Милорад

Ендонуклеазна активност код неопластичних
болести хематопоетског система са освртом на
утицај цитостатске терапије

1979.

92

Бекчић Никола

Дијагностика новим рендгенолошким методама
лаких форми хроничних холециститиса, њихова
диференцијална дијагноза према
функционалним дискинезијама и процена
вредности методе у односу на класични
перорални интравенски преглед

1979.

93

Аранђеловић Јелица

Диабетес меллитус-епидемиолошка и клиничка
студија шећерне болести подручја општине
Књажевац са посебним освртом на предијабетес

1980.

94

Давидовић Драган

95

Димић Новица

96

Димов Драган

97

Дрезгић Љубинка

Прилог познавању неких епидемиолошких
феномена насталих као последица вакцинације
становништва против трбушног тифуса у
ендемским насељима

1980.

98

Ђорђевић Србољуб

Протетска рестаурација поремећених односа
зуба и алвеоларног наставка горње вилице са
функционалног, естетског и психолошког
аспекта

1980.

99

Филиповић Силвија

100

Голубовић Страшимир

101

Христов Никола

Физички развитак, функционалне и физичке
способности и њихова међусобна повезаност у
спортиста СР Македоније

1980.

102

Јанковић Никола

Клиничка и ергометријска евалуција коронарне
инсуфицијенције у току артеријске хипертензије

1980.

103

Јевтић Зденка

Деловање аерозагађења на настајање
хроничног бронхитиса код школске деце

104

Јовановић Драгољуб

Компаративно хистохемијско испитивање ензима
код експерименталне хипертрофије миокарда

1980.

105

Костић Љубиша

Евалуација ефеката групне терапије
психотерапије у односу на друге терапије
параноидних болесника

1980.

106

Лазић Драган

Допринос откривању и лечењу луксантне
малформације кука у светлу данашњег
схватања и лечења ове малформације

1980.

107

Марјановић Стојан

Хистоморфолошка, ензимохистохемијска и
електрономикроскопска проучавања ендокриног
дела панкреаса у неким експерименталним
условима

1980.

108

Миковић Мирјана

Насилна смрт жена на територији Југоисточне
Србије

1980.

91

Мледицинска психологија у стоматологији
Патолошки цервикални фактор и његова улога у
стерилитету жена
Корелација неких параметара реактивности
имунолошког система код пацијената са
малигним тумором и здравих испитаника

Вредности имуноалергијских испитивања у
дијагностици неких системских микоза
Радиолошко испитивање бубрега у оболелих од
ендемске нефропаитије и чланова њихових
породица

1979.
1979.
1979.

1980.
1980.
1980.

1980.
1980.

Психофизиолошка реактивност у току
депресивног синдрома
Ензими у дијагностици коронарне болести и
корелација вредности ензима у односу на
клиничку слику

109

Миљковић Србобран

110

Милојковић Слободан

111

Митић Надица

Клинички значај присуства и дифузије слободног
еугенола у пасти цинкоксидолеомакриофилорум код терапије дубоких
кариозних лезија

1980.

112

Митић Слободан

Компаративна клиничка хистопатолошка и
хистохемијска студија пулпе у инфламацији

1980.

113

Несторов-Милојевић
Љиљана

Пситакоза-орнитоза на подручју региона Ниш

1980.

Функционална рехабилитација међувиличних
односа у човеку са посебним освртом на снижен
загрижај
Улога цеђи као средства за дезинфекцију у
ратним условима
Епидемиолошка студија секвела рахитиса у
деце школског узраста у нишком региону
Фибро-васкуларна строма миокарда у
нормалним и неким патолошким стањима
Хронични отитис и отогене ендокранијалне
компликације са посебним освртом на отогену
сепсу

1980.
1980.

114

Огњановић Чедомир

115

Перошевић Зорка

116

Петровић Јелена

117

Петровић Славољуб

118

Ранчић Сретен

119

Савић Миланка

Оралне промене код деце оболеле од шећерне
болести на територији југоисточне Србије

1980.

120

Скочајић Слободан

Компаративна анализа параметара клиничке,
патохистолошке и електро-одонтометричке
дијагностике запаљенских процеса зубне пулпе

1980.

121

Стојановић -Михајловић
Вукосава

122

Тијанић Раде

123

Тодоровић Милибор

124

Трајковски Спасе

125

Васић Синиша

126

Видојковић Предраг

127

Влајин Лазар

Дијагностика и ток схизофрених обољења и
њихов однос према метаболизму
инфолалкиламина

1980.

128

Вучковић Веселин

Експериментално испитивање токсичности
фунга изолованих из спутума здравих људи и
њихове имунолошке реакције

1980.

129

Здравковић Миодраг

Вредности оралног теста оптерећења глукозом
и теста оптерећења кортизоном и гликозом у
детекцији латентног дијабетеса

1980.

130

Живадиновић Новица

Карактеристике старења становништва
југоисточне Србије-социјално- медицински
аспекти

1980.

131

Бошковић Живојин

Прилог познавању носилаштва шигела у људи

1980.

132

Миленковић Зоран

Предњи сегмент Willis-овог шестоугаоника и
његов клиничко-анатомски значај

1980.

133

Динић Живојин

Ултрасонична студија примарних и секундарних
неоплазми јетре у току клиничке еволуције и
антианопластичног третмана

1981.

134

Дојчинов Дојчин

Патохистологија, ензимохистологија и
електронсика микроскопија експеирименталне
цирозе јетре

1981.

135

Игић Богољуб

Прилог изучавању клиничке
електрокардиографије у функционалној процени
стања кардиоваскуларног система
новорођенчади

1981.

136

Илић Персида

137

Илић Ратко

138

Јотић-Козаров Јованка

Прилог експерименталном изучавању неких
биолошких особина из рода салмонела
Функционално и естетско збрињавање
болесника после екстракције свих зуба једне
вилице
Регенерација коштаног ткива вилица после
операција одонотогених циста
Функције бубрега у болесника са
краниоцеребралним повредама
Интервал адаптације и степен инкорпорације
тоталне зубне протезе
Социо-демографске, клиничке и неке
епидемиолошке карактеристике психоза на
подручју региона Ниш

Промене у структури одонтобластичних ћелија
код терапије зуба
Међузависност естрогених рецептора и важних
мембрана-везаних ензима код карцинома
млечне жлезде човека
Малоклузија III класе (класификација,
епидемиологија и етиопатогенеза)

1980.
1980.
1980.
1980.
1980.

1980.
1980.
1980.
1980.
1980.
1980.

1981.
1981.

1981.

139

Костић Живка

Претече артеросклерозе у гојазним особама

1981.

140

Манић Томислав

Проблем инфекција уринарног тракта у деце
нишког региона са посебним освртом на
имунолошки аспект

1981.

141

Марковић Владислав

Ехокардиографски параматри у болесника са
прележаним инфарктом миокарда током фазе
постхоспиталне рехабилитације

1981.

142

Михајловић-Шћеповић
Милена

Промене биохемијске структуре и електричне
активности срца пацова у току
експерименталног аллоxан дијабета у односу на
биохемијске промене у јетри и крви

1981.

143

Митровић Радунка

Утицај продуженог школског боравка, посебно
исхране, на раст и ухрањеност школске деце

1981.

144

Николић Војислав

145

Перовић Мирослав

146

Петровић Јордан

147

Поповић Владимир

Утицај трункалне ваготомије на билијарни
систем
Промене хистолошке структуре строма
хормонских ресица хумане плаценте током
нормалне трудноће
Фактори који утичу на формирање предње
коморе после операције катаракте
Промене плућне функције јамских радника угља
Алексинац
Обележја тумора у терминалној фази раста,
ендокринолошка и имунолошка својства,
кинетика раста и осетљивост на цитостатике
мишјег апластичног карцинома у терминалној
фази

1981.
1981.
1981.
1981.

148

Радић Стојан

149

Станковић Александра

150

Шћепановић Михајло

151

Тијанић Љиљана

152

Томашевић Милован

153

Тричковић Костадин

Феномен празних прстију као клиничка
манифестација трофоваскуларних промена код
вибрационе болести. Антивибрационе рукавице
у личној заштити од дејства локалних вибрација

1981.

154

Вуковић Иван

Оцена вредности појединих метода узимања
функцианалног отиска

1981.

155

Којовић Зоран

Допринос медико-физичког лечења (ултра звук,
депо медролхумероскапуларног периартритиса
са посебним освртом на калцифицирајући
бурзитис рамена

1982.

156

Башић Фахрија

157

Бјелић Лазар

158

Ђорђевић Драгослав

159

Ђорђевић Видојко

160

Костић Хранимир

Структуре, хистохемијске и биохемијске промене
у зглобним ткивима
Учесталост преканцерозе и малигних тумора
коже лица и усана, са евалуацијом резултата
хируршког лечења
Развој сталних бочних зуба код деце са
нормалном оклузијом и малоклузијама
Утицај слепила у нишком региону и могућности
спровођења активне профилаксе

Бактериолошко испитивање ваздуха у
здравственим условима помоћу желатинозних
мембран-филтера
Улога социјално-медицинских фактора на појаву
реуматске грознице
Улога и значај IgE у патогенези бронхијалне
астме и утицај специфичне хипосензибилизације
на његове вредности
Генеза акутне бубрежне инсуфицијенције,
експериментална истраживања
Регионалне особености малигнитета
респираторног тракта на нишком регону

161

Костић Олга

Улога и значај утврђивања димензије стопала и
плантогразна и његове повезаности са
антропометријским карактеристикама у
девојчица и дечака на почетку школовања у
циљу примене избора корективних мера

162

Костовски Војислав

Спољашња фиксација подколенице са сталним
и еластичним притиском сопственим апаратом

163

Марковић Зорица

164

Раичевић Радомир

165

Стоичков Борис

Процена успеха комплексног лечења
реуматоидног артритиса у Нишкој Бањи
Клинички, патогенетски и терапијски аспекти
хипертензије у болесника на хроничном
програму хемодиализе
Дијастолни интервали, дијастолни феномени,
ејекциона фракција и средња брзина
циркумферентног скраћивања миофибрила леве
коморе у коронарних болесника одређених из
поликардиограма

1981.

1981.
1981.
1981.
1981.

1982.
1982.
1982.
1982.
1982.

1982.

1982.
1982.
1982.

1982.

Значај примене "Contiflic" система у адекватном
лечењу шећерне болести
Глиоми мозга
Квалификација телесних повреда
Неинвазивни параметри за одређивање
функције леве коморе у коронарних болесника,
компаративна студија

166

Вукановић Живка

167
168

Антовић Павле
Деновић Бранислав

169

Илић Стеван

170

Костић Велимир

Поремећај хемостазе у вирусном хепатитису

1983.

171

Кутлешић Чедо

Имуноцитохемијсика и хистохемијска студија
муцина Г и Д ћелија у слузници желудца пацова
третираних кортикостероидима

1983.

172

Мирковић Драгољуб

Планирање породице и контрола рађања у
савременом друштву са посебним освртом на
топлички регион

1983.

173

Радосављевић Стојан

Хистоморфолошка и хистохемијска структура
плацентног ткива EPХ гестоза и клинички значај

1983.

174

Ранђеловић Миливоје

Однос између промена у метаболизму
катехоламина и настајања токсичних ефеката у
миокарду заморца под дејством дигитоксина и
дигоксина

1983.

175

Ранковић Жарко

Манингеални синдром као клинички и етиолошки
проблем са посебним освртом на вирусне
менингитисе
Секундарни микрострабизми
МорфолоШке и биохемијске промене ЦНС под
дејством електричне струје
Лонгитудинална студија еволуције карцинома
ректосигмоидне регије

1982.
1983.
1983.
1983.

1983.

176

Смиљковић Властимир

177

Спалевић Милија

178

Стаменковић Иванка

179

Стојиљковић Софија

Антикоагулантна и фибринолитичка активност у
болесника са малигним туморима коже у току
активне терапије-зрачењем

1983.

180

Шавија-Величковић
Оливера

Учесталост и могућност дијагностиковања масне
емболије при повредама и операцијама на
коштано-потпорном систему

1983.

181

Трајковић Слободан

182

Вучетић Радомир

183

Вујичић Биљана

184

Живковић Ружица

185

Будић Звонимир

186

Ђорђевић Видосава

187

Јеремић Мирослав

188

Константиновић
Слободанка

189

Максимовић Милош

190

Миладиновић Томислав

191

Милисављевић Љиљана

192

Соколовић Милорад

193

Стојиљковић Мирослав

194

Вучковић Вукосав

195

Бабић Милорад

Кретање нивоа холестерола липида и
триглицерида у деце комуне Алексинац у
зависности од исхране
Артеријска васкуларизација булбомоторних
нерава и њихових једара
Ефекти аскорбинске киселине на фагоцитну
активност леукоцита у току зарашћивања
постекстракционих рана
Допринос разјашњењу неслагања субјективних и
објективних знакова са оперативним налазом,
кроз компаративну анализу клиничке слике,
оперативног патохистолошког налаза и
имунобиолошких реакција апендицитиса у деце
Клиничка и експериментална испитивања
исхране назогастричном сондом у дечјем
узрасту
Испитивање гликозилисаног хемоглобина и
ензима еритроцита у шећерној болести
Прилог превенцији оперативних ризика код
операција на екстрахепатитичним жучним
путевима са посебним освртом на
реинтервентне операције
Туберкулозни менингитис као
социјалномедицински проблем, са посебним
освртом на терапију
Оштећење кичменог стуба у тенкиста изазваним
вибрацијама
Прилог изучавању епидемиологије дизентеријеентероколитиса у СР Македонији
Прилог раном откривању рака гркљана
применом стробоскопије
Реуматска грозница у деце и њен социјалномедицински значај на подручју Лесковца за
период од 1961-године
Значај и место хирурга у тимском решавању
проблема дијабетичног стопала
Клиничке карактеристике и криминална
активност зависника од дроге
Експерименталне микроваскуларне анастомозе
код примене аутогених васкуларних графтова

1983.
1983.
1983.

1983.
1983.
1983.

1983.

1984.
1984.

1984.

1984.
1984.
1984.
1984.
1984.
1984.
1984.
1985.

196

Цонић Јован

Примена ротационих режњева при пластичним
реконструкцијама подручја главе и врата, са
посебним освртом на примену ових режњева
код примарне пластике малигнома коже ОРЛ
подручја

197

Илић Миливоје

Диабетес меллитус-активна детекција и
компаративна студија шећерне болести у
становништву брдског и планинског подручја

1985.

198

Јовчић Стеван

Позни резултати хируршког лечења једнострано
неспуштеног тестиса. Компаративна студија
клиничких резултата и испитивања
сперматогене функције тестиса

1985.

199

Клиничке, биохемијске, епидемиолошке
Константиновић Љиљана карактеристике и прогноза вирусног хепатитиса
дечјег узраста у нишком региону

200

Ловић Бранко

Поликардиографска процена функције леве
коморе у болесника са артеријском
хипертензијом

1985.

201

Миладиновић Петар

Интраутерина процена феталне зрелости и
гестационог доба ултразвуком, биохемијским и
цитолошким испитивањем амнионске течности

1985.

202
203
204
205

Угроженост плода код продужене и пренесене
трудноће и завршавање порођаја
Николић Јеленка
Етанол и метаболизам амонијака
Прилог имуно-алерголошком испитивању код
Паравина Мирјана
радника запослених у гумарској индустрији
Налаз неких плазмидски условљених
Велимировић Слободанка карактеристика у појединим епидемичним
сојевима enterobacteriacea
Момчиловић Момчило

1985.

1985.

1985.
1985.
1985.
1985.

206

Живковић Ђорђе

Морфолошки и хистохемијски аспекти хроничног
бронхитиса у корелацији са клиничким налазом

1985.

207

Бојаџијев Тодор

Типологија диферентне статичке морфологије
раста и развитка-рендгенкраниометријска
анализа

1986.

208

Игњатовић Горан

Компресивни радикуларни синдром условљен
дегенеративним обољењима лумбосакралног
дела кичме-дијагнозни и терапијски аспекти

1986.

209

Каменов Борислав

210

Којовић Драгиња

211

Крстић Милијанка

212

Новак Десанка

213

Павловић Никола

214

Петронић Драгослав

215

Тасић-Димов Десанка

216

Тренкић Србобран

217

Вишњић Милан

218

Богићевић Момчило

Значај радио-изотопских метода за процену
функцијских и морфолошких карактеристика
бубрега у пацијената са ендемском
нефропатијом

1986.

219

АнђелковићМилосављевић Милева

Хормански профил у касној трудноћи и порођају
као дијагностички и профилактички индекс
стања плода и новорођенчета на рођењу

1987.

220

Јарић-Ђорђевић Вера

Прогноза оперативног и медикаментног лечења
капсуларног глаукома

1987.

221

Митковић Милорад

Значај ране примене методе спољне фиксације
у трауматологији локомоторног апарата

1987.

222

Радовић Миодраг

Ултразвучно праћење сазревања оваријалног
фоликула и настајања жутог тела

1987.

Значај интеракције леукемијских и нормалних
ћелија костне сржи у акутним леукемијама
дечјег узраста
Дентални плак са аспекта етиопатогенезе
пародонтопатије
Синдроми вирусне инфекције респираторног
система-клиничка, параклиничка и етиолошка
студија
Наше истраживање фебрилних конвулзија у
деце Ниша и околине
Липиди крвног серума у чланова породица са
балканском ендемском нефропатијом (БЕН)
Функционална радионуклеидна процена
унилатералне опструкције горњег дела
уринарног тракта у избору третмана и
постоперативном праћењу
Експериментална токсична миопатија
Испитивање петељкастог васкуларизованог
фибуларног коштаног трансплантата
Могућности коришћења gastrocnemius режњева
у реконструкцији дефеката меких ткива на
потколенци

1986.
1986.
1986.
1986.
1986.

1986.
1986.
1986.
1986.

223

Ранковић Горан

Неке функционалне и антропометријске
карактеристике бивших спортиста

1987.

224

Спасић Мирослав

Прилог сагледавању актуелних проблема
цревних заразних болести у СФР Југославији

1987.

225

Стефановић Наталија

Процена хистолошких промена на ганглијским
ћелијама горњег вратног ганглиона
стереолошким методама у процесу старења код
људи

1987.

226

Тиодоровић Бранислав

227

Томин Јасмина

228

Трокановић Јордан

229

Величковић Александар

230

Војиновић Драгољуб

Стање крвних судова мозга као индикатор
терапијског приступа код цереброваскуларног
инзулта

1987.

231

Лазаревић-Јованавић
Бранислава

Самоубиства схизофрених болесника

1987.

232

Илић Слободан

233

Милатовић Слободан

234

Попадић Сава

235

Вучетић Драгомир

236

Мимић Борко

237

Башић Слободанка

238

Ђурашковић Ратомир

Компаративна анализа антропометријских
димензија, функционалних способности и
електрокардиографског налаза спортиста и
спортисткиња у фудбалу и рукомету

1989.

239

Оташевић Марица

Изоловање и идентификовање кампилобактера
из клиничког материјала и материјала за
обдукцију

1989.

240

Пејовић Мирјана

Испитивање изоензима лактатдехидрогеназе
синовијалне течности и нелинеарног индекса
пропустљивости синовијалне мембране у
реуматоидном артритису

1989.

241

Петричевић Петар

Етиолошки фактори, профилакса и терапија
дехисценција (фистулаекстраперитонеалних
анастомоза на ректуму

1989.

242

Поп-Трајковић Зоран

Савремено схватање улоге цитолошког
испитивања и одређивање хормонских
рецептора у дијагностичкој процени малигне
алтерације ендометријума

1989.

243

Поповић Драгољуб

Прилог савременој терапији обољења
максиларних синуса са посебним освртом на
синусоскопију,

1989.

244

Раденковић Соња

Превенција хипоперфузија бубрега
нифедипином у бубрежној инсуфицијенцији експериментална и клиничка испитивања

1989.

245

Станковић Драгутин

Клиничка и експериментална процена појединих
биофизичких фактора ретенције тоталне зубне
протезе

1989.

246

Шурдиловић Славољуб

247

Алексов Љиљана

248

Бакић Весна

249

Бонић Миодраг

250

Буразор Мирко

Епидемиолошка студија о хроничном
носилаштву салмонела животињског порекла у
хуманој популацији
Веза између структуре хромотографског
понашања стероида
Аритмије у деце са неким урођеним манама
срца
Учесталост, клиничка слика и прогноза
церебралне тромбозе, са посебним освртом на
метаболизам липида као фактора ризика

Примена радио-изотопских метода у
дијагностици и прогнози бубрежне
инсуфицијенције
Контрастна средства у компјутеризованој
томографији паренхиматозних органа
Кретање неких хематолошких и биохемијских
параметара у раној хипербилирубинемији
новорођенчади Крушевца и околине
Корективни хируршки поступци на јајоводима
ради успостављања и одржавања њихове
пролазности-предности и недостаци поједиих
метода
Непосредни ефекти модифициране
екстраперитонеалне вагиналне радикалне
операције у лечењу рака материце
Социјално-медицински аспекти проблема
церебралне парализе на подручју Ниша

Еваулација повреда максилофацијалне регије у
периоду од 1974-84. године на подручју региона
Ниш
Прилог побољшању ретенције и стабилизације
доње тоталне протезе
Утицај хируршких интервенција на рибозоме
ћелија мишићних ткива и хепатоцита
Утицај врсте операције и опсежности ресекције
на удаљене резултате оперативног лечења
карцинома желуца
Етиологија и патогенеза уремијског
перикардитиса код болесника лечених у
Институту за нефрологију и хемодијализу у
Нишу

1987.
1987.
1987.
1987.

1988.
1988.
1988.

1988.

1988.
1989.

1989.
1990.
1990.
1990.

1990.

Ђурић Стојанка

Прогностичка вредност неурофизиолошких
параметара примарних и секундарних лезија
можданог стабла код пацијената са тешком
повредом главе

1990.

252

Филиповић Слађана

Клиничко-патолошки значај и вредност
лонгитудиналног праћења туморских маркера
ЦЕА, ТПА, ЦА 15-3 у серуму оболелих од
малигних тумора дојке за рану детекцију
метастаза и општу прогнозу болести

1990.

253

Игић Александар

254

Игић Стеван

255

Јовановић Јовица

256

Јовановић Љубиша

257

Коцић Бранислава

258

Костић Ива

259

Михаиловић Драган

Компаративна морфометријска и хистохемијска
студија дисплазије слузокоже желуца

1990.

260

Николић Предраг

Биомеханички аспект посттрауматског
нестабилног колена и његов ортопедскохируршки третман

1990.

261

Радичевић Горан

Хистохемијске и имуноцитохемијске
карактеристике зубног гранулома, са посебним
освртом на Russellova телашца

1990.

262

Ранђеловић Јован

Патогенетска улога целуларног и хуморалног
имунитета у еволуцији дерматофитоза

1990.

263

Ранђеловић Витомир

Корелативна евалуација етиолошких фактора,
психичких и органских промена у болесника са
екстракранијалним узроком хроничне
вертебробазиларне инсуфицијенције

1990.

264

Спалевић Љиљана

"Прогностички индекс” малигног меланома коже

1990.

265

Тодоровић Лазар

Прилог изучавању функције леве коморе у
хроничном плућном срцу-клиничка
механокардиографска и хемодинамска студија

1990.

266

Васовић Љиљана

251

Напонска стања тоталних протеза и мандибуле
код различитих облика алвеоларнлх гребена у
сагиталном правцу
Прилог естетском избору и постављању горњих
предњих зуба
Ефекти континуиране идустријске буке чујног
спектра на кардиоваскуларни систем
производних радника
Ургентна кардиоваскуларна обољења у
прехоспиталној пракси и превенција неповољне
прогнозе
Значај налаза aspergillus speciesa и његових
токсина у намирницама за људску исхрану
Утицај шавног материјаиа и начина шивења на
зарастање трахеалних анастомоза

Морфолошке карактеристике артеријског
притиска мозга код различитог порекла
кичмених артерија
Ретинални васкулитис
Морфометријска анализа артерија каротидног
комплекса у процесу старења код човека

1990.
1990.
1990.

1990.
1990.
1990.

1990.

267

Златановић Гордана

268

Антић Светлана

269

Аранделовић Мирјана

Опструктивни синдром плућа радника изложених
хемилским професионалним ноксама у
електронској, гумарској и металопрерађивачкој
индустрији

1991.

270

Јанчић Снежана

Промене у дојци индуковане полицикличним
угљоводоником типа ДМБА и хипофункцијом
штитасте жлезде

1991.

271

Константиновић Славко

Значај преоперативног одредивања
холинестеразе у серуму и упоредивање те
вредности са степеном деполаризирајућег
неуромускуларног блока, посебно код болести
јетре

1991.

272

Костић Светислав

273

Милосављевић Ратомир

274

Пешић Миомир

275

Ристић Китка

276

Савић Војин

Евалуација неких параметара оптималне
хемодијализе
Присуство ХБс-антигена код болесника, здравих
особа и у различитом материјалу доказан
осетљивим савременим методама
Улога и место проксималне селективне
ваготомије код перфорираног дуоденалног
улкуса
Стоматопротетичка рехабилитација малоклузија
III класе
Утицај продуката макрофагалне секреције на
активност појединих ектоензима пацовских
мезангијалних ћелија у култури

1990.
1991.

1991.
1991.

1991.
1991.
1991.

Откривање, изолација и идентификација
паразита toxoplasma gondii у периферној крви и
инфицираним ткивима људи и
експерименталних животиња

277

Светозаревић-Николић
Анђелка

278

Вељковић Милена

279

Бошњаковић Петар

280

Лилић Векослав

281

Антић Слободан

282

Антић Стојадин

283

Апостоловић Мирјана

284

Аврамовић Верица

285

Чукурановић Раде

286

Компаративна анализа морфологије и
осетљивости дентина пре и после директног
Дачић-Симоновић Драгица
прекривања средствима за затварање
дентинских каналића

287

Ђорђевић Небојша

Избор оптималног општег и хемопрофилактичког
постука у циљу смањења учесталости
постоперативних инфекцијских компликација у
абдоминалној хирургији

1992.

288

Грбеша Грозданко

Компаративно истраживање интегралног и
биполарног модела лечења хроничих
неуротичних болесника

1992.

289

Јовановић Славица

Значај ГПА протеина у дијагностици неких
тумора ЦНС-а-хистоморфолошка и
имуноцитохемијска студија

1992.

290

Јовић Мила

Карактеристике функционално значајних
протеина у биолошким течностима оболелих од
схизофреније

1992.

291

Коцић Радивој

Поремећај секреције инсулина и његов однос са
другим факторима ризика у болесника са
акутним инфарктом миокарда

1992.

292

Миленовић Младен

Клинички и лабораторијски параметри у
прогнози non-Hodgkin's лимфома у току терапије

1992.

293

Николић Драган

Клиничка, рендгенолошка и кинезиолошка
истраживања кичменог стуба код радника
запослених у текстилној индустрији

1992.

294

Павловић Душица

Проучавање повезаности пероксидације липида
и катаболизма полиамина у различитим
метаболичким условима

1992.

295

Пешић Гордана

Утицај in vivo инхибитора енкефалиназа и
"releasing” енкефалиндипептида на модулацију
имуног одговора у пацова

1992.

296

Гмијовић Драгојло

Клиничко-радиолошки модалитети трауматских
хемопнеумоторакса и њихов значај за избор
терапијског поступка

1992.

297

Лештаревић Миомир

Прогностички и терапијски значај психосоматске
компоненте у етиопатогенези хипертиреодизма

1992.

298

Дељанин-Илић Марина

Циркадијане варијације толеранције физичког
напора, миокардне исхемије и поремећаја
срчаног ритма у коронарних болесника

1993.

299

Димић Александар

Коштане промене код природног и
артефицијелно узрокованог дефицита естрогена
и могућности његовог лечења

1993.

300

Глигоријевић Јасмина

Морфолошка, хистохемијска и
ензимохистохемијска студија структуре зида
желуца у неким експериментално симулираним
патолошким стањима

1993.

301

Корелација неуролошких и неуропсихолошких
Гоцић-Станковић Душица испољавања код мултипла склерозе као
критеријум дијагнозе и еволуције болести

302

Коцић Гордана

Хумана репродукција посматрана кроз
фертилност жене и мушкарца
Дигитална суптракциона ангиографија у
дијагностици интракранијалних анеуризми и
артериовенских малформација
Утицај простагландина (простина Е-2на
хемостатски метаболизам при индукцији
порођаја
Рана дијагностика и превенција у инсулин
зависном дијабетесу
Кинетика јода у обољењима штитасте жлезде у
условима парцијално блокиране органификације
јодида
Упоредни ефекти плацеба и медикаментозне
терапије на понашање деце школског узраста
приликом екстракције зуба
Топографска дистрибуција и квантификација
имуноглобулин продукујућих ћелија код
антигенстимулисане тонзиле
Генетичка и морфофизиолошка проучавања
балканске ендемске нефропатије

Ензими пуринског циклуса у условима деловања
антиметаболита и стимулисаног раста

1991.

1991.
1991.

1991.
1992.
1992.

1992.

1992.
1992.

1992.

1993.

1993.

303

Лазовић Милица

Изучавање значаја рехабилитације у прогнози
болесника са прележаним инфарктом миокарда

1993.

304

Павловић Милан

Рехабилитација посебних категорија болесника
са болешћу коронарних артерија

1993.

305

Перић Зоран

Значај корелације електрофизиолошког,
клиничког и биохемијског налаза за рану
дијагностику и евалуацију степена оштећења
периферног нервног система код диабетесне
неуропатије

1993.

306

Тасић Гордана

307

Живковић Мирослава

308

Павловић Зорица

309
310

Процена значаја chlamydiae trachomatis у
стерилитету мушкараца
Регионални и динамички метаболички профил
неуротрансмитера код пацијената са
исхемичним цереброваскуларним инсултом
Превентивно и терапијско својство аскорбинске
киселине при експерименталној индукцији
малигних процеса

Хистолошка и хистохемијска испитивања
интертубуларног интерстицијума бубрега код
човека
Утицај кадмијума из животне средине на
Станковић-Никић Драгана
професионално неекспонирану популацију
Ранчић Горана

Значај туморских маркера, ЦЕА, ТПА, ЦА-125 и
ТАТИ за праћење клиничког тока и успеха
терапије код епителних малигних тумора
оваријума

1993.
1993.

1994.

1994.
1994.

311

Станојевић Зорица

312

Живић Мишко

313

Живковић Весна

314

Јанаћковић Зора

315

Јаношевић Мирјана

316

Раденковић Мирјана

317

Ранђеловић Гордана

318

Станковић-Ђорђевић
Добрила

319

Станојевић Миленко

320

Голубовић Зоран

Упоредни ефекти спољне и унутрашње
фиксације у настајању постоперативних
остеитиса и формирању калуса код затворених
прелома дијафизе тибије

1996.

321

Јовановић Даница

Хистоморфолошке, хистохемијске и
имунохистохемијске карактеристике међуларног
карцинома дојке и њихове прогностичке
вредности за појаву метастаза у регионалним
лимфним чворовима

1996.

322

Мачукановић-Голубовић
Лана

Морфометријска корелација елемената костне
сржи, периферне крви и степена атрофичког
гастритиса код пернициозне анемије

1996.

323

Николић Иван

Неуроендоктрине ћелије и пептидергична
нервна влакна хумане јетре и жучне кесе у
ембриофетусном развоју

1996.

324

Петровић Бранислав

Епидемиолошка студија рака мокраћне бешике

1996.

325

Ристић Бранимир

Постављање параметара за индивидуализацију
радиотерапије карцинома врата материце

1996.

326

Станисављевић Горан

Квантитативна и квалитативна анализа
представника групе Streptococcus mutans у
етиопатогенези каријеса

1996.

327

Тасић Владица

Морфолошки и хистохемијски аспекти
преканцерозних лезија слузокоже бронха

1996.

328

Томашевић Милоје

Дводимензиона ехокардиографија у детекције
исхемијске болести срца

1996.

329

Вујошевић Новица

Еколошко епидемиолошка обиљежја
хеморагијске грознице са бубрежним синдромом
у њеним природним жариштима Републике Црне
Горе

1996.

330

Пејчић Љиљана

Ехокардиографско праћење промене функције
леве коморе деце на хемодијализи

1997.

Клиничко-морфолошка студија полипа носа и
параназалних шупљина у светлу муноалергијске
патогенезе
Онкогени маркери пренеопластичних лезија
колона
Остеропороза у реуматоидном артритису:
менопауза и естрогени, утицај
гликокортикостероида
Карактеристике дентиције и краниофацијалног
типа особа са тескобом
Значај подтипова мускаринских рецептора (М1,
М2, М3у регулацији пендуларних покрета
дуоденума, илеума и колона
Процена улоге микоплазми у спонтаном
побачају и превременом порођају
Добрила Хепатитис Ц вирус као узрочник
вирусног хепатитиса са ХБВ инфекцијом
Базоцелуларни карцином коже - клиничке,
хистолошке, хистохемијске и
имунохистохемијске карактеристике

1994.

1994.
1994.
1995.
1995.
1995.
1995.
1995.
1995.

331

Бурић Никола

Примена глас-јономер микроимплатата у
хируршком лечењу ороантралне комуникације

1997.

332

Ерић Милован

Значај процене граничних вредности
олигоелемената код спортиста

1997.

333

Игњатовић Иван

Резултати лечења бенигне хиперплазије
простате трансуретралном и трансвезикалном
простактомијом у болесника са релативним
индикацијама за операцију

1997.

334

Јовановић Божидар

Адолесцентни фертилитет

1997.

335

Јовановић Љиљана

Компаративно проучавање промена у
парадонталном џепу дијабетичара тип I и тип II

1997.

336

Красић Драган

337

Манасијевић Богдан

338

Ранчић Дејан

Клиничка, експериментална и
хистоморфометријска студија промена на
структурама носне преграде код неких типова
септопластика

1997.

339

Манчев Зорица

Улога можданих МИ, делта и капа опиоидних
рецептора у модулацији имуног одговора пацова

1997.

340

Миљковић-Селимовић
Биљана

Карактеристике плазмидских профила
епидемијских и неепидемијских сојева
Salmonella-e ентеритидис

1997.

341

Младеновић Десимир

342

Стојановић Душица

343

Тиодоровић Јелица

344

Величковић Драгана

345

Величковић Зоран

346

Веселиновић Драган

Диференцијално дијагностички и прогностички
значај визуелних евоцираних потенцијала и
електро-ретинограма код инфламаторних и
исхемичких обољења видног живца

1997.

347

Апостоловић Светлана

Прогноза болесника у зависности од настанка Q
зупца у акутном инфаркту миокарда

1998.

348

Бојанић Владмила

Изучавање патогенезе гојазности индуковане
мононатријум глутаматом - експериментална
студија

1998.

349

Гашић Јованка

Експериментална студија утицаја био-активних
молекула на неоодонтобластну генезу

1998.

350

Јовановић Горан

Утицај ласера мале снаге на зарастање
екстракционих и хируршких рана усне дупље

1998.

351

Манојловић Снежана

352

Митић-Ранђеловић
Љиљана

353

Нагорни Александар

354

Николић-Поповић Јулијана Мала психотерапијска група психотичних

355

Пејчић Татјана

356

Перишић Зоран

357

Спасић Мирјана

358

Стефановић Иван

359

Стоиљковић Југослав

360

Стошић Момчило

Квадриангуларни режњеви у реконструкцији
дефеката доње усне
Процена терапијске вредности етапне лаваже
код интра-абдоминалних инфекција

Биомеханички и васкуларни аспект примене
методе спољне фиксације на различитим
сегментима локомоторног апарата
Избор методе и технике телерадиотерапије
Радошевић Љиљана
малигних тумора мокраћне бешике
Клиничка и бактериолошка студија негонококних
уретрита
Промене у јетри индуковане фурфуралом
Испитивање трајања вакциналног имунитета и
промене у епидемијском процесу морбила

Однос когнитивног стила и терапијских
интервенција у Малој психотерапијској групи
психотичних
Утицај раног одвајања детета од родитеља на
психопатологију одраслог доба
Колоноскопија и колоноскопска полипектомија у
дијагнози, превенцији и терапији колоректалних
тумора

Улога и значај бронхопровокационих тестова у
пацијената са бронхијалном астмом
Клиничке и ехокардиографске карактеристике
дијабетесне кардиомиопатије
Утицај латерализације и локализације фокуса на
когнитивни профил болесника са парцијалном
комплексном епилепсијом
Утицај стоматостатина на високомалигне
астроцитоме
Пре и постоперативно испитивање пацијената
оперисаних од стрес уринарне инконтиненције
методом по Стамеy-у
Процена места проксималне гастричне
ваготомије у савременом хируршком лечењу
улкусне болест

1997.
1997.

1997.
1997.
1997.
1997.
1997.

1998.
1998.
1998.
1998.
1998.
1998.
1998.
1998.
1998.

1998.

Рекурентна генитална кандидоза жена микробиолошки и имунски аспект
Праћење имуно-ензимских параметара код деце
са идиопатским нефротским синдромом
Клиничке и психосоцијалне карактеристике
шизофрених болесника - извршилаца кривичних
дела

361

Тасић-Милановић Сузана

362

Голубовић Емилија

363

Ћирић Зоран

364

Динић Марина

Одређивање helicobacter pylori статуса у дечијој
популацији применом серолошких метода

1999.

365

Ђорђевић Биљана

Компаративна морфометријска и морфолошка
студија карцинома ендометријума

1999.

366

Филиповић Милош

Заштитни ефекат инхалационих
глукокортикостероида у настанку
бронхоопструкције изазване напором код
оболелих од астме

1999.

367

Илић Горан

Морфолошка студија оштећења јетре код
интравенских хероиномана

1999.

368

Јанковић Горан

Значај антропометријских варијабли,
функционалних и моторичних способности
спортиста борилачких спортова у програмирању
тренинга и утицај навике пушења на испитиване
варијабле

1999.

369

Јовановић Милан

Хируршке могућности и значај презервације
повређене слезине - експериментална студија

1999.

370

Јовић Слађана

Модел организације дијабетолошке заштите
заснован на психосоцијалним карактеристикама
оболелих од дијабетиса

1999.

371

Јовичић-Милентијевић
Маја

Значај одређивања цитолошког степена
карцинома дојке у аспиратима добијеним танком
иглом

1999.

372

Коцић Биљана

Епидемиолошко испитивање значаја
психосоцијалних фактора за настанак рака дојке

1999.

373

Костић-Бановић Лидија

374

Лазовић Марко

375

Мијовић Жаклина

376

Нешић Милкица

377

Павловић Снежана

378

Пешић Милица

379

Савић Тодорка

380
381
382
383

Бинић Ивана

385

Гавриловић Марина

386

Динић Миодраг

387

Јанковић-Величковић
Љубинка

388

Јовановић Драган

389

Караџић Радован

1998.
1999.

Постмортне аутолитичке промене на срчаном
мишићу
Клиничко епидемиолошка студија инфаркта
миокарда и прогноза у мушкараца млађих од 40
и жена од 50 година

1999.
1999.

Компаративна патохистолошка, хистохемијска и
морфометријска анализа карцинома бронха

1999.

Физиолошки, психолошки и акустички корелати
испитног стреса
Морфолошка, хистолошка и стереолошка
анализа индузиум гризеума човека
Секундарни неуспех оралне терапије у инсулин
независном диабетес меллитусу - могућности
превазилажења

Фактори ризика липидног порекла и њихова
модификација у болесника са коронарном
болешћу срца
Дијагностика трагова дејства ручног ватреног
Стојановић Јован
оружја - експерименталан рад
Превенција попуштања панкреасно-јејуналне
Стојановић Мирослав
анастомозе применом фибринског лепка експериментална студија
Величковић-Радовановић Атерогени липидни статус и лечење
Радмила
дислипидемије код болесника на дијализи
Проучавање односа васкуларизације и
Арсић Стојанка
хистолошких компоненти тригеминалног
ганглиона хуманог фетуса

384

1998.

Промене у циклусу раста длаке код болесница
са епителним малигним туморима оваријума
током хемиотерапије
Утицај професионалних штетности на
гликорегулацију индустријских радника
Значај синуса тимпани у хируршком лечењу
холестеатома ретротимпанона

1999.
1999.
1999.

1999.
1999.
1999.
1999.
Вучетић Радомир

M

2000.

Јовановић Снежана

M

2000.

Поповић Владимир

M

2000.

Ђерић Драгослава

M

2000.

M

2000.

M

2000.

M

2000.

Микроморфолошке, хистохемијске и
имунохистохемијске карактеристике карцинома Катић Вука
простате и лезија у њиховој околини
Корелација патолошких и ултразвучних
карактеристика код инфламаторних и туморских Вука Катић
промена коже
Процес аутолизе ткива јетре у односу на
Денић Бранислав
постмортни проток времена

390

Мартиновић Милица

Улога и значај инхалационих гликокортикоида у
Драгосвав Ђорђевић
превенцији и терапији дечје астме

M

2000.

391

Младеновић Драган

Допринос изучавању биолошких и протективних
особина појединих импрегнационих препарата
Игић Љубисав
нба брушеним зубима за фиксно протетско
збрињавање

С

2000.

392

Паравина Раде

С

2000.

393

Петровић Слађана

M

2000.

394

Петровић Драган

Компаративна морфометијска и клиничка
анализа базоцелуларног карцинома коже лица

Шурдиловић Славољуб

С

2000.

395

Рајић Милена

Дистрибуција 99м Тц ДМСА оболелих од
примарних гломерулопатија и дијабетесне
нефропатије

Момчило Богићевић

M

2000.

396

Станојевић Горан

Компаративна експериментална студија
извођења анастомоза на колону протективном
латеx протезом и фибринским лепком

Стојиљковић Мирослав

M

2000.

397

Стојановић Душица

M

2000.

398

Танић Татјана

С

2000.

399

Милошевић Зоран

M

2001.

400

Балканов Трајан

M

2001.

401

Димић Драган

M

2001.

402

Ђурђевић Славиша

M

2001.

403

Гргов Саша

M

2001.

404

Грубор Предраг

M

2001.

405

Коцић Мирјана

M

2001.

406

Костадиновић Љиљана

С

2001.

407

Павловић Светлана

Значај медикаментозне профилаксе
тромбоемболијске болести нискомолекуларним Стојљковић Мирослав
хепарином (LMWHкод уролошких операција

M

2001.

408

Станковић Ивана

Значај примене инхалационих гликокортикоида у
лечењу повремене и благе перзистентне
Ђорђевић Драгослав
бронхијалне астме

M

2001.

409

Станковићсаша

Компаративна анализа резултата различитих
терапијских метода алгодисфункционалног
синдрома

С

2001.

410

Стошић Биљана

Промена на срцу код деце чији родитељи имају
артеријску хипертензију - ехокардиографска
Ловић Бранко
процена

M

2001.

411

Тасић Иван

412

Тасић Јован

413

Тошић Горан

414

Могућности побољшања клиничког поступка при
Љубисав Игић
одређивању боје зуба
Колор допплер сонографија у дијагностици
Бошњаковић Петар
тумора пљувачних жлезда

Експонираност никлу и биомониторинг
Радунка Митровић
професионално неизложеног страновништва
Карактеристике оклузије млечне дентиције од
Видовић Живојин
2,5 до 6. године
Васпитање за здравље ученика основне школе у
Антић Милан
области болести зависности
Утицај активности серумске холинестеразе и
дибукаинског броја на дужину
Будић Звонимир
деполаризирајућег неуромускуларног блока
Промене коштане густине код болесника са
Ђорђевић Предраг
инсулин зависним обликом шећерне болести
Истраживање утицаја физикалних агенаса на
Костић Олга
лактацију
Клиничке, ендоскопске и хистолошке
карактеристике обољења гастродуоденума у
Тасић Томислав
пацијената са Helicobacter pylori инфекцијом
Значај биомеханичких карактеристика спољног
фиксатора у лијечењу коминутивних прелома и Митровић Миодраг
коштаних дефеката
Физикални агенси у превенцији хетеротопичних
осификација после имплантације тоталне
Којовић Зоран
ендопротезе кука
Имуноцитохемијска анализа гингиве код
Башић Хакија
пародонтопатија у деце

Соколовић Будимир

Функционално стање хипертрофисане леве
коморе у артеријској хипертензији пре и након
Ловић Бранко
њене регресије
Хронична лимфоцитна леукемија Б Бакић Милорад
узнапредовалост болести и избор лечења
Примена ФЕМ анализа и ЦАД моделовања у
истраживањима напонских стања рестаурираних Надица Митић
зуба

M

2001.

M

2001.

С

2001.

Влајковић Марина

Дијагностички и прогностички значај испитивања
функције уринарног тракта радионуклидним
Богићевић Момчило
методама у деце са примарним
везикоуретералним рефлуксом

M

2001.

415

Војиновић Јелена

Имуномодуларни и терапијски ефекти примене
високих доза витамина Д3 у реуматоидном
артритису и јувенилном реуматоидном
артритису

Станковић Александра

M

2001.

416

Врбић Светислав

Анализа специфичности и клиничког значаја
серумског С-100 протеина као туморског
маркера

Филиповић Слађана

M

2001.

417

Пејчић Ивица

Анализа туморских маркера и њихов
прогностички значај у метастатским туморима
непознатог примарног исходишта.

Филиповић Слађана

M

2001.

418

Живковић Слађана

Значај тумор супресор п 53 гена и простата
специфичног антигена у дијагнози карцинома
простате.

Хаџи-Ђокић Јован

M

2001.

419

Бјелаковић Горан

Клиничка студија значаја патофизиолошких
механизама у диференцијалној дијагнози и
терапији асцитеса

Тасић Томислав

M

2001.

420

Шалингер-Мартиновић
Соња

Испитивање вијабилности миокарда
добутаминским ехокариографским тестом после Буразор Мирко
акутног инфаркта миокарда

M

2001.

421

Карановић Невена

Прогностички значај резидуалне исхемије
процењене добутаминским стресехокардиографским тестом рано после акутног
инфаркта миокарда

M

2001.

422

Дамњановић Миодраг

Клинички параметри у стратификацији ризика
Илић Стеван
код болесника са акутним инфарктом миокарда

M

2001.

423

Димитријевић Лидија

Значај развојног праћења и терапијски ефекти
хабилитације у деце рођене са ризиком

M

2001.

424

Савић Снежана

Медицински и еколошки аспекти биомониторинга
Митровић Радунка
акумулације “Бован”

M

2001.

425

Глигоријевић Душан

Фактори ризика и испољене компликације
постхолецистектомијске резидуалне калкулозе

Јеремић Мирослав

M

2001.

426

Ристић Лидија

Плућни тромбоемболизам код пацијената са
хроничном хипоксемијом и секундарном
еритроцитозом

Живковић Ђорђе

M

2002.

427

Филипов Розита

Процена успеха физикалне терапије и
рехабилитације код болесника после операције Костић Олга
дискус херније

M

2002.

428

Мирановић Весна

Јовановић Ида

M

2002.

429

Поповић Јасмина

Вучетић Драгомир

M

2002.

430

Ранчић Милан

Живковић Ђорђе

M

2002.

431

Милојковић Маја

Радић Стојан

M

2002.

432

Станковић Сузана

Станишић Велизар

M

2002.

433

Стоилова Снежана

Поповић Владимир

M

2002.

434

Пешић Зоран

Значај аргирофилних нуклеоларних
организатора и других кариометријских
Шурдиловић Славољуб
параметара за хируршку терапију интраоралних
карцинома

С

2002.

435

Ковачевић Предраг

Компаративна морфометријска и клиничка
испитивања планоцелуларног карцинома коже

Вишњић Милан

M

2002.

436

Аврамовић Марина

Генеза перитонитиса у болесника на
континуираној амбулаторној перитонеалној
дијализи

Ђорђевић Видојко

M

2002.

437

Крунић Небојша

Утицај испитиваних параметара брушених зуба и
денталног цемента на ретенцију фиксних зубних Станковић Драгутин
протеза

С

2002.

438

Врбић Миодраг

Значај нивоа бета-2 микроглобулина и
солубилних ЦД4 антигена у цереброспиналној
Ранковић Жарко
течности пацијената са инфекцијама централног
нервног система

M

2002.

439

Мекић Мевлудин

Клиничка слика и прогноза реуматоидног
артритиса у зависности од услова живота и
нивоа здравствене заштите

M

2003.

440

Вукић Драган

Компаративна анализа квалитета живота
параноидних шизофрених болесника у условима Србобран Миљковић
болничког и ванболничког лечења

M

2003.

441

Виденовић Горан

Микроскопска контола граничног подручја
немеланотичног кожног карцинома у корелацији Петровић Славољуб
са клиничко-патолошком сликом

С

2003.

442

Јовановић Маја

Компаративна клиничка, биохемијска и
имуноцитохемијска испитивања болесника са
хроничним хепатитисом Ц

M

2003.

443

Ђорђевић Драган

Неинвазивни параметри у процени аритмогеног
потенцијала хипертрофичног миокарда леве
Ловић Бранко
коморе

M

2003.

444

Ранчић Зоран

Компарација раних и удаљених резултата
стандардне и еверзионе каротидне
ендартеректомије

M

2003.

Могућности савремене ехокардиографије у
процени морфологије и хемодинамике
вентрикуларног сепоналног дефекта
Лапарскопија као дијагностички и терапијски
поступак код адхексталног стерилитета
Квалитет живота у болесника са локално
узнапредовалим и метастатским
немикроцелуларним карциномом бронха
Улога ПЦ-1 мембранског гликопротеина у
патогенези инсулинске резистенције у типу 2
дијабетес мелитуса
Утицај модификације фактора ризика на
редукцију артеријског крвног притиска
Епидемиолошка студија ризик фактора код
професионално експонираних лица на угљену
прашину

Буразор Мирко

Костић Олга

Марковић Зорица

Костић Велимир

Стојиљковић Мирослав

445

Војиновић Слободан

446

Јовановић Предраг

Ефекти високих доза алфакалцидола у
мултиплој склерози
Улога антиоксиданаса у патогенези примарних
глаукома отвореног угла

Савић Војин

M

2003.

Златановић Гордана

M

2003.

Савић Војин

M

2003.

M

2003.

С

2004.

M

2004.

M

2004.

Митковић Милорад

M

2004.

Радић Стојан

M

2004.

Ђорђевић Видосава

M

2004.

Ђорђевић Видојко

M

2004.

447

Стојковић Ивица

Анализа и упоређење ефеката хемостазе
ткивним лепком у односу на хемостазу шавом
код парцијалне ресекције бубрега експериментална студија

448

Лазаревић Душан

Психопатолошке карактеристике починилаца
Здравковић Јездимир
кривичних дела убиства и сексуалних деликата

449

Ајдуковић Зорица

450

Шаранац Љиљана

451

Станковић Ивона

452

Гајдобрански Ђорђе

453

Каменов Светлана

454

Цветковић Татјана

455

Стојановић Миомир

456

Радовановић Драган

Утицај суплементације креатин монохидратом
на параметре анаеробног капацитета и однос
масног и немасног ткива у организму

Јовановић Драгољуб

M

2004.

457

Стаменковић Христина

Утицај херпесвирусних инфекција на имунски
систем и клиничке манифестације у дечјем
узрасту

Каменов Борислав

M

2004.

458

Николић Маја

Гликемијски индекс намирница и гликемијско
оптерећење као фактори ризика за исхемијску
болест срца

Костић Живка

M

2004.

459

Мојсиловић Маријола

Михаиловић Драган

M

2004.

460

Кораћевић Горан

Илић Стеван

M

2004.

461

Ђорић Милан

Ловић Бранко

M

2004.

462

Миленковић Драгослав

Стојиљковић Мирослав

M

2004.

463

Миленковић Саша

Митковић Милорад

M

2005.

464

Стојановић Ивана

Интеракције метаболизма Л-аргинина,
полиамина и азот моноксида у централном
нервном систему у току експериментално
изазваних конвулзија

Павловић Душица

M

2005.

465

Мицић Иван

Биолошки и биомеханички аспекти
псеудоартроза дугих костију и могућности
савременог лечења

Митковић Милорад

M

2005.

466

Марјановић Горан

Клинички и биолошки параметри преживљавања
Мачукановић-Голубовић Лана
болесника са "B Non Hodgkin¢s" лимфомима

M

2005.

467

Стојанов Драган

468

Буразор Ивана

469

Ћосић Владан

470

Димић Милена

471

Евалуација надокнаде остеопоротичне кости
Станковић Драгутин
доње вилице синтетичким биоматеријалима
Типови тироидне дисфункције и клинички
Антић Слободан
аспекти тиромегалије у школске деце
Утицај физикалне терапије на равнотежу, ход и
активности свакодневног живота оболелих од
Којовић Зоран
Паркинсонове болести
Утицај различитих метода унутрашње фиксације
на карактеристике коштаног калуса код
експерименталних животиња
Разлике у перцепцији астме од стране оболеле
деце и њихових родитеља
Улога флавоноида у експерименталним
моделима акутне бубрежне инсуфицијенције
Утицај адекватности дијализе и коморбидних
стања на квалитет живота пацијената на
хемодијализи

Морфолошка и морфометријска студија
субепикарних сегмената коронарних артерија
новорођенчади
Значај и терапија ургентних хипертензивних
стања у кардиологији
Колор доплер ултрасонографија у дијагностици
каротидне болести код болесника са
коронарном болешћу
Профилакса и медикаментно лечење синдрома
дијабетесног стопала
Преломи горњег окрајка бутне кости болесника
старијег животног доба

Неанеуризматске субарахниодне хеморагије
Улога инфективних агенаса у акутним
коронарним синдромима
Међузависност цитокина, антиоксиданата и
система азот-моноксида код болесника са
бронхијалном астмом
Утицај антиконвулзивних лекова на костни
метаболизам деце оболеле од епилепсије

Бошњаковић Петар

M

2005.

Илић Стеван

M

2005.

Ђорђевић Видосава

M

2005.

Војиновић Драгољуб

M

2005.

Бранковић Сузана

Холинергички механизми регулације артеријског
Раденковић Мирјана
крвног притиска

M

2005.

472

Радовановић Зоран

Компјутеризована томографија у дијагностици
обољења висцералног кранијума

M

2005.

473

Новак Весна

M

2005.

474

Марјановић Зоран

M

2005.

Милатовић Слободан

Инфекција као постоперативна компликација код
Костић Велимир
неурохируршких болесника
Значај клиничко-радиолошких параметара за
процену степена корекције оперативно леченог Милићевић Ружица
урођеног кривог стопала код деце

475

Милић Драган

Упоредна анализа терапијске ефикасности
фракционисаног и нефракционисаног хепарина у Стојиљковић Мирослав
лечењу болесника са тромбозом дубоких вена

M

2005.

476

Милисављевић Душан

Учесталост оштећења слуха у аутоимуним
реуматским болестима и процена ефеката
примењене терапије

M

2005.

477

Ранђеловић Миомир

Успешност и безбедност различитих приступа
Илић Стеван
конверзији перзистентне атријалне фибрилације

M

2006.

478

Стоичков Виктор

Варијабилност фреквенције срчаног рада и QТ
дисперзија у дисфунцији леве коморе код
коронарних болесника

Илић Стеван

M

2006.

479

Звездановић Лилика

Проучавање цитокина и оксидационог стреса
код болесника са системским лупусом
еритематодесом

Ђорђевић Видосава

M

2006.

480

Ђинђић Борис

Дејство антилипемичне терапије на патогенезу
атеросклерозе код болесника са дијабетесом

Радић Стојан

M

2006.

481

Цвијанов-Кезуновић
Љиљана

Јовановић Јовица

M

2006.

482

Ћирић-Здравковић
Снежана

Илић Стеван

M

2006.

483

Миладиновић-Тасић
Наташа

Дијагностички и епидемиолошки аспекти
присуства протозое Gardia lamblia у дигестивном Тасић Гордана
тракту

M

2006.

484

Митса Пасхалина

Утицај неоваскуларизације на прогресију и
прогнозу карцинома дојке - микроморфолошко и Катић Вука
квантитативно проучавање

M

2006.

485

Стојиљковић Ненад

Ренопротективни ефекти пентоксифилина,
Вељковић Славимир
верапамила и витамина Ц на акутну бубрежну
инсуфицијенцију пацова изазвану гентамицином

M

2006.

486

Стојановић Небојша

Корелација анатомских варијација предњег
сегмента Willis-овог прстена и анеуризматских
промена на крвним судовима мозга

Стефановић Иван

M

2006.

487

Јовановић Иван

Антић Светлана

M

2006.

488

Угреновић Слађана

Васовић Љиљана

M

2006.

489

Здравковић Миодраг

Оташевић Вујадин

M

2006.

490

Ђурић Златко

Нагорни Александар

M

2007.

491

Радовановић-Динић
Биљана

Значај одређивања антитела на ткивну
трансглутаминазу у дијагностици целијачне
болести код деце

Нагорни Александар

M

2007.

492

Влајковић Слободан

Узрасне анатомске и функционалне
карактеристике артеријских судова бубрега
човека

Чукурановић Раде

M

2007.

493

Павловић Воја

Утицај мононатријум глутамата и Л-аскорбинске
киселине на апоптозу и пролиферацију тимоцита Цекић Снежана
пацова

M

2007.

494

Раденковић Горан

Интерстицијумске ћелије Кахала у
гастроинтестиналном тракту хуманог ембриона
Николић Иван
и фетуса - имунохистохемијско и
електрономикроскопско истраживање

M

2007.

495

Јевтовић-Стоименов
Татјана

Генска експресија параметара апоптозе и
метаболизам нуклеинских киселина у
лимфопролиферативним обољењима

Коцић Гордана

M

2007.

496

Тошић-Голубовић Сузана

Синдром иритабилног колона као депресивни
еквивалент

Миљковић Србобран

M

2007.

497

Ђорђевић-Јовановић
Лидија

Утицај морфолошких карактеристика карцинома
дојке естроген-прогестерон рецепторског
Јеремић Мирослав
статуса у односу на налаз сентинел лимфног
нодуса и аксиле

M

2007.

498

Јанковић Александар

Процена валидности клиничке, дермоскопске и
хистолошке дијагнозе методом
теледерматологије

M

2007.

499

Стаменовић Јелена

Процена дијагностичке вредности
неурофизиолошких тестова визуелног система
Ђурић Стојанка
и рефлекса можданог стабла код Паркинсонове
болести

M

2007.

500

Даковић-Бјелаковић
Марија

Процена микроанатомских карактеристика
развоја хуманог метанефроса

M

2007.

Проблем уганућа скочног зглоба са аспекта
оцене радне способности
Дијагностичка и прогностичка вредност раних
срчаних маркера у акутном коронарном
синдрому

Имунохистохемијска и морфометријска анализа
псамоматозних телашаца хориоидног сплета у
току старења човека
Анатомске, хистохемијске и морфометријске
карактеистике хуманог ишијадичног нерва
Постмортне аутолитичке промене реналног
корпускула
Значај одређивања антитела на ткивну
трансглутаминазу у дијагностици целијачне
болести код деце

Поповић Драгољуб

Бинић Ивана

Стефановић Наталија

501

Станковић Александра

502

Тодоровић Мирољуб

503

Стефановић Срђан

504

Караниколић Александaр

505

Кундалић Славица

506

Јанковић Димитрије

507

Јанковић Радмило

508

Стојиљковић Предраг

509

Аерозагађење као фактор ризика за
хоспитализацију и морталитет од акутног
инфаркта миокарда и компликација артеријске
хипертензије
Продукција имунорегулаторних цикотина код
особа оболелих од хроничних тонзилита
Процена дијастолне дисфункције миокарда
леве коморе код болесника са артеријском
хипертензијом колор доплер методом

Драгана Никић

М

2007.

Верица Аврамовић

М

2007.

Мирко Буразор

М

2007.

Утицај клиничких и биолошких прогностичких
фактора на дужину преживљавања
пацијенткиња са примарним карциномом дојке

Небојша Ђорђевић

М

2007.

Значај поремећаја метаболизма пурина и
липида у прогресији исхемијске болести срца

Видосава Ђорђевић

М

2007.

Стојан Радић

М

2007.

Славко Константиновић

М

2008.

Значај спољне и унутрашње фиксације прелома
Зоран Голубовић
бутне кости код болесника са политраумом

М

2008.

Филиповић Горданa

Упоредна анализа интермаксиларних односа
величине сталних зуба код различитих
оклузалних аномалија

С

2008.

510

Богдановић Драган

Значај контроле придружених фактора при
испитивању акутног деловања аерозагађења на Драгана Никић
здравље

M

2008.

511

Соколовић Душан

Мелатонин као модулатор ефеката
микроталасног зрачења на метаболизам
аргинина и полиамина

Јеленка Николић

M

2008.

512

Крстић Драган

Утицај пренаталног стреса на исход трудноће

Зоран Поп-Трајковић

M

2008.

513

Лазаревић Виктор

Јелица Тиодоровић

M

2008.

514

Ћирић Милан

Стево Најман

M

2008.

515

Бјелаковић Бојко

Анализа варијабилности срчане фрекфенције у
одојчади са развојним неуромоторним
Стеван Илић
поремећајима

M

2008.

516

Шурдиловић Душан

Улога карбоанхидразе, азот моноксида и
пуфера пљувачке у процени ризика за настанак Ивана Стојановић
каријеса код деце са сталном дентицијом

С

2008.

517

Игић Марија

Евалуација резултата лечења хроничних
катаралних гингивита хијалуронском киселином, Мирјана Апостоловић
базичном и ласеро терапијом код деце

С

2008.

518

Ђорђевић Гордана

Корелација параметара оксидационог стреса са
клиничким и електрофизиолошким
показатељима дисталне симетричне
Стојанка Ђурић
полинеуропатије код болесника са диабетес
мелитусом

М

2008.

519

Живковић Весна

Милица Лазовић

М

2008.

520

Станојковић Зоран

Горан Станојевић

М

2008.

521

Стошић Биљана

Утицај модела анестезирања на хемодинамске
ефекте и клинички ток код болесника са
лапароскопским операцијама жучне кесе

Славко Костантиновић

М

2008.

522

Жикић Оливера

Значај феномена деперсонализације у процени
Србобран Миљковић
тежине униполарног депресивног поремећаја

M

2009.

523

Радојковић Милан

Компаративна анализа протективних eфеката
хируршких и фармаколошких поступака у
исхемијско-реперфузном оштећењу јетре експерименална студија

Мирослав Јеремић

M

2009.

524

Трансформишући фактор раста-ß1 и
Ђорђевић-Јоцић Јасминa металопротеиназе матрикса у патогенези
псеудоексфолијативног глаукома

Гордана Златановић

M

2009.

Ефекти статинске терапије на коштану густину
код жена са хиперхолестеролемијом у
постменопаузи
Значај акцелеромиографије у мониторингу
неуромускуларног блока

Клиничка, патохистолошка и
имунохистохемијска процена степена
ангиогенезе код хоризонталне и вертикалне
фазе раста примарног меланома коже
Остеорепаративни потенцијал симвастатина
код пацова са гојазношћу изазваном
момонатријум глутаматом

Рехабилитација деце са дисфункционалним
мокрењем
Процена вредности локалне примене
фибринског лепка са антибиотицима у
превенцији дехисценције анастомозе колона

Мирјана Јаношевић

525

Исаковић Љиљанa

Испитивање квалитета живота болесника са
хроничном опструкцијском болешћу плућа пре и
Татјана Пејчић
после примене програма респираторне
рехабилитације

526

Вуксановић-Божарић
Александра

Анатомске карактеристике васкуларизације
затезача бутне фасције и могућности примене у Предраг Ковачевић
реконструктивној хирургији

M

2009.

527

Стевановић Горан

Могућности коришћења фасцикутаних режњева
са реверзибилним крвним снабдевањем у
Србобран Тренкић
реконструкцији дефеката дисталне трећине
потколенице и стопала

M

2009.

528

Долићанин Зана

Анализа ткивних маркера значајних за
дијагностику, прогнозу и лечење тумора горњег
уротелијума

Љубинка ЈанковићВеличковић

M

2009.

529

Ристић Татјана

Биомаркери апоптозе у исхемијској болести
срца

Видосава Ђорђевић

M

2009.

530

Корелација параметара оксидативног стреса у
Тричковић-Јањић Оливера пљувачки са клиничким показатељима стања
гингиве код деце са сталном дентицијом

Татјана Цветковић

S

2009.

531

Кутлешић Ранко

Микроваскуларизација репродуктивног тракта у
току менструалног циклуса

Милева Милосављевић

M

2009.

532

Лилић Александар

Активност ензима заштите од оксидационих
оштећења у постоперативној процени
болесника са ехинококусном болести јетре

Мирослав Јеремић

M

2009.

533

Николић Гордана

Евалуација анксиозности и депресивности код
болесника са психогеним болом у грудима и
болесника са исхемичним срчаним болом

Србобран Миљковић

M

2009.

534

Станковић Миодраг

Утицај сексуалног нагона на когнитивно
функционисање адолесцената

Србобран Миљковић

М

2009.

535

Радуловић Оливера

Социјално-медицински аспекти планирања
породице у студентској популацији

Вељковић Милена

М

2009.

536

Митић Александар

Ултраструктурно испитивање дентинске
површине канала корена зуба после примене
Драгица Симоновић-Дачић
хемомеханичке улразвучне и ласерске терапије

С

2009.

537

Милутиновић Сузана

Утицај аерозагађења на акутну етзацербацију
код хроничне опструктивне болести плућа

Маја Николић

М

2009.

538

Живадиновић Радомир

Значај типизације хуманог папилома вируса у
праћењу пацијенткиња лечених због
интраепителних неоплазија грлића материце

Зоран Поп-Трајковић

М

2009.

539

Дамњановић Горан

Евалуација ендотелне дисфункције у
коронарних болесника са диабетес мелитусом

Стеван Илић

М

2009.

540

Стојковић Александар

Утицај функције леве коморе на примену
вештачког водича срчаног ритма у акутном
инфаркту миокарда

Мирко Буразор

М

2009.

541

Ђорђевић-Радојковић
Данијела

Утицај тромболитичке терапије и/или
перкутаних коронарних интервенција на
једногодишњу прогнозу болесника са акутним
инфарктом миокарда

Светлана Апостоловић

М

2009.

542

Глигорова Биљана

Утицај исхране и исхрањености на квалитет
живота деце узраста од 7 до 9 година

Душица Стојановић

М

2010.

543

Радовић-Јаношевић
Драгана

Клиничка, хистопатолошка и
имунохистохемијска студија децидуе код
поновљених спонтаних побачаја

Векослав Лилић

М

2010.

544

Бенедето-Стојанов
Даниела

Индикатори ризика варикозног крварења у
болесника са цирозом јетре

Горан Бјелаковић

М

2010.

545

Стојановић Предраг

Улога Clostridium difficile у етиопатогенези
обољења интестиналног тракта

Бранислава Коцић

М

2010.

546

Марјановић Весна

Значај клиничко-лабораторијских параметара
инфламације у праћењу болесника са
интраабдоминалном инфекцијом

Славко Константиновић

М

2010.

M

2009.

547

Митић Бранкa

Улога ПЦ-1 и неких имуномодулаторних ензима
у патогенези примарних гломерулопатија,
Владисав Стефановић
дијабетесне нефропатије и лупусног нефритиса

М

2010.

548

Стошић Љиљана

Екстра-аудитивни ефекти комуналне буке на
здравље изложеног становништва

М

2010.

549

Стефановић Милан

Процена утицаја инсулинске резистенције на ток
Милева Милосављевић
и исход трудноћа компликованих преекламсијом

М

2010.

550

Лакетић Дарко

Анализа симптома, функционалних и
анатомских параметара пре и после операције
стрес уринарне инконтиненције употребом
синтетског графта

М

2010.

551

Живановић Снежана

М

2010.

552

Будић Ивана

М

2010.

553

Станковић-Бабић Гордана

М

2010.

554

Вишњић Александар

Грозданко Грбеша

М

2010.

Милева Милосављевић

М

2010.

Љиљана Кесић

С

2010.

Милица Лазовић

М

2010.

Мирослав Стојановић

М

2010.

Татјана Пејчић

М

2011.

Александар Нагорни

М

2011.

555
556
557
558
559

Маја Николић

Иван Игњатовић

Процена утицаја лептина и адипонектина на
Љиљана Шаранац
особености астме у гојазне деце
Утицај различитих анестезиолошких техника на
исхемијско-репефузионе повреде током
Душица Павловић
хирургије екстремитета у дечјем узрасту
Анализа клиничких параметара и морфолошког
Гордана Златановић
субстрата у синдрому сувог ока

Модели организације здравствене заштите
студентске популације и промоција менталног
здравља
Процена присуства и карактеристике
Вукомановић Предраг
метаболичког синдрома код пацијенткиња
оболелих од карцинома ендометријума
Значај ласера мале снаге у терапији
Обрадовић Радмила
пародонтопатије дијабетесних болесника
Утицај дугих принудних положаја школске деце
Попова Рамова Елизабета на дефомитете кичменог стуба и њихова
превенција
Могућности примене фибринског лепка код
Денчић Срђан
лапароскопске холецистектомије
Клинички аспект и прогностички фактори
Ђорђевић Иванка
ванболнички стечених пнеумонија у старијих
особа

560

Брзачки Весна

Ендоскопске, хистолошке и хромоендоскопске
карактеристике слузокоже кардије и дисталног
дела једњака у болесника са
гастроезофагеалном рефлуксном болешћу

561

Симоновић Маја

Утицај коморбидног посттрауматског стресног
поремећаја на клиничку презентацију
депресивне епизоде

Грозданко Грбеша

М

2011.

562

Ранчић Наташа

Испитивање квалитета живота код пацијената
после првог акутног инфаркта миокарда

Бранислав Петровић

М

2011.

563

Голубовић Славица

Оксидативни стрес код оболелих од плућне
туберкулозе и његов значај у настанку
Ивана Станковић
оштећења јетре изазваног антитуберкулотицима

М

2011.

564

Стефановић Виолета

Јовица Јовановић

М

2011.

565

Бојановић Мила

Милан Станковић

М

2011.

566

Јанковић Ирена

Дијагностички значај биопсије чвора стражара
код планоцелуларног карцинома коже

Предраг Ковачевић

М

2011.

567

Радовић Милан

Опструктивни бронхијални синдром у оболелих
од новооткривене кавитарне туберкулозе

Лидија Ристић

М

2011.

568

Костић Милена

С

2011.

569

Говедаровић Ненад

М

2011.

570

Карин Васић

Примена антихипертензивних лекова и
Зорица Јовић
нежељени ефекти код различитих добних група

М

2011.

571

Јелена Поповић

Корелација параметара оксидативног стреса и
цитокина у хроничним периапексним лезијама

Татјана Цветковић

С

2011.

572

Жељка Алексић

Утицај амиодарона на функцијски и имунски
статус штитасте жлезде

Слободан Илић

М

2011.

Ефекти оптерећења различитим врстама
професионалних стресора на липидни статус и
радну способност оболелих од артеријске
хипертензије
Утицај промена импедансе средњег ува на
транзиторне отоакустичке емисије код деце

Упоредна анализа биокомпатибилности
различитих стоматопротетских акрилатних
Небојша Крунић
материјала
Компаративна клиничка, имунолошка,
цитогенетска и кариометријска анализа акутних Драган Михаиловић
леукемија

Терапијски и прогностички значај мониторинга
интракранијалног притиска у пацијената са
краниоцеребралном траумом
Квалитет крвних продуката инактивисаних
применом рибофлавина и ултравиолетног
зрачења
Полиморфизам гена за супероксид дизмутазу и
маркери ендотелне активације код деце са
дијабетесом типа 1
Одређивање биомеханичних карактеристика
синтетских материјала који се користе у
урогинекологији
Процена функције бубрега у болесника са
опструктивним иктерусом
Компаративна анализа вредности аутографтова и синтетских графтова у
реконструкцијама великих дефеката трбушног
зида
Зглобне промене на шакама у системској
склерози – корелација са клиничким и имунским
профилом
Упоредна анализа неинвазивне и инвазивних
метода у дијагностици Helicobacter pylori
инфекције
Ефекат редукције телесне тежине у гојазних на
лептин и адипонектин, инсулинску сензитивност,
оксидативни стрес и факторе
кардиоваскуларног ризика
Превентивно-медицински значај процене
дневног уноса бензоеве и сорбинске киселине
прехрамбеним адитивима

573

Александар Костић

574

Антић Ана

575

Станковић Татјана

576

Потић Милан

577

Раичевић-Сибиновић
Сузана

578

Стојиљковић Данило

579

Стаменковић Бојана

580

Бабић Татјана

581

Велојић-Голубовић
Милена

582

Лазаревић Констанса

583

Чоловић Христинa

Ефекти примене ботулинског токсина тип А и
хабилитационог третмана на функцијски статус
деце са дечјом церебралном парализом

584

Костов Милош

Корелација маркера пролиферације и апоптозе,
митотског индекса и нуклеарних варијабли са
Жаклина Мијовић
дебљином примарног малигног меланома коже

585

Митић Владимир

586

Стојановић Весна

587

Соња Стојановић

Утицај фактора адхезије на квалитет везе
између бондираних ортодонтских бравица и
глеђи зуба
Морфолошке, морфометријске и
имунохистохемијске карактеристике
гломерулосклерозе у току старења човека

Иван Стефановић

М

2011.

Лана Мачукановић-Голубовић

М

2011.

Борислав Каменов

М

2011.

Иван Игњатовић

М

2011.

Александар Нагорни

М

2011.

Милан Вишњић

М

2011.

Војин Савић

М

2012.

Биљана МиљковићСелимовић

М

2012.

Стеван Илић

М

2012.

Душица Стојановић

М

2012.

Лидија Димитријевић

М

2012.

М

2012.

Татјана Танић

С

2012.

Раде Чукурановић

М

2012.

М

2012.

Драган Михаиловић

М

2012.

Бранислав Петровић

М

2012.

Векослав Лилић

М

2012.

Борислав Каменов

М

2012.

Љиљана Кесић

С

2012.

Значај полиморфизма гена за фактор туморске
некрозе алфа и активности металопротеиназа Александра Станковић
у реуматоидном артритису
Имунохистохемијско проучавање експресије
хормонских рецептора, муцина и
нуклеарног пролиферативног маркера у
желудачном карциному
Пушачке навике здравствених радника у Србији
и њихова знања и ставови
Улога магнетне резонанце у преоперативној
дијагностици карцинома ендометријума
Испитивање полиморфизма гена за фактор
туморске некрозе алфа код пацијената са
саркоидозом
Утицај терапије пародонтопатије на маркере
запаљења код пацијената са и без акутног
коронарног синдрома

588

Миљан Крстић

589

Миодраг Стојановић

590

Петрић Александра

591

Рађеновић-Петковић
Татјана

592

Пејчић Ана

593

Петровић Александар

Морфометријска, хистохемијска и
имунохистохемијска студија пролиферативне
активности базоцелуларног карцинома коже

Драган Михаиловић

М

2012.

594

Селимовић Амина

Бронхоалвеоларна лаважа у дијагностици и
терапији плућних инфилтрата дјечијег узраста

Милан Ранчић

М

2012.

595

Крстић Александра

Могућности ране детекције флеботромбозе
доњих екстремитета код пацијената са
дигестивним малигнитетом

Милан Јовановић

М

2012.

596

Живановић Драгољуб

Дистрибуција интерстицијалних Кахалових
ћелија у зиду инфламираног апендикса у деце

Горан Раденковић

М

2012.

597

Дуњић Оливера

Зорица Станојевић

М

2012.

598

Азиз Мустафа

Милан Станковић

М

2012.

Патогенетски аспекти бола, евалуација и
купирање код болесница са иноперабилним
карциномом грлића материце
Савремени приступ лечењу акутног
мастиодитиса у деце и одраслих

599

Абдић Нермин

600

Радојичић Јулија

601

Ивић-Колевска Снежана

602

Пауновић Каролина

603

Димитријевић Зорица

604

Ђорђевић Владимир

605

Костић Томислав

606

Вучић Миодраг

607

Продановска-Стојчевска
Викторија

Клиничко-експериментална студија оперативно
и неоперативно лечених прелома скочног
зглоба код спортиста
Квантитативна тродимензионална анализа
ефеката ране ортодонтске терапије различитих
врста расцепа непца и алвеоларног руба
новорођенчади
Преживљавање Campylobacter jejuni i
Campylobacter coli у пилећем месу, џигерици и
кожици
Неинвазивни маркери у праћењу еволуције
хроничног хепатитиса Ц код болесника на
хемодијализи
Клиничко-биохемијска корелација параметара
оксидативног стреса код болесника на
хемодијализи лечених еритропоетином
Оксидативни стрес и полиморфизам гена за
азот-моноксид синтазу код оболелих од
схизофреније
Ефекти ресинхронизационе терапије код
пацијената са срчаном инсуфицијенцијом
Утицај модела леукодеплеције на квалитет
концентрованих тромбоцита проценом
експресије маркера ћелијске активације
Поремећаји мишићно скелетног система код
оператера на рачунару

Стојанка Арсић

М

2012.

Татјана Танић

С

2012.

Биљана МиљковићСелимовић

М

2012.

Видојко Ђорђевић

М

2012.

Татјана Цветковић

М

2012.

Гордана Коцић

М

2012.

Зоран Перишић

М

2012.

Лана Мачукановић-Голубовић

М

2012.

Јовица Јовановић

М

2012.

