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Циљеви предмета су: - стицање знања о принципима трансфузиолошке науке;
- овладавање вештинама потребним за рад у трансфузиолошкој лабораторији.

Садржај предмета

Наставне
недеље Предавања Вежбе

Напомена
-семинарски 
рад / П-колок-
вијум / В

I недеља

Увод  (дефиниција  трансфузиологије,
историјат развоја и организација тра-
нсфузиолошке службе у Србији).
Законски  прописи  који  регулишу  рад
трансфузиолошке службе у Србији.

Увод-упознавање  са  организа-
цијом рада у трансфузиолошкој
установи. Пријем и регистраци-
ја давалаца крви (картон, књи-
жица  добровољног  даваоца,
упитник).

Практични
рад

II недеља

Мотивација за давање крви, савремене
методе и средства за мотивацију. Улога
црвеног  крста  и  других  друштвених
организација у давању крви. Планира-
ње  давалаштва  крви  у  реализацији
Националног  програма  прикупљања
крви.

Одређивање концентрације Hgb
и  вредности  Hct  код  давалаца
крви.  Одређивање  крвне  групе
на плочици, у епрувети и "гел"
техником  на  „ИД-картицама“.
Венепункција давалца крви.

Практични
рад

III
недеља

Добровољно  давалаштво,  начин  дава-
ња крви. Услови за давање крви, избор
давалаца крви,  клинички и лаборато-
ријскли преглед давалаца пре давања,
привремено одбијање од давалаштва и
контраиндикације за давање крви. Ко-
мликације у току и после давања крви.

Припрема за узимање крви,при-
мена пластичних кеса, епрувета
и етикета. Извођење венепункц-
ија код давању крви. 

Практични
рад

IV
недеља

Конзервација  крви,  антикоагулантни
раствори  и  адитивне  солуције.
Промене у конзервисаној крви, макро-
скопски  видљиве  и  биохемијске.
Чување, транспорт крви и крвних де-
ривата, етикетирање и стандардизаци-
ја хемопродуката.

Препознавање  и  збрињавање
нежељених компликација пре, у
току  и  после  давања  крви.
Слагање, разврставање, контро-
ла и чување крви. Организација
рада мобилних екипа (транспорт
конзервисане  крви  и  хемопро-
дуката).

Практични
рад



V
Недеља

Хемаферезе  (дефиниција,  подела,  тех-
нике извођења).
Аутологна  трансфузија  (дефиниија,
стратегије  аутологне  трансфузије,
индикације  и контраиндије за извође-
ње аутологне трансфузије).

Извођење производних и терап-
ијских хемафереза (еритроцита-
фереза, тромбоцитафереза, изме-
на плазме,  плазмафереза).  При-
према компонената крви (мето-
де, техника и апарати).

Практични
рад

VI
недеља

Хемовигиланса  крви  и  компоненти
крви  и  праћење  и  пријављивање
озбиљних нежељених реакција.
Јединствен  информациони  систем  у
трансфузиолокој  служби.  Систем
квалитета у трансфузиологији. 

Припрема еритроцита.  Припре-
ма тромбоцита.  Припрема ком-
поненти плазме (замрзнута све-
жа плазма – ЗСП, криопреципи-
тат, албумин, имуноглобулини).

Практични
рад

VII
недеља

Упознавање са основама имунологије и
клиничке  имунологије  у  стварању
имуног  одговора  и  реакција  антиген-
антитело.Упознавање са молекуларном
организацијом  хуманог  генома,  гене-
тског  кода и мутације  гена,  основама
молекулске генетике и генетског инже-
њеринга.  Основни принципи генетике
наслеђивања крвних група. 

Организација  рада  у
имуниохематолошкој  лаборато-
рији  за  одређивање  крвних
група  и  друга  имунохематоло-
шка  испитивање  (практично
извођење  реакције  аглутинаци-
је  -  реакције  антигена  са
антителима).

Практични
рад

VIII
недеља

Терминологија  и  класификација  крв-
них група, крвногрупни системи. Кли-
нички  значај,  генетика,  мембрана
еритроцита,  еритроцитни  антигени  и
антиеритроцитна антитела. Савремена
терминологија  и  класификација  крв-
них  група.  Системи  крвних  група,
угљенохидратне и протеинске природе.
AB0 систем, подгрупе, трансфузиолош-
ки значај и повезаност са болестима. 

Одређивање  крвногрупне  при-
падности  у  AB0  ситему  на
плочици  и  у  епрувети.
Одређивање  подгрупа  у  AB0
ситему. Одређивање крвногруп-
не  припадности  у  AB0  ситему
савременом  "гел"  методом  на
"ИД-картицама"  мануелном  и
аутоматизованом техником.

Практични
рад

IX
недеља

Rh систем.  Наследне  карактеристике.
Варијанте антигена D, заједнички про-
дукти. Антитела система  Rh, настанак
и  карактеристике.  Клинички  значај
антитела система Rh. Имунопрофилак-
са Rh имунозације.

Одређивање  крвногрупне  при-
падности у Rhesus систему (одре-
ђивање D-антигена) на плочици,
у епрувети и савременом "гел"
методом  на  "ИД-картицама"
мануелном  и  аутоматизованом
техником.  Одређивање  Rhesus
фенотипа.

Практични
рад

X недеља Упознавање  са  имунохематолошким
аспектима хемолизне болести новорођ-
енчета (ХБН),  клиничка  слика  ХБН
принципи дијагностике и трансфузио-
лошко лечење (интраутерине трансфузи-
је).  Припрема  и  примана  крви  за
ексангвино  трансфузије  (ЕСТ).  Остали
крвногрупни  системи  значајни  за
трудноћу. Остали крв ногрупни системи

Одређивање  осталих  клинички
значајних  крвногрупних  сис-
тема (осим AB0 и Rh). Извођење
скрининг тестова за утврђивање
специфичности  ирегуларних
антитела. Извођење скринг тес-
това  за  тестирање  Rhesus (D)
негативних  трудница  у  прена-

Практични
рад
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талној заштити трудница.

XI
недеља

Имунохематолошке  методе  и  технике,
клинички  значајна  антиеритроцитна
антитела,   принципи  трансфузиолош-
ког  збрињавања  имуних  хемолизних
трансфузијских реакција и других не-
повољних ефеката хемотерапије. Меди-
колегални  значај  крвних  група. Веш-
тачењa спорног  родитељства  и  удру-
женост крвних група са болестима. 

Извођење  антихуманглобулинс-
ког  (АХГ)  теста  или  Coombs-
овог теста. Извођење директног
(ДАТ)  и  индиректног  (ИАТ)
Coombs-овог  теста.  Извођење
унакрсног теста - интерреакције
("мајор"  и  "минор“  пробе)  у
епрувети  (класични  метод)  и
савременом  "гел"  методом  на
"ИД-картицама".

XII
недеља

Антигени  тромбоцита,  методе
детекције антитромбоцитних антитела.
Антигени  леукоцита,  ХЛА  систем.
Гени система ХЛА. Антигени система
ХЛА. Анти-ХЛА антитела. Методе ти-
пизације ткива. Клинички значај ХЛА
антигена  у  трансфузиологији,  трансп-
лантацији чврстих  ткива  и  органа.
Улога   трансфузиолошке  службе  у
трансплантацији  органа  и  ткива
(костне сржи, бубрега, јетре идр.)

Упознавање  са  класичним  и
савременим  методама  типиза-
ције ткива. Тестирање антигена
система  ХЛА  и  антитела  анти-
ХЛА. Метода одређивања анти-
тромбоцитних антитела.

XIII
недеља

Избор  крви за  трансфузију,  припрема
болесника,  извођење  венепункције  и
праћење  (мониторинг)  болесника  у
току и после трансфузије.  Неповољни
ефекти  хемотерапије  (подела,  етиоло-
гија, клиничка слика и збрињавање).

Избор  крви  за  трансфузију,
извођење претрансфузијских те-
стирања  и  унакрсних  тестова.
Поступак  издавања крви  и/или
хемопродуката у КЦС.

XIV
недеља

 

Основни  принципи  усмерене
хемотерапије  и  лечења  крвним  дери-
ватима (компонентна терапија). 

Практично  упознавање  са
стратегијама  аутологне  транс-
фузије  (планирана  преопера-
цијска колекција и интраопера-
тивно  и  постоперативно  спаса-
вање аутологне крви) у КЦС.

XV
недеља

Анализа болести које се могу пренети
трансфузијом крви/компонентама.  Де-
текција, тј. откривање присутних мар-
кера  инфекције  у  циркулацији.  Серо-
лошке технике и тестови за откривање
маркера инфекције,  преваленца,
инциденца, хепатотропни вируси,  рет-
ровируси, бактеријске и паразитарне
инфекције.

Упознавање са извођењем тести-
рања  на  трансмисивне  болести
(HbsAg,  anti-HCV,  anti-HIV  i
sifilis)  "ELLISSA" тестовима
најновије  генерације   и
савременом  "PCR" ("NAT")
технологијом. 

Методе наставе
Предавања, вежбе, семинарски радови, консултације. 
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Вредновање предиспитних и испитних              Начин оцењивања
 обавеза у поенима
Активност на  предавањима 10 мање од 54 поена оцена 5
Активност на вежбама 30 од 51 до 60 поена оцена 6
Семинарски радови 10 од 61 до 70 поена оцена 7
Колоквијуми - од 71 до 80 поена оцена 8
испит 50 од 81 до 90 поена оцена 9
* од 91 до 100 поена оцена 10

Студент мора да оствари најмање 30 поена у предиспитним обавезама да би могао да полаже 
испит.

Литература: 
             

- О  бавезна: 
1.  Б. Станковић. Приручника из ТРАНСФУЗИОЛОГИЈЕ (друго издање). ШКОЛАСКА 2018/2019.
1. M.F. Murphy, D. H. Pamphilon, N. M. Heddle, editors. Practical Transfusion Medicine. New 

York: John Wiley Sons; 2013
2. Гргичевић Д. И сар. Трансфузијска медицина у клиничкој пракси. Загреб: Медицинска 

наклада, 2006.
3. Балинт Б, Тркуљић М и сар. Основи трансфузиологије, Чигоја штампа, Београд, 2002.
4. Глигоровић В, Балинт Б. и сар. Клиничка трансфузиологија, Завод за уџбенике и наставна

средства , Београд, 1988.
5. Б. Балинт и сар. Трансфузиологија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.
6. Стефановић С, Радовић М и сар. Хематологија – друго допуњено и прерађено издање, 

Медицинска књига, Београд – Загреб 1989; пп. 523-563.
7. Срзентић С, Вељковић Д. Имунобиолошки и клинички значај крвних група. Intra. Net 

communication, Београд. 2009.
8. ЗАКОН О ТРАНСФУЗИОЛОШКОЈ ДЕЛАТНОСТИ  (СГЛ РС-БР.72/3.09.2009.)
9. Практикум одабраних поглавља из трансфузиологије – М. Ђокић, Ж. Будишин, Београд 

1999. год.

10. Mollison  PL,  Engelfriet  CP,  Contrares  M.  Blood  Transfusion  in  clinical  medicine  13-th
edition,Oxford,UK:  Blackwel Publisching 2006. 

- Допунска

1. M. Ковач. Тромбофилија у трудноћи. Београд: Задужбина Андрејевић; 2012.
2. Часопис АРТ
3. Билтен за трансфузиологију
4. Препоруке за припрему, употребу и обезбеђење квалитета компонената крви – 

Министарство здравља Републике Србије

5. AABB.  Standards  for  Blood  Banks  and  Transfusion  Services  (22nd  ed)  Bethesda,  MD:
American Association of Blood Banks Press 2003. 

6. Council  of  Europe.  Guide  to  the  preparation,  use  and  quality  assiurance  of  blood
components. Recommendation no.r (95)15. Editions du Conseil de ’Europe 2006;

7. Daniels G., Bromilow I. Essenial Guide to Blood Groups. Blackwell Publishing, 2007.

8. Д. Анђелић. Човек је нада човеку. Београд: Институт за трансфузију Србије;  2001

4



Име и презиме наставника: 
Станковић П. Братислав
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