СЕПТЕМБАР 2016,БЕОГРАД -БРОЈ101/БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

РАДОН

МАЛИГНИ ТУМОРИ УСНЕШУПЉИНЕ

Друштво се захваљује на помоћи
Министарству здравља Републике Србије
Министарству финансија Републике Србије
Миодрагу Парезановићу
Драгани Ђорђевић
Јелени Ђорђевић Бољановић
Dru{tvo
se zahvaquje
na pomo}i
Стефану
Костић,
Big Star Travel
DOO, Ниш
Ministarstvu
zdravqa
Republike
BANKOM DOO, Београд Srbije
Ministarstvu
finansija
Republike Srbije
PROFINE
DOO, Београд
Skup{tini grada
Beograda
sekretarijat
Милош Закошек, Београд za obrazovawe
Prof.
NikoliБеоград
Rackovu
BOMMAN-KB,
gospo|i
Olgi
Santra~
Саша (Дмитар) Омић, Београд
Kwi`ari
DERETA
Часлав Рундић
Jugokoncertu
Зоран Пунк
LABTEH,ЛУНА
eksport-import,
Novi Beograd
ДОО Пожаревац
[tampariji
AMD
Sistem,
ИМП аутоматика Zemun
Cve}ari
Институт CVETA,
Михајло Zemun
Пупин
Бојанa Ивановић
i pravnim i fizi~kim
licima
koja su dala prilog
Клуб 501,
Неготин

i svim ostalim pravnim i fizi~kim licima koja su dala prilog

SADR@AJ

SA

Уводник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Утицај медија у борби против рака . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Малигни тумори усне шупљине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Млади у борби против рака. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Белешке са онколошког. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
X зраци . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Питања читалаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Посета Мокрој гори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

CANCER

CANCER
How to prevent, detect and treat
Content

Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
The role of media in cancer control . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Oral cavity cancers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Youth against cancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Notes from the oncology ward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
X ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Readers’ questions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
A visit to Mokra Gora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Prof. dr \or|e Joannovi} (1871-1932) osniva Jugoslovensko dru{tvo za izu~avawe i le~ewe raka
20. septembra 1927. godine koje zauzima ~etvrto mesto u svetu po redu osnivawa
(posle Austrije 1910, SAD 1917. i Francuske 1920. godine).
Glavni i odgovorni urednik: prof. dr Slobodan ^ikari}, predsednik Dru{tva Srbije za borbu protiv raka
Технички уредник: Душанка Рапајић
^lanovi redakcionog odbora: dr Predrag Brzakovi}, dr Bojana Mateji}, doc. dr Dragica Pe{ut, dr Ana Jovi}evi},
проф. др Љиљана Јелић-Радошевић, dr Jelena Bokun, dr Vesna Luki}, dr An|elka Xeletovi}, dr Lana Ili}, dr Sowa
Stupar, Sawa Mirosavqevi}, dr Darija Kisi}, Dragana Vasiqevi}, dr Kadivka Stevanovi}, др Ана Ђурђевић
Lektor: Tamara Gruden, Logo: Nikola Pani}
[tampa: АДМ Систем, Земун l Tira`: 5.000 primeraka

Dru{tvo Srbije za borbu protiv raka
Pasterova 14, 11000 Beograd, Srbija
Tel: (011) 2656-386
Teku}i ra~un: 330-0000004001448-77
E-mail:serbca@ncrc.ac.rs
http://www.serbiancancer.org

Serbian Society for the Fight Against Cancer
Pasterova 14, Belgrade
Serbia
Phone/Fax: +381 11 2656 386
E-mail:serbca@ncrc.ac.rs
http://www.serbiancancer.org

List odobren Re{ewem Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije
Pokroviteq Ministarstvo zdravqa Republike Srbije
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
616 - 006
RAK: spre~iti, otkriti, le~iti: ~asopis Dru{tva Srbije za borbu protiv raka / glavni i odgovorni urednik
Slobodan ^ikari}. - 2008, br. 74 - Beograd (Pasterova 14): Dru{tvo Srbije za borbu protiv raka, 2003 (АДМ Систем, Земун) - 28 cm
Tromese~no. - Nastavak publikacije: Boqe spre~iti nego le~iti
ISSN 1451-463X = Rak (Beograd) COBISS.SR-ID 112977164

РАДОН*
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У 19. веку у руднику Јоахимово
(Чешка – Аустроугарска монархија)
вадила се руда уранијума. Овај
метал служио је за израду врло
лепих зелених боја којима су се
украшавали стаклени и порцелански
предмети који су се користили у
домаћинству.
Рудари за рад у овом руднику су
се регрутовали из околних насеља.
Стварали су породице, рађала су се
деца, али животни век тих рудара
био је у просеку кратак, умирали су
после 10-20 година рада у руднику,
најчешће од рака плућа, али и других малигних оболења (леукемија/
лимфома). Због губитка одраслих
мушкараца једно село у близини
овог рудника названо је „Удовице“.
Лекари тога времена дијагностиковали су малигне болести од којих су
умирали рудари, али нису могли да
открију узрок болести.
У рудник Јоахимово долази из
Париза 1898. године брачни пар
Француз Пјер Кири и Пољакиња
Марија Склодовска, узимају једну
тону прерађене руде уранијума (пех
– бленда) и преносе овај материјал

у своју лабораторију у Паризу. Из
ове руде издвајају радиоактивне
елементе, прво Полонијум, а затим
Радијум. Ово велико откриће утрло
је пут нуклеарној ери у 20. веку и
тиме је померило еволуцију наше
цивилизације за неколико векова
унапред.
Научна истраживања су открила
да руда уранијума садржи два
радиоактивна изотопа: Уранијум
238 (23892U) и уранијума 235
(23592U). Количински је U-238 доминантан (преко 99%). Овај радионуклид се спонтано дезинтегрише прелазећи сукцесивно у 14 потомака
који емитују алфа или бета, а понеки и гама зраке. Последњи изотоп у
овом низу је радиоинактивни изотоп
олова 206 (20682Pb). У том низу од
14 потомака уранијума 238 на петом
месту налази се радијум 226
(22688Ra) који је алфа и гама емитер, време полураспада 1620 година. На шестом месту је радон 222
(22286Rn) који је алфа емитер, време
полураспада 3,83 дана, инертни гас
без боје, мириса и укуса, густине
9,73 g/l, растворљив у води.
1

Графикон 1. Радиоактивна дезинтеграција 92U238 (U – уранијум;
Th – торијум; Pa – протоактинијум; Ra – радијум)

Графикон 2. Радиоактивна дезинтеграција 88Ra226

Да би се створио радон 222 и
његових 8 потомака потребно је
присуство радијума 226 (видети графиконе!). Пошто сви радионуклиди
у овом низу емитују јонизујуће зраке
(алфа, бета, гама), у сусрету са биолошким системима врше јонизацију
атома и молекула и тиме врше функционалну и морфолошку деструкцију биолошког система. Сваки био-

лошки систем на земљи може са
одговарајућом дозом јонизујућег
зрачења да доживи летални исход.
Што је специја на вишој филогенетској лествици, то је летална доза
мања и обратно. Када је реч о
индукцији канцерогенезе и мутацији
генома онда вреди стохастички
закон. Не постоји праг – доза изнад
које се изазивају наведени феноме2

ни. Било која доза јонизујућег
зрачења (и најмања) може да изазове канцерогенезу и мутацију генома.
Према најновијим истраживањима
радон 222 и његови потомци,
нарочито изотопи полонијума 218,
214, 210 (сви алфа емитери) индукују карцином плућа (10%), али и
остале малигне туморе (2%),
нарочито леукемије и линфоме.
Напомена: руски агент Александар Литвињенко прешао је на енглеску страну. На њега је извршен
атентат 2006. године у Лондону са
радионуклидом полонијум 210 (убачен у храну или воду?!). У року од
шест дана преминуо је у једној
Лондонској болници.
Да се вратимо у 19. век у рудник
Јоахимово. Данас нам је јасно да су
се у окнима рудника уранијума
налазиле велике количине радона
222 и његових потомака који су изазивали у првом реду рак плућа али
и остале малигне туморе.
Данас се у Србији врше мерења
радона у затвореном простору. Посебно се овај гас, због своје високе
специфичне тежине гомила у доњим
просторијама зграда (подруми, приземља). Дозвољене количине овог
радионуклида крећу се од 200 до
400 бекерела у једном кубном метру
ваздуха, а 100–1000 бекерела у једном литру воде. Из горе реченог
јасно је да се појава радона у животном миљеу човека не може замислити без радијума 226 који се налази у
грађевинском материјалу или у
неким минералним водама. Такође
се налази испод земљишта на коме
је саграђена зграда у којој се проналази радон. Узгред речено Светска
агенција за истраживање рака, међу
116 канцерогених агенаса, укључила је и радон 222.

„Милосрдни анђео“ 1999. године
просуо је по земљи Србији 15 тона
осиромашеног уранијума (23892U) у
виду радиоактивне прашине димензија 1–5 микрометара. Како је осиромашени уранијум прапредак радону 222, поставља се питање у којој
мери је „Милосрдни анђео“ допринео повећању радона у земљи
Србији?!
* Радон и његови изотопи појављују се у следећим радиоактивним низовима:
- Радон Rn-222 настаје у уранијумском низу U-238 и има
полуживот 3,825 дана
- Торон Rn-220 потиче из низа
торијум Th-232 и има полуживот 55,6 s
- Актинијум Rn-219 настаје у низу
U-235 и има полуживот 4,02 s.
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УТИЦАЈ МЕДИЈА У БОРБИ
ПРОТИВ РАКА

Лоша информисаност или пак небрига о здрављу, указује на поражавајући податак да се Срби не одазивају на бесплатне лекарске прегледе, који у многим случајевима могу
да буду и пут у очувању живота.
И док лекари који се баве превенцијом малигних болести немоћно
слежу раменима, у већини случајева
одзив на скрининг прегледе за рано
откривање рака грлића материце је
испод 50 одсто, а у случају превентивне мамографије тај проценат је
једва више од 30 одсто.
Узимајући у обзир наведени податак, који итекако забрињава, ништа
није боља ситуација ни када је у
питању превентивни преглед дебелог црева, простате, дојки… Има ли
неког објашњења ове аларманте
ситуације? Наши сутручњаци, као
основни разлог небриге о здрављу,
управо наводе суочавање, односно
страх људи од најтежих болести.
И без обзира на претпоставке
лекара, све чешће се поставља
питање зашто грађани не одлазе на
бесплатне скрининг прегледе који
се организују у здравственим установама? Зашто је у нашој земљи
здравствена култура на веома ниском нивоу, па се о превентиви не
води више рачуна?
Много је питања, али је једно
сигурно. Помоћу скрининга смртност
може да се редукује за 30 одсто. И
то је, нема сумње, извојевало да се
формира радна група за израду
новог Закона о здравственом осигурању, који предвиђа увођење својеврсне казне за оне који се не одазо-

ву на скрининг преглед, јер ће им
бити укинуто право на лечење о
трошку Републичког фонда за
здравствено осигурање уколико
оболе од болести за коју су позвани
на преглед.
Поражавајуће су бројке о смртности: две хиљаде жена годишње
умре од рака дојке, три хиљаде
људи годишње умре од рака дебелог црева, 450 жена годишње премине од карцинома јајника. Црње не
може бити!
Непрепознавање ризичног понашања и недовољно коришћење
позитивних искустава у спровођењу
програма превенције и раног откривања рака из развијених земаља
Европе и света, и даље представља
значајан проблем. У Србији су донети национални програми за скрининг рака грлића материце, рака
дојке и колоректалног рака, који би
требало да у наредном периоду значајно смање оболевање и умирање
од наведених локализација малигних тумора.
На скрининг рака дојке позиване
су жене старости од 50 до 69 година. Мамографски превентивни прегледи предвиђени су да се раде
свим женама наведеног узраста на
две године. Скрининг на карцином
грлића материце обухвата жене
између 25 и 64 година, које се позивају на превентивни гинеколошки
преглед и Папа тест једном у три
године. Циљна група за тестирање
на рак дебелог црева обухва грађане оба пола старости од 50 до 74
година, који ће једном у две године
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бити позивани на тестирање на
скривено крварење у столици.
На приближно две трећине фактора ризика који су одговорни за
настанак рака могуће је утицати,
мењати их или их потпуно елиминисати.
За сваки трећи случај рака одговорно је пушење дувана. Истраживања у Србији показала су да свакодневно и повремено пуши више од
1/3 одраслог становништва, а да
просечан „пушачки стаж“ свакодневних пушача износи приближно
19 година. Више од 3/5 становништва изложено је дуванском диму у
сопственој кући, а 2/5 и на радном
месту.
Више од 1/3 свих случајева рака
је последица гојазности, неправилне исхране и физичке неактивности.
Скоро 1/5 одраслог становништва
Србије је гојазна (индекс телесне
масе ≥30). Прекомерна телесна
тежина и гојазност, повећавају
ризик од настанка рака тела материце, дебелог црева, дојке (код жена у
менопаузи) и простате код мушкараца.
У нашој земљи већ у средњим
годинама, грађанима као да није
важно очување здравља и физички
изглед. У прилог томе је и чињеница да многи одустају од квалитетног
живота, што се види по физичком
изгледу грађана (прекомерна тежина, зуби у лошем стању, пушење...).
Све чешће се може чути „оправдање“ да бесплатни прегледи захтевају време и носе опасност да ће
лекари наћи нешто што ће отежати
живот који ионако није лак.
Здравствено просвећивање путем
медија може да помогне и мотивише
људе на већу бригу о здрављу. То се
последњих година и ради преко

средстава јавног информисања,
међутим, много је контрадикторних
савета, па људи губе интересовање.
Други начин који би помогао да се
људи наведу да брину о свом здрављу је да превентивни прегледи буду
обавезни и да недолазак повлачи
већу партиципацију у лечењу.
Да ипак није све тако црно, указује податак да млади људи сада
више воде рачуна о здрављу, док
старије генерације делују запуштено и физички и психички. Према
подацима Института за јавно здравља „Др Милан Јовановић Батут“ рак
дојке је болест на првом месту код
жена и по оболевању и по умирању.
Због тога су важни превенција,
одлазак код гинеколога и обављање
мамографског прегледа, јер је то
кључна мера за рано откривање и
заустављање болести у почетној
фази. Закаснела дијагностика је
несумљиво разлог веће смртности
од свих врста малигнитета.
Сања Миросављевић
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МАЛИГНИ ТУМОРИ УСНЕ ШУПЉИНЕ
Терапијски приступ
и прогноза болести

Рани карцином
усне шупљине

Терапија малигних тумора усне
шупљине зависи од карактеристика
самог тумора и стадијума болести.
Основне методе лечења су хирургија, радиотерапија и хемиотерапија, појединачно или у комбинацији. Одлука о терапији се доноси за
сваког болесника на основу локализације, величине тумора, хистолошког градуса, стадијума болести, као
и општег стања болесника.
Хирургија и даље представља
златни стандард у лечењу карицнома усне шупљине. У зависности од
локалне и регионалне проширености болести, у лечењу ових малигнитета, примењује се и радиотерапија. Радиотерапија може бити
постоперативна у циљу превенције
рецидива, стерилизације евентуалних микрометастаза, као и код
инкомплетних хируршких ресекција.
Такође, радиотерапија се може применити и као радикална код
пацијената који нису кандидати за
операцију или је тумор иноперабилан. Као палијативна, радиотерапија се примењује у узнапредовалим стадијумима, у циљу стабилизације болести и ублажења тегоба.
Данас се радиотерапија често комбинује са хемиотерапијом (Cisplatina, 5Fu) којом се потенцира дејство
зрачења, док је у метастатском стадијуму болести хемиотерапија терапија избора.

У терапији почетних стадијума
карцинома усне шупљине терапијски приступ се базира на хируршком уклањању тумора до у здраво
(слика 1). Радиотерапија се, у овом
случају, може применити постоперативно, уколико су ресекционе маргине инфилтрисане тумором или
постоји висок ризик за настанак
локалног рецидива (велики тумор,
уске ресекционе маргине, слабо
диференотван карцином, инвазиван
раст тумора).
Како операције карцинома усне
шупљине некада могу бити мутилантне, веома успешно се може применити радикална радиотерапија
било као транскутана, као брахитерапија или комбиновано.

Слика 1. Хируршка ресекција
карцинома језика (парцијална
глосектомија)
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Локално узнапредовали
карцином усне шупљине

Брахитерапија представља пласирање радиоактивног извора у сам
тумор. Може се применити као
радикална код локализоване болести или као boost у комбинацији са
транскутаном радиотерапијом. Изводи се апликовањем радиоактивних игала у сам тумор (слика 6).

Карцином усне шупљине се сматра локално узнапредовалим када
његова величина прелази 4 цм или
захвата и фиксира околне анатомске структуре (мишиће пода уста,
кост, кожу и др.) као и када постоје
метастазе у лимфним жлездама на
врату. Терапија избора је у првом
реду хирургија уколико је тумор
операбилан. Терапија метастаза у
лимфним жлездама, такође, подразумева дисекцију врата. Зрачна
терапија се у овом случају примењује обавезно као постоперативна
са или без хемиотерапије.
Уколико су тумор или лимфне
жлезде на врату иноперабилни,
примењује се радиотерапија као
радикална (изоловано или у комбинацији са хемиотерапијом) или као
палијативна код сасвим узнапредовалих случајева.

Слика 2. Пацијент у позицији за
зрачење са имобилизационом
маском

Радиотерапија

Било да се примењује као радикална, постоперативна или палијативна, радиотерапија се може планирати на апарату Симулатору (2Д
техника) одређивањем најчешће
два супротна паралелна поља (лево
и десно) која обухватају лежиште
тумора и регионлане лимфатике
(слика 2 и 3) или 3Д конформалном
техником када на серији скенерских
пресека главе и врата лекар контурише (оцртава) жељени зрачни
волумен (слика 4). Радиотерапија се
примењује на мегаволтажним апаратима (линеарни акцелератор)
високоенергетским фотонима (X
зраци) (слика 5).

Слика 3. Зрачно поље за карцином
усне шупљине са припадајућим
лимфатицима
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Прогноза болести

Прогноза зависи од локализације
тумора, хистолошког типа и степена
проширености болести. У раном стадијуму болести петогодишње преживљавање износи 80–90%. Нажалост, близу 70% тумора усне шупљине се дијагностикује у одмаклом
стадијуму болести када петогодишње преживљавање није више од 40
до 50%. Обзиром на факторе ризика
(пушење и конзумирање алкохола),
болесници са малигним тумором
усне шупљине имају високу инциденцу (20–30%) појаве и другог карцинома, пре свега плућа и једњака,
што значајно утиче на преживљавање.

Слика 4. 3Д конформална
радиотерапија
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Слика 5. Извођење радиотерапије

Слика 6. Брахитерапија
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Mladi u borbi protiv raka
„Вежбањем до здравља”
Један, два, три,
устаните сви!
Трчите по трави,
да останете здрави.

Сви који сте здрави,
останите тако,
јер бити здрав данас,
баш и није лако.
Бавите се спортом,
храните се здраво,
да будете здрави,
то је ваше право!

Андреј Савин, IV/1

ОШ „Свети Сава“, Панчево
Учитељица: Ирена Карић

Тара Јоксимовић, V/2

ОШ „Десанка Максимовић”, Прибој
Ментор: Јован Пантовић
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БЕЛЕШКЕ СА ОНКОЛОШКОГ
Суочити се са истином

или двадесет година имају промену
на видљивом делу тела и не пријаве
је. Нити се породица интересује
како живи тај наш блиски род, нити
здравство има снаге да кроз мере
заштите здравља открије опасност
на време, нити медији уче народ
довољно убедљиво да свако препозна опасност по здравље и јави се
кад треба и где треба.
Пре тридесет и пет година позвали су ме у једну кућу да утврдим
узрок смрти једне старице, позвали
а нису ми дали да је видим.
Зашто, зато што је нестало њеног
лица након више година од појаве
рака коже на носу који није на
време лечен, па да се докторка не
уплаши. Као да докторка ради козметички посао, а не тешку службу за
добро народа без престанка док је
жива.
Пре осам година јавио ми се старији човек са двадесет година старом променом на кожи леђа. Где је
прошло двадесет година? У забораву на главни проблем његовог
живота, у свакодневном раду за
породицу, у збрињавању унука који
је остао након смрти његовог младог сина
Драги читаоци часописа Рак – да
ли ће вредети ова моја порука? Ако
волите своју породицу, најпре волите себе да бисте им више вредели.
Ослушкујте себе и опомене које вам
шаље ваше унутрашње ја и сачувајте себе да бисте сачували ваше
драге.

Поштовани читаоци нашег часописа, желим да са вама поделим
дилему и стварност једне наше
болеснице.

Ево те приче.

Пре десет година она је почела да
чува свог супруга, тешко оболелог
од слабости мишића и нерава, готово непокретног. Трудећи се око
њега, а да не оптерети своју одраслу децу, која су ангажована послом
и својим обавезама, свраћала с времена на време, она је заборавила на
себе. Или је тај заборав свесно пренела у неко своје стање отупелости
или самозаваравања, да ће промена
на дојци проћи сама од себе или да
ће, кад дође крај то бити брзо и безболно.
Међутим, није тако било. Болест
је напредовала својим током и када
су деца почела да је воде на прегледе, све могућности за лечење су
биле искључене због узнапредовалог процеса који је на дојци довео
до огромне ране која никаквим
хируршким путем није могла да се
ублажи.
И шта сада да се ради?
Свакако да се помогне. Како?
Не осудом, него разумевањем и
подршком за њену садашњу тешку
ситуацију. Треба сви да се питамо,
зашто се сада, у ово наше доба
догађа да се јављају на лечење
болесници који више од пет, десет
10

Кадивка Стевановић

Mladi u borbi protiv raka
„Вежбањем до здравља”

Писмо учитељу

Поштовани учитељу,
Не укидајте нам час физичког. Пронађите нам неку блажу казну. Не уводите нам ову најтежу.
Пишем Вам у име целог одељења. Не лишавајте нас вежби обликовања,
пузања, трчања, ходања, играња, провлачења, скакања, бацања, хватања,
рукомета, фудбала, кошарке... Знате ли да сваком вежбом доприносите очувању нашег здравља?
Молим Вас схватите колика је тежина Ваше казне и колико нам та три
часа недељно значе.
Родитељи код куће притискају на учење. Постајемо као делови намештаја
дневне собе. На питања да изађемо да се играмо напољу – слични казнени
одговори: „Ниси све научио“, „Немој киша је“, „Хладно је“, „Прехладићеш
се“, „Опет ћеш навући неки вирус“.
ОНДА СЕ СВИ ПИТАТЕ ЗАШТО СЕ НЕ ОДВАЈАМО ОД ТЕЛЕВИЗОРА, ТЕЛЕФОНА, ТАБЛЕТА, РАЧУНАРА...?
Одговор је једноставан. Већини мојих другара физичке активности су сведене на пут од школе до куће и велики одмор. Никада више забрана, а све
је више болесне деце, укључених инхалатора, пумпица, вируса и алергија.
На сву срећу, код мене је сасвим другачија ситуација. Моји родитељи раде
у школи и добри су педагози. Знају колико су вежбе важне за све, а посебно за нас децу. Већ две године, три пута недељно тренирам рукомет.
Вежбам, дружим се, развијам мишиће, идем на турнире и играм левог бека.
Много ми је жао што многи моји другари не могу да осете лепоту овако
здравог живота.
Извините учитељу, и Ви би са своја три часа физичког могли да подстакнете наш развој. Нађите у себи зрно песка добре воље. Молим Вас, не кажњавајте нас оним што нам је у овом периоду најбитније.
Не укидајте нам право на вежбање и право на наше здравље.
П.С. Поштовани учитељу, извините ако сам био превише искрен, али
верујте то је највећа жеља Вашег одељења.
Богољуб Зец, 4/ц
ОШ „Петар Кочић“, Темерин
Ментор: Проф. Зорица Зец
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X зраци
„Природа често открива најчудније феномене са најпростијим знацима, али ови феномени се могу
препознати од особа које имају
јасно расуђивање и истраживачки
дух и које су научиле да примају
информације од искуства – учитеља
свих ствари."
(Вилхелм Конрад Рентген парафразира Атанасијуса Кирхера из 17.
века приликом избора у звање ректора Универзитета у Вирцбургу
1894. године).
Био је петак, 8. новембар 1895.
године, касно после подне. Вилхелм
Конрад Рентген (Wilhelm Conrad
Röntgen), педесетогодишњи научник, професор физике на Универзитету у немачком граду Вирцбургу
(Wurzburg) и ректор на том Универзитету ушао је у своју лабораторију
с намером да експериментише са
катодним зрацима који се добијају у
херметички затвореним стакленим
цевима у којима се налази разређени ваздух и две електроде (катода и
анода). Ове цеви су конструисали
Хиторф (Hittorf), Крукс (Crookes),
Ленард (Lenard) и други.

Слика 2. Простор и апаратура са
којом је Рентген открио X зраке:
1) акумулатор – извор једносмерне
струје, 2) механички прекидач
једносмерне струје (15–20 прекида
у секунди), 3) Румкорфов (Rumkorf)
индукциони калем (200. 000 намотаја, 40–60 kV),
4) вакуумска цев, 5) вакуумска
пумпа (евакуационо време неколико часова током једног дана).

Слика 1. Споменик Вилхелму
Конраду Рентгену (1845–1923)
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Тог тренутка позната је особина
катодних зрака: маса, наелектрисање, скретање у магнетном и електричном пољу, брзина кретања од
катоде ка аноди, могућност пенетрације кроз ваздух и друге материјале, изазивање флуоресценције
неких соли тешких метала (баријум,
платиноцијанид), зацрњење фотографске плоче и слично.
Ленардова катодна цев је интересантна и због „алуминијског прозора" на анодном крају цеви кроз који
могу да прођу катодни зраци у слободан ваздушни простор у којем
продиру десетак центиметара.

Флуоресцентне фолије су детектовале катодне зраке – на месту
сусрета катодних зрака и фолије
јавља се светлуцање (флуоресценција). Напомене ради, сер Томпсон
је открио електроне 1897. године и
утврдио да су катодни зраци, у ствари електрони, а с друге стране
грађа атома утврдиће се тек 1911,
односно 1913. године захваљујући
експерименталним и теоретским
поставкама сер Радерфорда (Rutherford) и Нилса Бора.
Укључивши апаратуру у рад
(напон око 45 kV) Рентген је приметио светлуцање на оближњој клупи
на којој су лежале флуоросцентне
фолије, а које су биле удаљене од
катодне цеви око један метар.
Ранији експерименти су показали да
катодни зраци у слободном ваздушном простору могу продрети само
неколико центиметара. У овом случају клупа са фолијама била је удаљена знатно више од катодне цеви.
Рентген је у први мах помислио да је
овај феномен светлуцања флуоресцентних фолија на клупи изазван
светлошћу која се јавља у самој
катодној цеви (судар катодних зрака
са стакленим зидом цеви доводи до
флуоресцентне светлости која може
да делују на флуоресцентну фолију
на оближњој клупи). Зато Рентген
обавија катодну цев са црном,
непрозирном хартијом и понавља
експеримент. Дешава се исто – фолије на клупи светлуцају! Помера
фолије на веће растојање од цеви –
феномен флуоресценције је и даље
присутан. Допустимо самом Рентгену да настави причу:
„Пражњење из већег Румкорфовог индукционог калема пропушта
се кроз Хиторфову вакумску цев
добро испражњену, Ленардову или

Круксову цев, или сличну апаратуру, а цев се покрива танким црним
картоном. У потпуно замраченој
соби папирни заклон премазан са
једне стране баријум-платиноцијанидом примакнут цеви, светли
јарком флуоресценцијом при сваком
пражњењу, без обзира да ли је
према цеви окренута премазана или
непремазана страна картона. Флуоресценција је још увек видљива и на
растојању од два метра. Лако је
уочити да је извор ове флуоресценције апаратура за пражњење а не
неки други део у систему”.

Слика 3. Ленардова катодна цев
са алуминијумским прозором

Слика 4. Хиторф-Круксова
крушколика цев без алуминијског
прозора
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Научник даље наставља: „Први
запањујући аспект овог феномена је
да црни картонски омотач који је
непропустљив за видљиву и ултраљубичасту сунчеву светлост или
светлост електричног лука пропушта неки агенс који је у стању да изазове јарку флуоресценцију. Стога је
најразумније прво испитати да ли
други објекти имају исту особину.
Убрзо постаје очигледно да су сви
објекти пропустљиви за агенс, али у
различитом степену. Даћу неколико
примера. Папир је врло пропустљив.
Видео сам да флуоресцентни заклон
јасно засветли чак и када се налази
иза књиге од хиљаду страна у платненом повезу (штампарска боја у
књизи не пружа никакав отпор).
Слично, флуоресценција је била
видљива иза 2 шпила карата за
вист; једна карта постављена између апаратуре и флуоресцентне
фолије једва је видљива. Лист
фолије од калаја је такође једва
видљив. Тек када је више листова
стављено један преко другог њихова сенка је постала јасно видљива
на екрану. Дебели комади дрвета су
пропустљиви. Дрвене плоче дебеле
два до три центиметра апсорбују
врло мало. Плоча алуминијума
дебљине 15 милиметара није изазвала нестанак флуоресценције, али
ју је знатно смањила. Више плоча од
тврде гуме дебљине неколико центиметара пропустиле су зраке (ради
краткоће користићу реч „зраци", а
да их разликујем од других зваћу их
X зраци), стаклене плоче приближно
исте дебљине понашају се различито у зависности од тога да ли садрже олово (флинт стакло), флинт
стакло није пропусно".
„Ако се шака држи између апаратуре за пражњење и флуоресцент14

ног екрана могу се видети тамне
сенке костију окружене бледим
ликом сенке шаке (мека ткива,
прим. аут). Вода, угљен-диоксид и
већи број других течности се показују врло пропусним. Флуоресценција је још видљива иза плоча од
бакра, сребра, олова, злата и платине али само ако дебљина плоче није
сувише велика".
Рентген је наставио са експериментима и утврдио да је апсорбција
X зрака у функцији густине апсорбера, елемената од којег је грађен
апсорбер, укупне дебљени апсорбера. Утврдио је да и фото-емулзија
фотографске плоче реагује на X
зраке у смислу дисоцијације сребробромида на елементарно сребро и
бром. Овај феномен Рентген је искористио за снимање безмало свих
предмета у његовој лабораторији:
компаса, ловачког пиштоља, рама
врата, жице намотане на дрвени
калем, комплета тегова унутар мале
кутије.
Рентген је експериментисао и
писао о свом великом открићу седам
недеља непрекидно радећи у својој
лабораторији. У истој просторији је
и спавао, а храну му је доносила
супруга Ана Берта Лудвиг Рентген
(1839–1919).
Овај научник је извршио и експеримент in vivo – сликао је X зрацима
шаку супруге Ане Берте.
Даље Рентген наводи: „После
експеримената изведених за ову
нарочиту сврху сигурно је да је
тачка на зиду апаратуре за пражњење (катодне стаклене цеви), која
показује најјачу флуоресценцију,
главно место емисије из кога се X
зраци шире у свим правцима. Дакле,
X зраци настају у тачки у којој
катодни зраци ударају у стаклени

зид. Ако се катодни зраци у цеви за
пражњење скрену путем магнета,
може се приметити да се X зраци
шире из друге тачке, односно из
новог краја пута катодних зрака.
Ово је такође разлог што се X зраци,
који не бивају скренути од стране
магнета, не могу сматрати катодним
зрацима који су прошли кроз стаклени зид, односно, рефлектованим
клатодним зрацима".

творим цев. Остале супстанце биће
испитане касније".
„Оправдавам употребу термина
зраци за оно што излази из цеви за
пражњење због формирања правилних сенки које настају када се, мање
или више, објекат који пропушта
постави између цеви и флуоресцентног заклона (или фотографске
плоче)".
Из свега што је Рентген написао о
X зрацима може се закључити да су
њихове основне карактеристике
следеће:
1) електро-магнетне вибрације у
етеру;
2) крећу се праволинијски;
3) имају брзину светлости;
4) степен апсорпције у материји
је у зависности од њене густине;
5) не савијају се у магнетном
пољу;
6) имају хемијско дејство (делују
на фото емулзију);
7) врше јонизацију ваздуха;
8) интензитет им слаби по квадратном закону;
9) количина добијених X зрака
зависи од врсте и дебљине
материјала на који падају
катодни зраци;
10) не делују на чуло вида (примедба аутора, невидљиви су);
11) немају особину рефракције и
рефлексије!? (што је касније
демантовао и сам Рентген,
прим. аутора).
(Silvanus
Силванус
Томпсон
Thompson), један од Рентгенових
савременика написао је: „Рентген је
тако темељито истражио особине
нових зрака да је остало мало другима да разрађују његово дело".

Слика 5. Рентгенски снимак шаке
Ане Берте Рентген
„Закључујем да X зраци нису
идентични катодним зрацима, него
да X зраке производе катодни зраци
у стакленом зиду цеви за пражњење. Зраци не настају само у стаклу
већ такође у комаду алиминијумске
плоче дебљине два милиметра коју
сам, уместо стакла, користио да за15

Прва саопштења

постојање ових нових, како их је он
назвао, X зрака. Ништа мање импресивно не делује ни опис њихових
особина.
Истовремено, предајући рукопис
у штампу, Рентген је копију рада
(писани текс и снимке) послао
својим многобројним пријатељима
физичарима широм Европе. То је
допринело да европска и светска
јавност буде обавештена о овом
великом открићу пре него што су
Анали физичко медицинског Друштва изашли из штампе.

После интензивног експериментисања Рентген је припремио кратак
рукопис насловљен „О једној новој
врсти зрачења – прелиминарно
саопштење" који је предао секретару „Вирцбуршког физичко медицинског друштва" 28. децембра 1895.
године. Како током дугих божићних
и новогодишњих празника није било
предвиђено да се организује стручни састанак овог Друштва на којем

Слика 6. Прво саопштење Рентгена

би Рентген пре објављивања рада у
часопису реферисао о својим открићима, Рентген је направио за то
време необичан захтев да његов
рад буде публикован у Аналима
Друштва.
У овом епохалном приказу који се
појавио на последњих десет страница последњег издања часописа
1895. године Рентген је, поред текстуалног дела, приказао веома богат
експериментални материјал (снимке
разних предмета начињених X зрацима) на основу којег је доказао

„Бечке новине" (Die Presse Viena) прве су објавиле ову вест 5.
јануара 1896. године. Уредник овог
листа Z. K. Lecher пише чланак о
револуционарном открићу „вирцбуршког професора" инстинктивно
процењујући „да ће биолози, лекари, нарочито хирурзи, бити заинтересовани за зраке помоћу којих се
могу открити нови путеви за дијагностичке поступке".
Вест је брзо обишла европске
метрополе да би 6. јануара из
Лондона каблограмом била послата
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у све цивилизоване земље света и
то речима: „Чак ни објављивање
рата не би одвратило пажњу од
величанственог тријумфа науке,
како је јављено из Беча. Објављено
је да је професор Рентген са
Вирцбуршког универзитета открио
светлост која у циљу фотографисања пенетрира дрво, тело, хаљине,
обућу и многе друге органске материје. Професор је успео да фотографише металне тегове који су се
налазили у затвореном дрвеном сандуку, такође и људску шаку на којој
се виде само кости, мека ткива су
невидљива".

Вирцбуршке новине, какве ли
ироније, објавиле су ову вест „тек"
9. јануара 1896. године (чекали су
да се прво одржи јавно предавање
како је то био обичај у то време у
Вирцбургу). Током наредна два
месеца практично су сви велики
медицински и немедицински научни
часописи штампали радове о X зрацима. Више од хиљаду чланака који
се односе на X зраке било је публиковано током 1896. године.
Неретко су објављиване карикатуре и песмице духовитог садржаја
на тему X зрака.

Слика 7. Нова рентгенска фотографија:
„Пажња, молим!" (Lajf, фебруар 1896)
17

УПРАВО ТАКО!

У „Електричном прегледу" објављена је 17. априла 1896. године
једна врло шармантна песмица:

Рентген зраци, Рентген зраци,
Које је то лудило?
Што је град запалило
и води новим фазама
Рентген зрака стазама.
Потпуно сам засењен,
шокиран и задивљен,
јер већ данас зуре,
кроз вео, кроз хаљину
и остану чак ови,
неваљали, неваљали Рентген
зраци.

X - ACTLY SO!

The Roentgen Rays, the Roentgen
Rays,
What is this craze?
The town’s ablaze
With the new phase
Of X-rays ways
I’m full of daze,
Shock and amaze,
For nowadays
I hear they’ll gaze
Thro’cloak and gown -and even stays,
These naughty, naughty Roentgen
Rays Wilhelma

Први јавни наступ

Рентген је остао дужан Вирцбуршком физичко медицинском
друштву јавно предавање. То се
десило 23. јануара 1896. године,

Слика 8. Рентгенова прва јавна демонстрација X зрака: фотографисао
Роберт Алан Тома (у средини стоји Рентген док се Келикерова шака
излаже X зрацима)
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дакле непуна два месеца после
објављивања његовог рада у
Аналима. Сала је била попуњена до
последњег места, чак су многи
стајали за време предавања.
Френетичан аплауз дочекао је
Рентгена при уласку у салу. Рентген
је најпре похвалио све претходнике
који су се бавили истраживањем
катодних зрака: Херца, Ленарда,
Крукса и друге. У току предавања
Рентген је позвао универзитетског
колегу, познатог анатома Алберта
фон Келикера (Albert von Kölliker) с
молбом да пред публиком сними
његову (Келикерову) шаку са новим
зрацима. Келикер је са великим
задовољством прихватио позив.
Двадесетак минута касније једна
одлична слика шаке фон Келикера
показана је аудиторијуму, изазивајући бурни аплауз. Професор
Келикер се бираним речима топло
захвалио, рекавши да за 48 година
колико је он члан Друштва није био
у прилици да чује и види значајније
откриће.

Предлаже да се X зраци од тог
тренутка зову „рендгенски зраци"
што су присутни поздравили опет
бурним аплаузом.
И до данашњих дана ови зраци
имају двоструко име: X зраци или
рендгенски зраци.
У другом и трећем јавном наступу
9. марта 1896. и маја 1897. године
Рентген је изнео неке нове моменте
који су допринели побољшању и
рендгенскопије и рендгенографије.
Наиме, стакло, а затим алуминијум,
као мета катодних зрака на којој се
стварају X зраци, замењени су металима високог атомског броја. По
Рентгену најбоље технолошко решење за добијање X зрака у стакленој
цеви јесте катода од алуминијума (у
виду конкавног огледала) и анода
од платинске плоче која је постављена у фокусу катодног огледала и
нагнута под углом од 45 степени.
Интензитет добијених X зрака под
овим условима је и највећи.
Рентген уводи и појмове „тврде" и
„меке" цеви. Прве се користе у снимању костију, а другима се снимају
мека ткива. Ради се о већој или
мањој пенетрацији зрачног снопа
што је везано за напон у цеви: већи
напон, продорнији зраци и обратно.
Рентген је за своје велико откриће добио бројна одликовања и
посебне почасти из целога света:
златну
Румкорфорову
медаљу
Краљевског друштва у Лондону,
Елиот-Кресонову медаљу Франклиновог института у Филаделфији,
Барнардову медаљу Колумбија универзитета на предлог Друштва америчке Академије. Рентген је први
физичар који је 1901. године добио
Нобелову награду. Одбио је племићко звање и титулу „von".

Слика 9. Снимак шаке
фон Келикера
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Слика 10. Прва Нобелова награда за физику додељена
Рентгену 1901. године

Оспоравања, претензије,
инсинуације

Да ли је Рентген први произвео и
открио X зраке у катодним цевима?
Као и код других великих открића
и у случају открића рендгенских
зрака јављају се научници и „научници" који себи приписују право
првенства у откривању X зрака.
Често ова бука и галама прелази све
границе доброг укуса, доводећи у
питање научни и људски тешко
стечени кредибилитет тих опонената.
Професор Артур Гудспид (Arthur
W. Goodspeed) из Филаделфије
(Пенсилванија), 22. фебруара 1890.
године демонстрирао је на Круксовој катодној цеви електричне варнице и пражњења фотографу
Вилијаму Џенингсу (Villiam Jennings), доказујући му да ово блештаво
светло може послужити фотографу

за ноћна снимања (блиц!). Поред
Круксове цеви Џенингс је наслагао
неколико неекспонираних фотографских плоча изнад којих је ставио два метална новчића намењена
за тролејбуску карту ка Вудленд
авенији (стан фотографа).
Када је Џенингс неколико дана
касније развио плоче видео је две
округле сенке на њима. Све то је
архивирао и врло брзо заборавио на
овај догађај. Шест година касније
када је Рентген објавио откриће X
зрака фотограф се сетио отисака
два метална новчића на фотографским плочама, исте извадио из
ормара и показао их професору
Гудспиду. Почиње прича о праву
првенства. Професор Гудспид је био
категоричан: „Без сумње, прва
слика X зрацима била је урађена 22.
фебруара 1890. године на Универзитету Пенсилванија у Филаделфији”.
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Примаријус др Предраг Брзаковић истражујући открића везана
за X зраке дошао је до података да
је и наш велики научник Никола
Тесла пет година пре Рентгеновог
открића користио катодне цеви за
снимање појединих делова тела.
Тако је писцу Тома Сојера и
Хаклберија Фина Марку Твену због
изражене главобоље снимио главу и
добио снимак костију лобање и
лица. За овај подухват очито је требало да користи X зраке који су се
стварали у катодним цевима а чега
велики научник, сва је прилика, није
био свестан. Међутим, Тесла ни једног тренутка није оспорио Рентгену
откриће X зрака.
На овом месту вредно је поменути и другог нашег великана научне
мисли, Михајла Пупина. Он је први у
САД репродуковао Рентгенова открића – откривање X зрака и њихову
примену у клиничкој пракси, већ у
јануару и фебруару 1896. године.
Први је користио флуоресцентне
фолије у радиографији (фебруар,
1896).
Бројни истраживачи, експериментишући са катодним цевима, вероватно су продуковали X зраке, чак
су их можда и „видели" преко феномена флуоресценције фолија и промена на фотографским плочама, али
их нису препознали нити идентификовали. То се односи и на конструкторе катодних цеви – Херца, Крукса,
Џексона, Хиторфа, Голдштајна, Ленарда који су, сваки на свој начин,
дали велики допринос истраживању
катодних зрака и омогућили Рентгену и да их открије.
Један од најстаријих истраживача
X зрака, Макс Леви (Max Levy) из
Берлина, написао је: „Ја нисам сумњао да су X зраци били виђени у
21

лабораторији чак пре Рентгеновог
времена, али их истраживачи нису
препознали као такве. Рентгенова
заслуга није умањена, већ знатно
увећана овом чињеницом, јер је
његов геније открио појаве које су
други видели, али их нису препознали".
Филип Ленард, по националности
Мађар, натурализовани Немац, и
сам велики научник и нобеловац
млађи од Рентгена двадесетак година, вероватно је најнемилосрднији
опонент Рентгену. У почетку је
Ленард уважавао, чак обожавао
Рентгена. После открића X зрака
послао му је писмо честитајући му
на његовом „великом открићу".
Рентген је уважавао рад и достигнућа Ленарда и његовог учитеља
Херца. Чак су Рентген и Ленард
добили две угледне награде, у Бечу
1896. и Паризу 1897. године, за
заједничке радове.
Ленардов неугасиви анимозитет,
чак мржња према Рентгену, започиње са Рентгеновим добијањем
Нобелове награде за физику 1901.
године. Ленард је очекивао поделу
награде са Рентгеном. Како се то
није десило, Ленард се прогласио
истинским проналазачем X зрака.
Тајна о догађајима везаним за
доделу прве Нобелове награде једном физичару, строго чувана седамдесет година, можда би могла објаснити али не и оправдати Ленардово
понашање.
Тек 1970. године документација о
овом избору била је доступна јавности. Одбор чланова шведске Академије наука добио је задатак да
изврши селекцију међу пријављеним кандидатима. Посебан комитет
од пет водећих физичара тога времена (на челу са Свантеом Арени-

јусом и Андерсом Ангстремом) припремао је Одбору конкретна имена.
Сви физичари света позвани су да
предлажу кандидате за Нобелову
награду. Лор Келвин из Единбурга
предложио је Рентгена за ово престижно признање. У ужи избор ушло
је 29 физичара. За Рентгена је гласало 12 чланова одбора, за Ленарда
један, а пет чланова предложило је
да оба физичара (Рентген и Ленард)
поделе Нобелову награду. Комитет
за избор је Академији предложио да
оба физичара буду на листи кандидата. Тајним гласањем Академија је
једногласно изабрала Рентгена за
лауреата. Чак су и чланови изборног
комитета били једногласни у избору
немачког научника.
И Ленард је добио Нобелову
награду 1905. године али харангу
против Рентгена наставио је све до
своје смрти, 1947. године. Тврдио је
да жели компаративном анализом
да баци светло на, у то време, широко распрострањену историјску конфузију и лаж.

Слика 11. Филип Ленард
(1862–1947)
Ленардова мржња према Рентгену кулминирала је за време његове руководеће позиције у науци
нацистичке Немачке. У његовом
четворотомном раду о немачким
физичарима ни једном речи не
помиње Рентгена (али ни Ајнштајна). Предговор му обилује жестоким нападима на Јевреје. Будући да
је Рентгенова мајка пореклом из
Холандије неки су мислили да је
Рентген Јеврејин. И тако су тумачили Ленардову мржњу према њему.
Амерички радиолог Луис Етер (Lewis
Etter) директно је питао Ленарда да
ли је Рентген Јеврејин. Ленард је
одговорио: „Не, није, али је био
пријатељ Јевреја и деловао је слично њима".

Ленардова инсинуација

„Рентген је био бабица на порођају открића. Овај помоћник имао је
добру срећу да први представи
дете. Једино се може десити конфузија са мајком због необавештености о процедури открића.
Ја сам мајка X зрака. Баш као што
бабица није заслужна за механизам
рађања, тако ни Рентген није заслужан за откриће X зрака које је само
осетио у свом крилу. Све што је
Рентген требало да уради јесте притисак на дугме, пошто сам сав припремни рад обавио - ја. "

Изводи из биографије
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Вилхелм Конрад Рентген рођен је
27. марта 1845. године у Ленепу,
малом граду у срцу рурске долине.
Он је био једино дете Фридриха
Конрада Рентгена, индустријалца и
трговца текстилом и Шарлоте
Констанце Фровајн из холандске
породице добро познате у индистријским и поморским круговима.
Када је Вилхелм имао три године
породица Рентген се преселила у

Холандију где је мали Рентген растао и завршио основно и средње
образовање. Студирао је у Цириху
на Политехничкој школи где је дипломирао, а на циришком Универзитету одбранио је докторску дисертацију 1869. године. У Цириху је
упознао своју будућу супругу, Ану
Берту Лудвиг, која је била старија
од њега шест година. Вилхелм и
Берта су се венчали 1872. године.
Током универзитетске каријере
посао професора обављао је на
високим школама у Вирцбургу
(одакле је отишао да би се много
година касније поново вратио),
Страсбуру, Гисену и на крају,
каријеру је завршио у Минхену. У
пензију је отишао у 75. години
живота. За живота је добио бројна
признања и одликовања, међу
којима и Нобелову награду. Његови
споменици налазе се у многим градовима а портрет Рентгена био је
утиснут на специјалним поштанским
маркама у многим земљама света,
као и на немачкој валути. Једна
грана медицине назива се рендгенологија, апарат за добијање X зрака
„Рентген апарат", јединица за мерење експозиционе дозе јонизујућег
зрачења назива се Рентген.
Рентгенова вољена супруга Ана
Берта умрла је у октобру 1919. године у Минхену, а 10. фебруара 1923.
године у Минхену је умро и проналазач X зрака Вилхелм Конрад
Рентген. Имао је 78 година. У
погребној поворци били су највећи
умови тадашње Немачке и света.
Поштујући
Рентгенову
жељу
посмртни остаци великог научника
су кремирани, а његови радови и
лична преписка такође су спаљени.
Можда речи пионира радиологије
Рудолфа Грашеја (Rudolph Grashey)

најбоље одражавају однос погребне
поворке према покојнику: „Анђео са
неба поклонио је чаробне зраке
научницима. Медицина је добила
лавовски део за своја истраживања.
Нико не би могао са више достојанства и предодређености да прими
овај поклон од природе. Живот му је
дао много, али више него што је
примио он је дао нама. Искра његовог духа упалила је светло које је
осветлило мрачне стазе науке.
Бесмртно је његово дело, бесмртно
је његово име".

Раздобље гасних (јонских)
рендгенских цеви

Рендгенски или икс-зраци у
почетку су се добијали у гасним
(јонским, „хладним") цевима које су
по технолошком решењу подсећале
на Круксову, Хиторфову и Ленардову цев помоћу којих је Рендген
открио икс-зраке.
Херметички затворена стаклена
цев са разређеним гасом и са две
металне електроде на супротним
крајевима цеви – катодом и анодом
– које су укључене у струјно коло
заједно са високонапонским индуктором, служе за добијање негативних катодних зрака и позитивно
наелектрисаних јона.
Катодни зраци (сер Томсон,
алијас лорд Келвин 1897. године је
открио електроне а то су, у ствари,
катодни зраци) под утицајем високог напона, односно потенцијалне
разлике између катоде и аноде,
путују великом брзином од негативне катоде – К – ка позитивној аноди
– А – која је по правилу грађена од
елемената високог редног броја
(волфрам, платина и сл). При судару катодних зрака (електрона) са
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анодном металном плочом долази
до конверзије кинетичке енергије
електрона у највећим делом топлотну енергију а мањим делом у енергију икс-зрака (фотона) који се
користе у клиничкој пракси за дијагностичке процедуре и/или терапију
неких обољења.
Ове цеви биле су саставни део
рендгенских апарата до 1913. године. Те године је Кулиџ конструисао
такозвану термо-електронску („топлу") рендгенску цев.
Велики број конструктора покушао је да дизајнира сопствени
модел гасне рендгенске цеви.
Израђене су и две цеви по нацртима
самог Рентгена.

Кулиџ је 1905. године у америчкој
фирми General Electric Research
Laboratory, Schencatady, New York,
добио задатак да ради на побољшању влакна у електричној сијалици.
Волфрам (тунгстен) је био метал с
којим је Кулиџ експериментисао. У
металургији тога времена било је
познато да се овај метал најтеже
обрађује. Овај проблем је Кулиџ
успешно решио и доказао да је
волфрам најпогоднији метал за
израду сијаличних влакана. Исто
тако заменио је платину у систему
паљења мотора аутомобила са овим
металом.
У гасним рендгенским цевима
аноде су биле грађене од платине а
катоде од алуминијума. Кулиџ је
прво заменио платинску са волфрамском анодом као метом, а затим

Кулиџова термоелектронска цев

Слика 12. Један од модела гасне (јонске) рендгенске цеви. Лево: графички
приказ цеви: К – закривљена катода, А – анодна плоча под углом у односу на правац кретања електрона. Десно: фотографски снимак гасне цеви
је конструисао и катоду од волфрамске жице у виду спирале.
Добре особине овог метала као
мете за добијање икс зрака су:
1. висока
специфична
тежина
(атомски број)
2. висока тачка топљења
3. висока спроводљивост топлоте
4. незнатно испарење на високим
температурама.
Тако конструисана рендгенска
цев са анодном волфрамском пло-

Слика 13. William David Coolidge
(1873–1975) у лабораторији за
експерименте са икс зрацима
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чом и катодном волфрамском спиралом уз високи вакуум унутар цеви
укључена је у два струјна кола –
катода у коло са нисконапонским
трансформатором и високом јачином струје, а катода и анода у
струјно коло са високонапонским
трансформатором и ниском јачином
струје тако да је постојала висока
потенцијална разлика између негативне аноде и позитивне катоде.
Захваљујући струји загревања, катода је на високој температури ослобађала електроне (термојонизација), који су у виду облака окруживали катодну спиралу. Потенцијална
сила покретала је електроне од
катоде ка аноди великом брзином
(близу брзине светлости). Тако убрзани електрони сударали су се са
волфрамском анодном плочом и
долазило је до конверзије кинетичке енергије електрона у фотонску
енергију икс зрака (мањим делом;
већим делом у топлотну енергију).

Слика 14. Комерцијални модел
Кулиџове цеви
Индустријска производња Кулиџових цеви са топлом катодом почиње 1913. године.
Предности Кулиџове цеви у односу
на гасну („хладну”) цев су:
1. прецизно регулисање рада цеви
2. стабилност
3. егзактност дуплирања резултата
4. флексибилност
5. велики „аутпут” (интензитет икс
зрака)
6. дуги радни век цеви одсуство
индиректних зрака.
Проф. др Слободан Чикарић

РАДИОТЕРАПИЈА

Једаред сам био болан,
Страх и зебња су ме сплели
а, онда се деси чудо и,
Сад сам добро, рекао бих.
А шта ме је то подигло,
Шта ме лечи, шта ми прија,
Рекоше ми са поносом,
То је – радиотерапија.

И живот ми тече даље,
Ветар наде њиме пири,
Знам ја добро да сам дужник
Радиотерапији.
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Postanite ~lan Dru{tva Srbije za borbu protiv raka, a sve u ciqu preporuka za
zdraviji na~in `ivota i da biste do~ekali duboku starost.
Dr Vesna Luki}

ТУМОРСКИ МАРКЕРИ

више типова. Међутим, не постоји
универзални тумор маркер који
може да детектује било који тумор.
Тумор маркери се могу одређивати, превентивно, у време постављања дијагнозе, пре, у току и на крају
лечења, и на крају периодично да
би се установило евентуално поновно јављање тумора.
Повишен ниво Ту маркера може
сугерисати на присуство тумора, али
сам није довољан да би се донела
адекватна дијагноза. Из тог разлога,
мерење Ту маркера се обично комбинује са другим тестовима, прегледима, биопсијом како би се адекватно поставила дијагноза.
У неким типовима канцера ниво
Ту маркера одражава фазу или прогнозу болести. Понекад може предвидети понашање појединих врста
тумора. На пример код тумора
тестиса високи ниво Ту маркера
бета HCG или AFP предвиђају агресивнији тумор. Једна од битних
улога одређивања концентрације Ту
маркера јесте у праћењу успешности терапијских процедура. Смањење нивоа или повратак на нормални ниво може указати да тумор
реагује на терапију.
Туморски маркери који се тренутно користе у клиничкој пракси су
следећи:

Организам је изграђен од различитих врста ћелија. Те ћелије
расту и деле се на контролисани
начин стварајући нове ћелије које
су потребне организму. Понекад се
овакав процес наруши. Генетски
материјал се може оштетити или
изменити, доводећи до мутација
које утичу на нормалан раст и
поделу ћелија. Настају нове измењене ћелије које формирају ткиво
које називамо тумором.
Малигни тумори су канцерогени.
Прелазак канцера из једног ткива у
друго се назива метастаза.
Тумор маркери су супстанце које
настају у туморским ћелијама или
другим ћелијама организма као
одговор на постојање малигног процеса. Већина тумор маркера настаје
из нормалних као и из малигних
ћелија. Они могу бити различитог
састава – специфични протеини,
ензими, изоензими, хормони. Ове
супстанце се могу детектовати у
крви, столици, ткиву тумора или
телесним течностима различитим
методама.
До данас је откривено више од 20
различитих тумор маркера који се
налазе у клиничкој употреби. Неки
су повезани само са једном врстом
тумора док су други повезани са
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Алфа фето протеин – у здравих
особа је присутан у минималним
количинама или га нема. Међутим,
малигне ћелије тестиса, јајника и
материце дају повишен или висок
ниво овог маркера, те то може бити
од великог дијагностичког значаја.
Може се користити и код постављања дијагнозе примарног тумора
јетре, а од значаја је као показатељ
ефекта дотадашњег лечења.
Бета 2 микроглубулин – се повећава код оштећења бубрега и може
се користити у праћењу терапије
малигних обољења хематопоезних
органа (малигни лимфоми, хронична лимфоцитна леукемија, мултипли
мијелом).
Бета HCG – нормално га синтетише плацента од 9. дана трудноће, па
на даље. Посебно је битан код
хориокарцинома, а ствара се и у
малигним ћелијама тестиса и јајника.
CEA – велики број тумора продукује CEA, и он је најчешћи примењивани Ту маркер. Одређивање његово је битно код карцинома панкреаса, билијарног тракта и колона.
Високе вредности обично указују на
стадијум болести, односно на тумор
који је метастазирао. Има улогу у
праћењу тока болести, након
хируршког лечења или лечења
хемиотерапијом.
CA 15-3 – користи се у дијагностици карцинома дојке, али највише у
току лечења истог и у праћењу ефикасности лечења проширене болести.
CA 19-9 – назива се и гастроинтестиналним канцерским антигеном и
њега интензивно продукују ћелије
тумора дигестивног тракта. Сматра
се маркером избора у дијагностици
као и у процени ефекта лечења.

Примена овог маркера је ограничена на болеснике код којих нема
оштећење јетре, јер се у тим случајевима могу наћи повишене вредности.
CA 125 – ствара се у великим
количинама код карцинома јаника, а
посебно је значајан у праћењу
ефекта лечења хемиотерапијом.
CA 50 – користи се код пацијената у праћењу лечења карцинома
панкреаса. Концентрација може
бити повишена и код бенигних болести панкреаса и цирозе јетре.
CA 72-4 – повишене вредности
овог маркера могу се наћи код карцинома желуца, дебелог црева, панкреаса и јајника. Пад концентрације
након хируршке интервенције указује да је малигно ткиво уклоњено,
али његов нагли пораст може указати на повратак болести или појаву
метастаза.
Калцитонин – је хормон кога синтетишу ћелије штитне жлезде.
Повишене вредности се срећу код
пацијената са медуларним карциномом штитне жлезде.
Цитокератин фрагмент 21-1 или
Цyфра 21-1 – користи се у праћењу
лечења микроцелуларног карцинома плућа, мада се повишене вредности могу наћи и у другим типовима
тумора плућа. Овај маркер може
бити повишен и у бенигним стањима
као што је запаљење или фиброза
плућа.
PSA – специфичан Ту маркер за
простату, користи се у детектовању
и праћењу лечења карцинома простате. Умерено повишене вредности
могу бити код бенигних болести
простате, упала или бенигно увећање простате. Одређивање укупног и
слободног PSA и израчунавање
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њиховог односа је битан у раздвајању карцинома простате од бенигних стања.
Тиреоглобулин – представља гликопротеин који се налази у штитној
жлезди, а у циркулацији је у врло
малим количинама. Међутим, код
малигног обољења штитне жлезде
расте његова концентрација и може
користити у дијагностици овог обољења.
Ткивни полипептидни антиген
TPA – представља кератински антиген и налази се у пеителијалним
ћелијама, серуму и мембранама
туморских ћелија. Повишене вредности могу бити код карцинома
плућа, дојке, ректума, јајника и
бешике. Није специфичан за малигне болести.
Простатична кисела фосфатаза
PAP – активност овог ензима је
повишена код пацијената са карциномом простате, а изразито је повишена када болест метастазира.
пецифичност PAP је виша у односу

на PSA, с тим што у раним стадијумима болести PSA има већу
дијагностичку осетљивост.
Антиген карцинома сквамозних
ћелија SCCA – је локализован у
плазми ћелија грлића материце и
саме материце. Ниво SCCA у серуму
расте код пацијената са карциномом
грлића материце и корелира са степеном болести. Клинички значај је
посебно битан код праћења лечења
метастаза ових тумора. Повећане
концентрације SCCA се могу наћи и
код карцинома сквамозних ћелија
плућа, једњака и завршног дела
дебелог црева-ануса. Умерено повишене вредности се налазе и у бенигним стањима.
Bence-Jones-он протеин – BJP је
парапротеин који синтетишу имуноцити у неким патолошим стањима.
Користи се као маркер за праћење
лечења болесника са мултиплим
мијеломом.
Весна Лукић

Немања Свирац, IV/1
ОШ „Свети Сава”, Панчево
Учитељица: Ирена Карић
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Посета Мокрој гори

Иако је ова година у Клубу онколошких болесника у Лесковцу била
једна од најсадржајнијих, са највећим нестрпљењем смо ишчекивали
заједнички излет који се традиционално организује почетком лета.
Договорено је да то буде Мокра
гора, туристички бисер Србије. С
обзиром на поприличну удаљеност
овог места, једнодневни излет је
морао да се преиначи у дводневни
боравак, што је захтевало и нешто
сложенију организацију.
Из Лесковца смо кренули у раним
јутарњим сатима, добро расположени.
Многима је у глави била мисао
како ће издржати дуго путовање,
нарочито новим члановима који су
недавно завршили са терапијама.
Показало се да је страх био безразложан јер су добра организација и
пријатна атмосфера учинили да
километри пролазе неприметно.
Једно од многих стајалишта уз пут
било је језеро Међувршје у Овчарско-кабларској клисури и симпатични ресторан на сплаву, а затим
смо путовање наставили кроз предивне пределе западне Србије. На
одредиште смо стигли у раним поподневним сатима и после смештаја и
кратког одмора, били смо спремни
за вожњу Шарганском осмицом. На
лепо уређеном перону укрцали смо
се у један од вагона воза који са
пуним правом носи назив „Носталгија“. Имали смо утисак да се налазимо у временској капсули која нас
је вратила деценије и деценије уназад. Након првих километaра, од
укупно 15 колико нас је чекало,
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видели смо зашто је ово најатрактивнија туристичко музејска железница у Европи. Посебна атракција
била су стајалишта – видиковци са
којих се пружао предиван поглед на
природне лепоте овог краја.
После узбудљиве вожње, остатак
дана искористили смо за обилазак
Мећавника где нас је чекао прави
мали град са црквом, библиотеком,
тргом, биоскопском салом, продавницом, саграђен од брвана са
Златибора, Таре и Шаргана. Једна
занимљива идеја и веште руке тесара направили су бајковито место, а
нашу посету овековечили смо
мноштвом заједничких фотографија.
У вечерњим сатима вратили смо се у
наш смештај – мале брвнаре од
којих је свака имала кухињицу и
терасу што се показало као велика
предност. Уз свеже скувану кафу и
шум потока који се налазио поред
кућица, дружили смо се до касно у
ноћ препричавајући утиске првог
дана путовања.
Наредни дан започели смо обиласком спомен дома пророка
Тарабића. Чули смо занимљиву
причу о космичкој кугли, која по
предању зрачи енергијом која изазива видовитост и креманском пророчанству, за које многи мисле да је
предвидело најзначајније историјске догађаје у Србији. Пут смо даље
наставили према Златибору. Прелепи пејзажи, чист ваздух и пуно
занимљивих садржаја у самом
месту, сигурно су разлог што Златибор многи сматрају најлепшом
српском планином. Посета није
могла да прође без обиласка пијаце

препуне предивних, ручно рађених
сувенира. Иако је био почетак лета,
скоро у свакој торбици нашао се пар
везених вунених чарапа, капа, тканица или нека друга ситница намењена драгим особама код куће.
Посета Златиборском крају не би
била потпуна без обиласка Сирогојна где се налази једини музеј на
отвореном у Србији.
Поставку музеја чине две златиборске окућнице које су сведочанство културе становања у том крају
у 19. и почетком 20. века. У главној
кући, која заузима централно место,
сачекала нас је домаћица, која нам
је уз водича пружила много занимљивих информација о томе како се
некад живело и радило на селу, али
и о томе како се у задругама које су
бројале и по 50 чланова живело у
слози и хармонији. У оквиру музејског комплекса налази се и Крчма у
којој смо пробали чувене златиборске специјалитете – сир, погачице

од црног брашна и свадбарски
купус, а они најхрабрији ракију.
Након предаха уз укусна јела, кренули смо натраг јер нас је до
Лесковца чекало пуно километара.
Велика раздаљина разлог је што
је већини чланова Онколошког
клуба ово била прва посета Златиборском крају и његовим знаменитостима.
Зато је ово путовање била прилика коју нико није желео да пропусти
и зато је остала жеља да се понови
бар још једном, јер је остало пуно
тога да се види и доживи што није
могло да стане у два летња дана.
Јасмина Петковић
Клуб онколошких болесника у
Лесковцу

30

Mladi u borbi protiv raka
„Вежбањем до здравља”

Ово је време, када се брзо живи,
када смо за наше здравље
не, заслужни, већ криви.

Корак по корак, може се све,
До здравља нас воде упорност и
вежбање.
Зато главу горе, слободно ходи,
и здрав живот од данас води.

У 21. веку живот мање вреди,
ово је време када,
нико своје здравље не штеди.

Са првимзрацима сунца из кревета
скочи,
да урадиш пар чучњева нико те не
кочи.
после склекова и николико
трбушњака,
и ђачка торба бие ти лака.

Ово је време нездравог пића
и брзе хране,
ово је време када,
срце прерано стане.

Ово је живот препун проблема,
живот у ком,
данас те има, а сутра те нема.

Слободно поподне у шетњу са
другарима,
будите пример осталима.
У здравом ваздуху уживај,
изабери спорт и вредно тренирај.

Ово је живот који смисла нема,
живот у коме је,
болест главна тема.
И упркос свему, нико ништа не
предузима,
Већ пуштамо,
да време наше здравље узима.

Пре него што кренеш на спавање,
терени су ту, два круга трчање.
Осетићеш промену већ први дан,
имаћеш лепши и мирнији сан.

За себе је потребно времена наћи,
додати му мало труда,
и живот ти неће бити краћи.

Одлучан буди не попуштај,
шансу за здрав живот не
пропуштај.
Нека ти се овакав дан понавља,
храбро вежбај до здравља.

Само ти можеш да сачуваш себе,
твоје здравље,
зависи искључиво од тебе.
За себе пронађи времена,
у овом животу у
ком времена нема.

Љубисав Маџгаљ, V/1

ОШ „Јован Јовановић Змај“,
Змајево
Наставник: Слађана Толанов

Јована Бакић, I/4

Машинско-електротехничка
школа, Прибој
Предметни наставник:
Ненад Пенезић
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Mladi u borbi protiv raka
„Вежбањем до здравља”

Још једна кап пада на суво тло.
Кап зноја прожета емоцијом. Као
ласта у пролеће најављује следећу
епоху, јаз који ћеш да прескочиш,
вир који те неће однети у дубине
очаја. Баш кад бол испуни твоје
уморно тело, бићеш за једно небо
даље, неустрашив. Потрчаћеш ка
хоризонту наде, не осврћући се на
чауру која те је спутавала.
Придружи ми се, путниче снова...
Изађи из мрака у ком твоја душа
склониште и утеху тражи. Зар не
схваташ да цвеће у тами не цвета?
Не тежи ка сенци када су твоје очи
боје различка. Црна је модерна боја,
али дођи да ти покажем и остале
боје сунчевог спектра. Изађи на
зрак који додиром целива и лечи.
Његов пољубац мирише на чисто.
Добро запамти тај мирис. Удахни
дубоко и испуни жедна плућа тим
оштрим мирисом живота. Осећаш ли
сад како енергија струји твојим
телом? Осећаш ли се поново живим?
Схвати да је здравље еликсир
бесконачности, златна воћка свих
вртова, одговор на свако питање и
решење сваке загонетке. Дозволи
затрављеној жељи за животом да
напусти чаршаве туге и скученост
постеље.
Заборави да ли је подне или
поноћ, осмехни се слатко као кад
цвет излије мед и ништа не изгуби
од своје пуноће, већ само нахрани
лептириће душе. Сталним понављањем себи и у себи постаћеш снажан
иако ниси. Не отпоздрављај цвећу
које везано у корпама вене. Сломио
га је дах немоћи и тако нејако обара
крунице. Упорно их окрећи ка зори

и води, макар ти руке огребале руже.
Пружи ми руку да отплешемо
плес са духовима ноћи. Један корак
– једна звезда. Вежбајмо седам
корака, нанижимо седам живота,
попут седам бисера, седам светских
чуда:
1 З ашто
2. Д уговати
3. Р астанку
4. А ко
5. В реде
6. Љ убав и
7. Е нтузијазам
Воли себе. Зато што те најлепше
ствари тек чекају. Обоји живот у
ружичасто. И речи лече. Ми можемо. Ја могу. Ми морамо.
Ленка Јаковљевић, III/5
Машинско-електротехничка
школа, Прибој
Професор: Ненад Пенезић
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Бојана Баханчев, II/4
Геолошка и хидрометеоролошка школа „Милутин
Миланковић“, Београд
Професор: Маја Сале
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