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У својству председника Друштва
Србије за борбу против рака позван
сам на седницу Одбора за здравље и
породицу Скупштине Србије. Поред
чланова Одбора седници су прису-
ствовали министар здравља и њего-
ви помоћници, представници онко-
лошких института Србије, ВМА, КЦС
и други.

Узео сам учешће у расправи и
изнео своје виђење стања у онколо-

гији, посебно у радиолошкој онколо-
гији Србије. То стање сам упоредио
са стањем у онкологији, посебно
радиолошкој онкологији у неколико
европских земаља и САД, да бих
своје излагање завршио закључци-
ма:
1. Морталитетна стопа од рака у

Србији расте по аритметичкој
прогресији.
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Проф. др сц. мед. Слободан Чикарић

Карцином,
терапијски модалитети,

морталитет

Графикон 1. Цитостатици и морталитет од малигних тумора 
у Србији



2. Потрошња цитостатика изражена
у еврима расте по геометријској
прогресији.

3. Учешће радиотерапије у третману
новорегистрованих малигних ту-
мора у Србији опада по аритме-
тичкој регресији.

У жељи да будем убедљив упо-
требио сам математичке термине
који можда не одговарају изнетим
бројевима. 

Као што је приказано на графико-
ну стопа морталитета се кретала од
259/100.000 2004. године до
312/100.000 2016. године (повећана
стопа 20,5%, просечан годишњи
раст 1,6%).

Ангажовање новчаних средстава
из буџета државе Србије за цитоста-
тике било је 2004. године 9,5 милио-
на евра, а 2016. године 64,4 милио-
на евра (процентуално повећање
589,5%, просечан годишњи раст
4,7%).

ЗАКЉУЧАК: Постоје велики
неспоразуми у примени терапијских
модалитета у онкологији Србије.
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Према наводима Светске здрав-
ствене организације (СЗО), преста-
нак пушења, правилна исхрана и
лечење одређених инфекција могу
спречити настанак око трећине
малигнома. Ово је изузетно значајно
уколико се зна да је стопа оболева-
ња од малигних болести у свету у
порасту за 50% и да се очекује 15
милиона новооболелих до 2020.
године.

Исхрана утиче како на превен-
цију, тако и на успоравање или,
ређе, заустављање процеса канце-
рогенезе. Докази о комплексној
повезаности између навика у исхра-
ни и карцинома прикупљени су
током бројних и методолошки раз-
личитих истраживања. Утврђено је
да различити чиниоци исхране уче-
ствују у етиологији око половине
малигних болести.

Препоруке у вези са исхраном за
спречавање рака Светског фонда за
истраживање рака: 
• Исхрану треба да чине углавном

намирнице биљног порекла, пре
свега воће, поврће и интегралне
житарице, минимално прерађене.

• Одржавање телесне масе у поже-
љним границама. 

• Свакодневна физичка активност
је неопходна (најмање 1 сат
шетње дневно и вежбање 1 сат
недељно). 

• Воће и поврће треба уносити
дневно 400 до 800 грама (или 5 и
више порција) током целе године.

• Житарице, махунарке и коренасто
и кртоласто биље треба уносити
600–800 грама дневно (или више
од 7 порција).

• Употреба алкохола се не препору-
чује и треба је ограничити на
мање од 3 пића дневно за муш-
карце, тј. једно за жене. 

• Смањити унос црвеног меса на
мање од 80 грама дневно. Риба,
пилетина или месо дивљачи имају
предност у односу на црвено
месо. 

• Смањити унос масти, пре свега
животињских.

• Смањити унос кухињске соли и
сланих намирница. 

• Не употребљавати храну која је
услед продуженог чувања на соб-
ној температури подложна конта-
минацији гљивицама.

• Користити хлађење у фрижидеру
и друге одговарајуће методе за
чување лако кварљивих намирни-
ца.

• Обратити пажњу на адитиве чија
неправилна употреба може бити
опасна по здравље.

• Прегорелу храну бацити. Сољено
и димљено месо, као и месо и
рибу печену на пламену треба
употребљавати само повремено.

• Уколико се придржавате наведе-
них препорука не треба употреб-
љавати дијететске суплементе. 
Нема ниједног сигурног доказа да

поједине намирнице имају било
какав утицај на брзину раста посто-
јећег тумора. Међутим, исхрана и
исхрањеност онколошких болесника
су значајне за ток болести, будући
да могу поправити опште стање,
снагу и самопоуздање болесника,
као и квалитет живота. Осим тога,
код око 50% оболелих од малигних
болести (у зависности од врсте
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тумора) јављају се различити про-
блеми у вези са исхраном, било као
директна последица раста тумора,
било као пратећи ефекти лечења. 

Поред проблема у исхрани до
којих доводи сама болест, могући су
и секундарни нутритивни проблеми
који настају због специфичне приро-
де и локализације тумора, као и
терапије. Додатни проблем је сма-
њење отпорности организма, што
погодује развоју инфекција, посебно
опортунистичких.

Након што организам оболи од
канцера, његове потребе почињу да
се мењају. То значи да ће бити
потребно да промените и целокупну
исхрану и начин живота. Лоше
навике, попут цигарета, алкохола
или нездраве хране, треба да поста-
ну прошлост, а омега 3 масне кисе-
лине, поврће и велике количине
воде, треба да постану ваша свакод-
невица.

Рак је болест 20. века која све
више узима маха. Прогнозе Светске
здравствене организације кажу да
ће до 2020. године бити чак 15
милиона новооболелих од неке
врсте карцинома.

Избалансирана исхрана може
бити добра превенција обољења,
али може и успорити раст канцеро-
гених ћелија. С друге стране, све
оно што је лоше и штетно за органи-
зам, треба потпуно избацити из
употребе.

Бројна су истраживања која пот-
врђују да особе чија се храна бази-
ра на биљној храни (поврће, воће,
цела зрна житарица, махунарке)
ређе оболевају од канцера од особа
чија се исхрана базира на намирни-
цама животињског порекла (црвена
меса, месне прерађевине, млечни
производи).

Такође, већи је ризик код особа
чија је исхрана богата масним млеч-
ним производима и црвеним месом,
простим шећерима (бели шећер,
слаткиши) и које конзумирају алко-
хол. Оболеле особе треба да конзу-
мирају 5–9 порција воћа и поврћа,
поготово оних богатих витамином Ц,
Е и селеном, јер су добри антиокси-
данси. Такође, треба повећати унос
омега 3 масних киселина, а смањити
унос омега 6 масних киселина.

То значи јести више сардине,
скуше, харинге, лососа, туне, ораха,
уља ланеног семена, уља репице и
сојино уље. Треба ограничити или
потпуно избацити сунцокретово
уље, кукурузно уље и масна меса. У
исхрану оболелих од рака дојке
треба уврстити и производе који се
добијају од целог зрна соје, попут
тофу сира и мисо пасте.

Уместо хлеба, боље је јести дво-
пек, кекс, крекере, пиринач, кувани
или печени кромпир, а уместо млека
немасне сиреве и јогурт. Од меса
треба јести кувану пилетину и теле-
тину, избегавати пржење и јаке
зачине. Треба повећати унос течно-
сти, и то воде, а избегавати засла-
ђене и густе сокове.

Сања Миросављевић
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Упознавање са истином о узроч-
но-последичној интеракцији осиро-
машеног уранијума (ОУ) и биолош-
ких система која је заснована на
одавно научно верификованој кан-
церогености и генотоксичности овог
алфа емитера – најподмуклијег
„тихог убице“ од свих врста јони-
зујућег зрачења, неопходан је пред-
услов за разумевање још једног
међу разлозима драстичног линеар-
ног повећања стопе оболевања и
умирања од тумора нашег народа
(врх европске листе), насталог
после бомбардовања осиромашеним
уранијумом српског етничког про-
стора (Босне и Херцеговине
1994–1995. године и Србије и Црне
Горе 1999. године). Према искустве-
ним и научним критеријумима оче-
кује се да ће бројеви оболелих и
умрлих од уранијумом индукованих
тумора на нашим просторима бити
највећи 20–30 година након озраче-
ња, дакле 2020–2030. године.
(Босна и Херцеговина, Далмација
2015–2025. године; данашња Ср-
бија, Косово и Метохија, Црна Гора
2020–2030. године)*. Тај тренд, од
1994/95. и 1999. године, до данас
обележен је инхерентним и специ-
фичним карактеристикама уранијум-
ског епидемијског еквивалента коме
смо сви изложени, а који прети да се
највиши степен реда у размени
материја и енергије у природи пре-
твори у највиши степен нереда са
штетним последицама по живи свет
и будуће српске генерације.

Први неуобичајени скокови уче-
сталости малигних хематолошких
обољења (MHO: AL и HGL леукемије
и NHL лимфоми) забележени су
2000–2001. године у Сарајевско-
романијској регији (1). Слични ско-
кови учесталости оболевања и уми-
рања од истих болести, у периоду
од 1999–2007/2009. године, у ужој
Србији и Војводини забележени су
2006–2007. године (2). Ови јасни и
статистички значајни порасти секун-
дарних пострадијационих леукемија
после латентног периода** од 6 до
10 година, недвосмилено говоре о
директној узрочно-последичној по-
везаности ОУ и појаве тумора.
Предвиђања за „плато“ оболелих и
умрлих у српским земљама од ОУ
индукованих тумора за 2020–2030.
годину, која се за сада показују
исправним, сублимирана на основу
досада објављених научних радова
у свету*** и веродостојних научних
извештаја српских лекара са
Медицинског факултета из Српског
Сарајева (2001. године) и највећих
ауторитета српске научне заједнице
за ову тему, стручњака Института
„Винча“, ВМА, Института за јавно
здравље „Др Милан Јовановић
Батут”, Института за онкологију,
неурохирургију и Центра за нукле-
арну медицину и ПЕТ КЦС – први пут
су изнета пред српску и светску јав-
ност у студији „Злочин у рату – гено-
цид у миру” (Јовановић В., Петковић
С., Чикарић С., 2012. године). 

Подлога свих научно кредибил-
них радова српских и светских
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научника о здравственим ефектима
радијације јесте огромна стручна
библиографија чија се база са више
од 3,5 милиона доступних библио-
графских референци налази у
Међународном нуклеарном инфор-
мационом систему Међународне
агенције за атомску енергију (INIS-
IAEA). Сва та огромна литература до
детаља разлаже физичке основе
зрачења; разматра све аспекте
његове дозвољене мирнодопске
примене; етичка и морална огра-
ничења употребе нуклеарне енер-
гије и посебних врста зрачења у
војне сврхе; предлаже мере заштите
од зрачења због његове доказане
канцерогености; новим техноло-
гијама преиспитује досадашња
сазнања о све четири фазе процеса
канцерогенезе (посебно треће –
хемотоксичне фазе –  зрачењем
индуковане неконтролисане хемиј-
ске реакције на биохемијском, суб-
ћелијском нивоу којој следи послед-
ња, четврта фаза –  малигна алтера-
ција). 

Имајући ово последње у виду
може се рећи да су лексичко-семан-
тичка иживљавања НАТО лобиста
да осиромашени уранијум није кан-
цероген, али јесте хемотоксичан,
лицемерје најниже врсте – које
представља најтеже кривично дело.

Антиципација струке заснована
на теоријским и реалним искуствима
са мирнодопском применом зрачења
али и познатим нуклеарним акци-
дентима (Острво 3 миље у САД,
Москва, Винча 1958. године,
Чернобил 1986. године), као и
њеном војном применом (Хирошима,
Нагасаки, Заливски ратови, Балкан)
–  на основу чега су написани томо-
ви књига, периодичних публика-
ција, декларација, упутстава и еду-
кативних планова и програма

Међународне агенције за атомску
енергију УН (IAEA-UN) и Института
за нуклеарне науке Винча (ВИНЧА) –
данас је уграђена у обимну законску
регулативу свих земаља чланица УН
која се односи на руковање, про-
изводњу и примену јонизујућег
зрачења, као и на мере превенције
најтеже последице радијације –
канцерогенезе. Максима научно
кредибилног стохастичког приступа
да „свака доза радиоактивног зраче-
ња носи генотоксични и канцероге-
ни потенцијал” критички најстро-
жим научним приступом сублимира-
на је у публикацијама IAEA-UN, а на
основу резултата свеобухватних и
мултидисциплинарних истраживач-
ких студија из области нуклеарне
физике, радиобиологије и нуклеар-
не медицине у најкомпетентнијим
светским научним институцијама. 

Сврха тако озбиљног приступа
науке и политике теми радиоактив-
ног распада јесте што тачније
утврђивање безбедносних граница
мирнодопске и војне примене нукле-
арне енергије унутар којих не би
постојала потреба наше цивилиза-
ције за етичким и моралним пре-
испитивањима намера савремене
науке. 

Разлог те озбиљности је контекст
на коме је заснована научно доказа-
на, неупитна и недвосмислена
чињеница да је алфа зрачење
трансуранских изотопа природног
уранијума (234-U, 235-U и 238-
DU/осиромашени уранијум, ОУ) и
њихових „ћерки“ (актинида) због
своје физичко-хемијске реактивно-
сти и радиобиолошких интерак-
цијских предодређености најопас-
није од свих осталих врста јони-
зујућег зрачења.

Процесом обогаћивања природ-
ног уранијума добија се подобна
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форма нуклеарног горива које омо-
гућава нашој цивилизацији неслуће-
не технолошке могућности. Осиро-
машени уранијум, као нуклеарни
отпад тог процеса, истовремено
представља најтежи изазов наше
цивилизације. 

Овим кратким прегледом доказа-
но је да је страх од осиромашеног
уранијума оправдан, јер он јесте и
хемотоксичан и канцерогени агенс.
У следећем наставку биће речи о
изазовима проблема складиштења
осиромашеног уранијума који су се у
главама твораца Милосрдног анђела
изродили у монструозну идеју о
„конверзији нуклеарног материјала
у еколошки бенигнију форму”. 
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* У другом наставку овог текста
биће показано да су у САД тај
период у односу на акцидент
који су имали са складиштем
осиромашеног уранијума и
праћењем последица по здрав-
ље локалног становништва про-
дужили до 2039. године. 

** Латентни период је време појав-
љивања првих клиничких тумо-
рских симптома након озрачива-
ња; за алфа зрачење латентно
време износи 6–10 година.

*** О најважнијим научним радови-
ма у свету на тему узрочно-
последичне везе ОУ-тумори у
другом наставку овог текста.

Милан Лекић
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Лењост срца

Већ деценијама се пред нашим
очима одвијају асиметрични ратови
са далекосежним последицама по
цивилно становништво одређене
земље и целокупно окружење. То су
претежно нуклеарни ратови са
„прљавим бомбама“ и постатомски
ратови са плазма оружјем, као и
климатски ратови и намерне и вели-
ке интервенције техничким сред-
ствима у геохемијским или биогео-
хемијским циклусима земље (гео-
инжењеринг). Сви ови ратови се
одвијају по тајној геостратешкој
агенди хегемона за осигурање свет-
ске доминације. Циљ је депопула-
ција многољудних региона, пре
свега Средњег и Блиског Истока.
Владајуће елите не презају ни од
гашења свих људских живота (омни-
цида). Пошто смо ми грађани
Запада из лењости срца допустили
да се ови злочини догоде далеко од
наших, требало би, сигурних зема-
ља, њихове смртне последице нас
данас сустижу. Тиме остају само
неколике генерације које могу
нешто да учине. Ми смо одговорни
за оно што остављамо генерацијама
које долазе. То нас изгледа не
брине.

Психологија насиља

Током мојих студија психологије
учествовао сам на семинару са
темом „Психологија насиља“. На
питање ко је крив за насиље у

свету, наш професор је изразио сле-
дећи став: Човечанство није решило
проблем насиља. Епидемија жудње
за моћи и бруталност у економији и
политици воде изнова катастрофама
као што су ратови и терор, који
односе милионе људских живота,
као што је то чинила куга у средњем
веку. Ове катастрофалне последице
погађају нас у живац али нас не
узбуђују много, већ остајемо равно-
душни. Безумни какви јесмо и даље
се уљуљкујемо да смо сигурни, док
се тамни облаци насиља надвијају
над нашим главама. Свесни смо да
своју кућу градимо на ивици вулка-
на, али се предајемо нади да неће
доћи до нове ерупције; умирујућа
самообмана нам је дража од помис-
ли на опасност. Желимо да забора-
вимо на малодушност и радије бира-
мо задовољство. Принцип ужитка
нема способност да заштити човека,
јер реалност жели да је схвате и
препознају: ко у њој западне у про-
тивречност бива или оштећен или
сатрвен.

Ако живимо у свету у ком су на
дневном реду ратови и злочини,
онда смо саучесници чак и онда
када смо жртве, јер свет је онакав
каквим смо га уредили или, у смислу
већ постојећих односа, каквог га
толеришемо. Нико не може избећи
одговорност. Стострука неправда се
не дешава само „тамо негде у
Турској“, него у нашој најближој
околини, али то нас не огорчује, ми
не штитимо слабе и не помажемо
немоћнима. Невоља човечанства не
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дотиче наше срце. Све док се
довољно не боримо против насиља,
одобравамо га. Имамо обмањујућу
наду да ћемо бити поштеђени. Али у
оном тренутку када се и на нас саме
сручи, обично је прекасно да се
обузда. Болест коју смо пропустили
да лечимо код другог, снађе нас
саме.

Сећао сам се овог одлучног става
када сам почињао да се бавим
деструктивним и разарајућим после-
дицама прошлих и садашњих ратова
са сталном потребом илегалног
радиоктивног оружја, као и улогом
нас грађана.

Вести о наставку ратних 
злочина нису нас уздрмале

Преко медија смо 1991. године
пратили дешавања око 2. заливског
рата у Ираку. То је најотровнији рат
у светској историји, који је нај-
страшније разорио животну околи-
ну, јер је употреба 340 тона високо-
токсичног и радиоактивног ура-
нијумског оружја имала глобалне
последице. Оружје је између оста-
лог коришћено да би се испробало
радиобиолошко деловање нуклеар-
ног оружја 4. генерације које је било
још у фази развоја (в. Морет 2011).
Иако нама грађанима ово није било
много познато, ипак смо чули о сто-
тинама хиљада погинулих ирачких
војника, о десетини хиљада мртвих
цивила, као и о нафтним изворима
који горе, бомбардовању нафтних
танкера и нафтних изворишта, чиме
је разорен пустињски екосистем.
Неколико година касније слушали
смо о такозваном „заливском син-
дрому“. Разлог више да ове злочине
ставимо на стуб срама и затражимо
њихов неумитни крај. 

Године 1994/95. у Европи је прво
Босна и Херцеговина бомбардована
осиромашеним уранијумом, три
године касније Југославија. Агресија
1999. године против Југославије са
циничним кодним именом „Мило-
срдни анђео“ била је модел за све
накнадне агресије деведесетих
година. Немачка као НАТО-парнер
била је један од највећих профитера
разбијања Југославије и колониза-
ције Балкана. Амерички интереси у
Југославији били су чврсто повезани
са изградњом цевовода из централ-
не Азије ка топлим водама лука
Југославије на Средоземљу (в.
Морет 2011). Немачки народ се дао
преварити дрским лажима своје соп-
ствене владе и медија, и делимично
се сложио с тим ратом, иако су
могли да претпоставе да бомбардо-
вање избегличких колона, мостова
на Дунаву, ТВ станица и рафинерија
нафте не може бити циљ једне
„хуманитарне интервенције“. Године
2001. почео је рат у Авганистану.
Убрзо је постало јасно да то није рат
у земљи трећег света него рат ПРО-
ТИВ земље трећег света. Бачено је
800–1000 тона осиромашеног ура-
нијума. Међутим, најопасније је то
што се 100 посто осиромашеног ура-
нијума из бомби и пројектила при
удару распршило и у виду аеросола
отишло у атмосферу (в. Морет
2011).

Независни амерички геоистражи-
вач и међународни експерт за
зрачење и јавно здравље Леурен
Морет пише у једном стручном
чланку „Уранијумска муниција:
тројанац атомског рата“ о запре-
пашћујућим сличним паралелама
између рата у Ираку, Југославији и
Авганистану: „У свим градовима
бомбардоване су телевизијске и
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радио станице као и образовни
центри. (...) Културни раритети и
историјске драгоцености у све три
земље били су означени као циљ и
уништени су; један вид културног и
историјског чишћења, једна колек-
тивна и национална психичка трау-
ма. Стална радиоактивна контами-
нација и разарање животне средине
у све три земље никад није била
присутна и без преседана је праће-
на наглим повећањем карцинома и
деформитета код новорођенчади.
Дугорочно, они ће се само повећа-
вати, са непознатим деловањем
због хроничне засићености и расту-
ћег унутрашњег засићења, зраче-
њем проузрокованим уранијумском
прашином. Генетске аномалије пре-
носиће се будућим генерацијама. Од
самог почетка је јасно да је то био
план за истребљење једне нације,
за геноцид“ (2011).

1993. уследио је и трећи заливски
рат против Ирака. САД су обмануле
свет, оптужујући Садама Хусеина да
поседује оружје за масовно униште-
ње. У ствари, они су сами унели у
земљу оружје за масовно уништава-
ње у виду уранијумских бомби и
применили га. Неколико година кас-
није од једног пријатеља из Ирака
слушао сам о застрашујућим злочи-
нима над цивилним становништвом
(између осталог у Фалуџи) и видео
прве фотографије беба са деформи-
тетима. Обоје ме је дубоко погоди-
ло, али даље нисам ништа предузео.
Међутим, ратови су се наставили:
2006. рат у Либану између хезбола-
ха и Израела, 2011. рат у Либији, од
2011. рат у Сирији и још увек рат у
Ираку и Авганистану, уз даљу упот-
ребу уранијумске муниције и борбу
против Исламске државе (в. Морет
2017). Да је осиромашени уранијум

први пут употребио Израел 1973. у
синајским ратовима против Арапа
под специјалним надзором САД-а,
прочитао сам тек код Моретијеве.

На питање зашто САД свесно и
вољно употребљава високотоксично
и радиоактивно уранијумско оружје
(„прљаве бомбе“) у ратовима широм
света, Моретијева одговара овако:
„Вашингтон примењује осиромаше-
ни уранијум као смртоносно оружје
за подстицање даљих тајних гео-
стратешких агенди (упоредити Бже-
жински 1997. „Велика шаховска
табла“, прим. аут.). (...) Америчка
употреба оружја са осиромашеним
уранијумом која свим међународним
уговорима гађа у лице, полако ће
уништити сва створења на свету,
укључујући и човека, а ова земља
ипак наставља да трага за
убијањем, свесна свог деструктив-
ног потенцијала“ (2011). „Владајућа
елита“, пише она на својој веб стра-
ници www.leurenmoret.info, „још од
2. светског рата подстиче тајне нук-
леарне ратове у сврху депопула-
ције, под изговором да ’зарад
националне сигурности’ врши атмо-
сферске пробе“; (...).

Ми, грађани Немачке, нисмо били
упознати са свим ратним злочинима,
али смо уз помоћ алтернативних
медија и одговарајућих књига могли
да створимо тачну слику, јер смо
хтели да сазнамо истину. Али ратна
дешавања са свим неизрецивим сви-
репостима била су далеко од нас и
нисмо могли да верујемо да ослобо-
ђене отровне и радиоактивне чести-
це уранијум оксида могу и нас
озрачити – упркос искуству са
Чернобиљем 1986. Код већине нас
остала је само запрепаштеност и
срам, да смо насели на манипула-
ције политичких кловнова. Запали
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смо у летаргију са мањком емпатије
да – због лењости срца (Толер 1978)
– саосетимо са жртвама њихово
неизмерно страдање”. 

Данас стојимо пред распадом
наше животне средине и пред

омницидом

Леурен Морет, стручњак за
зрачења, описује осиромашени ура-
нијум као „оружје које наставља да
убија“: „Време полураспада ура-
нијума 238 износи 4,5 милијарди
година, што одговара старости
земље. И када се уранијум 238 у
своја четири низа распадне на своје
пратеће радиоактивне елементе, он
са сваким кораком ослобађа све
више радиоактивности, пре него
што постане олово. Не постоји
начин да се то искључи. (...) Након
формирања нерастворљивих микро-
скопских и субмикроскопских чести-
ца уранијум оксида на бојном пољу,
ове радиоактивне лебдеће материје
остају у ваздуху и путују као састав-
ни део атмосферске прашине широм
земље, контаминирајући животну
средину, насумице убијајући, унака-
зујући и изазивајући болести код
свега живог, оним што се кишом,
снегом и влагом из атмосфере
спере. (...)“ (2011). Радиоактивност
не поштује границе, социјалне
слојеве ни вере.

Росали Бертел, америчка лекар-
ка, биометричарка и еколошка акти-
висткиња, која је 1986. године доби-
ла алтернативну Нобелову награду
за своју књигу о опасностима радио-
активне контаминације земље, гово-
ри о омнициду: „Концепт брисања
врста узрокује релативно брз, наме-
ран, радијацијом изазван крај исто-
рије, културе, економије, биолошке
репродукције и сећања. То је улти-

мативно човеково одбијање живота,
дело које тражи нову реч која ће га
објаснити: омницид“ (в. код Морет
2011). „Овде говоримо о разарању
мајке земље уранијумским оружјем.
Притом не можемо занемарити нове
врсте вођења ратова. Бертел их
наводи: плазма оружје, климатски
ратови и геоинжењеринг”.

Светска здравствена организа-
ција (СЗО) потвруђује прогнозе обе
научнице. Према њима канцерогена
обољена су у драстичном порасту у
свету. СЗО очекује да ће сваке годи-
не до 2030. више од 21 милион
нових људи да оболи од тумора.
Порашће и број смртних случајева
изазваних карциномом са 8,2 на 13
милиона. На Светски дан борбе про-
тив рака 2017. известила је: Терет
карцинома у европском региону СЗО
и даље је у порасту и представља
ужасано физичко, емоционално и
финансијско оптерећење за оне
погођене овом болешћу, њихове
породице, околину, као и за здрав-
ствени систем. Упркос напорима у
области превенције, раног открива-
ња и терапије, смртност је у свим
деловима Европског региона између
2000. и 2015. порасла за 6,6 посто.
(Regional Office for Europe –
Регионална канцеларија за Европу).

Остају само неколике генера-
ције да нешто предузму

„Континуирана употреба овог
илегалног радиоактивног оружја“,
пише Леурен Морет 2011, „која је
зрачењем већ контаминирала вели-
ке области – и која ће наставити
контаминацију других делова света
– је у ствари светски проблем и
међународни изазов. (...) То је про-
блем свих становника света – да
зауставе уранијумске ратове и буду-
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ће атомске ратове, који проузрокују
непоправљива разарања. Остају
само неколике генерације пре свет-
ског колапса и тада ће бити прекас-
но. Не можемо бити здравији од
наше околине – удишемо исти ваз-
дух, пијемо исту воду и једемо исту
храну“. До овог закључка је дошла
Розали Бертел већ 1982: „Наш
колективни генетски фонд, који се
развио пре више стотина милиона
година, задњих 50 година је озбиљ-
но погођен. Време које нам је оста-
ло, култура преокрета ‘смртности
леминга’, опада. Шта ћемо причати
својим унуцима у будућности, шта
смо у цвету наше младости учинили
да преокренемо процесе смрти?” (в.
код Морети 2011).

Тридесет пет година касније у
интервјуу на тему „Радиоактивност
и гашење живота – Јесмо ли ми
задња генерација?” рекла је: „Оно
што управо радимо је да увођењем
грешака у наш ДНК односно у генет-
ски фонд смањујемо број генерација
способних за живот на нашој плане-
ти. (...) Ми смо смањили способност
преживљавања живих система на
планети. Хоће ли се наша планета
опоравити од ових подухвата или
ипак неће. (...) Ми смо одговорни за
оно што остављамо следећим гене-
рацијама. (...) Изгледа наша генера-
ција се не брине за будућност. То
није наше наследство. Наше наслед-
ство је оставити нашој деци нешто
боље него што смо ми примили. Али
то нас изгледа не брине. (...)
Сигурно ћемо морати подићи своје
гласове (...)“ (Бертел у интервјуу
2013).

Један актуелни глас је глас
„Међународне кампање за забрану
атомског оружја (ICAN)“. Додељена
јој је Нобелова награда 6.10.2017.
Али сви ми можемо подићи свој глас

ако превазиђемо лењост наших
срца. За улогу индивидуе у једној
безизлазној ситуацији, писац и
филозоф Албер Ками је убрзо након
избијања Другог светског рата у
„Писму једном очајнику“ написао:
„Сваки човек поседује мање-више
велику сферу утицаја. Ви можете
убедити десет, двадесет, тридест
људи да овај рат није био нити је
неизбежан, да још нису употребље-
на сва средства да се он заустави,
да то кажемо, ако је могуће да то
напишемо, ако је потребно да крик-
немо из свег гласа! Ових десет или
тридесет људи ће рећи још десети-
ни других који ће то са своје стране
даље раширити. Ако их лењост
задржи, па добро, почеће са други-
ма испочетка“ (2013).
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За читаоце часописа „Рак“ мало
подсећање како остати здрав и
посебно, како се заштитити од опас-
ности које доприносе појави рака.

У седамнаест акција које је
Подружница Ниш, Друштва Србије
за борбу против рака, у претходној
2017. години обавила, упозоравали
смо здраве о опасности од пушења,
алкохола и грешака у исхрани,
нарочито када се не узима храна
богата витаминима (има их у свежем
воћу и поврћу), о значају самопрег-
леда дојке сваког месеца и гинеко-
лошког прегледа једном до два пута
годишње, за жене и преглед проста-
те сваке године почев од педесете
године, а по потреби и раније са
напоменом да је пораст оболевања
од рака простате од 2000. до ове
године највећи раст оболевања од
рака и до 20%. Узимајући у обзир
утицај стреса, утицај и последице
бомбардовања на здравље људи у
Србији (ово последње оспорава се
од неких стручњака) имамо довољ-
но разлога да се појединчано замис-
лимо и забринемо над начином како
живимо и како поштујемо препоруке
за здравље.

Мањкавост примене прописа о
забрани пушења у затвореним про-
сторијама и наша потреба да свако
добро правило претворимо у
супротност, даје ми за право да
кажем следеће: Пушење или посао,
треба поставити појединим профе-
сијама као што су оне у здравству,
школству, култури и свим јавним
делатностима.

Други део мојих размишљања на
онколошке теме, односи се на све
чешћи проблем неге и забрињавања
старих који су били онколошки
болесници и за које нема могућно-
сти за болничко лечење, а они су
сами и немоћни. Без обзира на мате-
ријалну ситуацију они се нађу у при-
лици да су месецима и данима
потпуно сами. Служба за кућно
лечење, помоћ у кући од стране
геронтодомаћица, центри за соци-
јални рад, родбина, пријатељи,
држава, све су то могућности да овај
проблем почне да се решава са свих
страна и успешно. Примери са тере-
на уверавају нас да те усамљене,
старе особе нису најчешће способне
да саме одлучују и да се догађају
злоупотребе њиховог стања. Зар то
није прилика да се укључи држава и
да преко својих органа води гене-
рално бригу о сваком свом станов-
нику. Ето прилике да се упосли
незапослен млади свет, наравно
након одговарајуће обуке.

Волела бих да за крај ових белеш-
ки напишем нешто охрабрујуће,
пребирем по сећању, верујте у иску-
шењу сам да наставим у суморном
тону, јер је он преовлађујући, али,
ево сетих се. Моја комшиница се
уплашила да се то код ње сигурно
рак појавио. Боли је стомак, мучи се
и страх је савладао и дању и ноћу,
јавља се на преглед код свог лека-
ра, снимање, лабораторијске анали-
зе. На крају се закључује да се ради
о шуљевима. Одахнула је, само да
није рак.

13

БЕЛЕШКЕ СА ОНКОЛОШКОГ



У Нишу, у првој половини феб-
руара лепо време и погодности за
развој вирусних зараза идеални, ова
блага зима донела нам је нове иза-
зове за здравље, нека свако нађе
свој начин за заштиту. Предлог,
шетање поред Нишаве (или неке

наше реке), доста свежег воћа и
поврћа уз читање по сопственом
избору.

Др Кадивка Стевановић
Ниш
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Скоро ми је једна бака рекла: „Дете моје, како опстати у овом болесном
времену, остати здрав, нормалан и дочекати дубоку старост“. Одговорила
сам јој да мој дека стално говори: „Саро, једи лепо јер здравље на уста
улази!“. Насмејале смо се обе.

Моје искрено мишљење је да се ми нездраво хранимо. Нисмо довољно
активни, време проводимо у затвореним просторијама, поред компјутера, од
телефона се не одвајамо.

Решила сам да променим своје навике. Не желим никакве изговоре:
немам времена, нисам расположена, пада киша, спава ми се... Чињеница је
да када легнемо на време, насмејани и одморни крећемо у нови дан.

Ево, устала сам из кревета, почињем да се лагано истежем и осећам да
ми прија, настављам са јутарњим разгибавањем. Одлазим у школу, час
физичког једва чекам. Понекад ми је жао што не траје дуже. Разне вежбе,
трачање, пливање, кошарка, одбојка... Све је важно за развој и здравље
нашег организма.

Након свих школских обавеза које су понекад исцрпљујуће, узимам свој
бицикл и крећем у лагану вожњу која ме опушта. Викендом имам више сло-
бодног времена, активности које сам себи одредила дају одличан резултат.
Волим да прескачем вијачу, радим трбушњаке, трчим.

Моја дивна мама је ту да ми спрема здраве оброке. Доручак је битан и
обилан, ручак и вечеру не прескачем, између оброка једем воће и поврће и
вежбам, вежбам. Само шетња и вежбање помажу да се опустим након
напорног дана.

Мањак физичке активности може допринети настанку болести. Само веж-
бањем можемо допринети нашем здрављу, обезбедити карту за лепшу
будућност.

Сара Петковић, V/1

О.Ш. „Херој Света Младеновић“, Смедерево



Разболевање од малигне болести
може да буде околност која доводи
до кризе, а оболела особа да буде у
кризном стању, које се односи на
субјективан доживљај изазван криз-
ном ситуацијом. Према Каплану,
криза је „кратка психичка пометња
која се догађа с времена на време
особама чији животни проблеми у
датом тренутку превазилазе њихове
капацитете“. Клиничку слику кризе
различити аутори различито опи-
сују, наводе се промене у области
емоција и когниције које се манифе-
стују напетошћу, конфузијом и
осећањем безнадежности.

Сазнање о дијагностикованој
малигној болести представља реал-
ност која прети променама у физич-
ком изгледу и функционисању, сма-
њењем осећања контроле и оболела
особа је у ситуацији да се суочи са
признањем сопствене смртности. 

Почетак кризне ситуације се
карактерише неверицом, следи
осећање очаја, анксиозност, депре-
сивност или бес и агресивност.
Касније у фази суочавања са будућ-
ношћу, прихватања реалности и
неминовности насталих промена,
често се јавља осећање безнадеж-
ности. Након тога, уместо сумње,
јавља се нада и расте самопоштова-
ње. Особа покушава да разуме шта
се у ствари догодило и успоставља
емоционалну контролу.

Ова осећања могу да се редукују
ако је oболела особа информисана о
болести и лечењу, ако се добро
организују свакодневне активности

и када активно учествују у лечењу и
оболела особа и породица.

У фази интеграције особа је разу-
мела шта јој се догодило и целокуп-
на криза постаје интегрални део
њеног сопственог животног иску-
ства.

Да би се сачувала соматска и пси-
хичка равнотежа, оболела особа
треба да се суочи са реалношћу пра-
вилно интерпретирајући новонаста-
лу ситуацију. Неопходно је да одр-
жава везу са блиским особама које
могу бити од помоћи, да задржи
позитивну представу о себи и чува
осећање компетентности и моћи.

Реч „борба – ухватити се у кош-
тац“ изражава понашање и делова-
ње особе која је у кризној ситуацији.
Борити се, значи користити раз-
личите стратегије за превазилаже-
ње рањивости коју човек носи у
себи и стресова који долазе из спо-
љашње средине.

Механизми превладавања кризне
ситуације могу да буду усмерени на
процену, на проблем или на емо-
ције. У процени кризне ситуације се
врши логичка анализа и ментална
припрема, која се састоји у „разла-
гању“, „распарчавању” проблема
који у првом тренутку делује као
нерешив и у планирању корака у
његовом решавању.

Касније, когнитивним редефини-
сањем, особа прихвата реалност
ситуације и покушава да у њој про-
нађе нешто пожељно и прихватљи-
во, док когнитивним избегавањем
или порицањем, особа пориче или
минимизира озбиљност ситуације.
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малигног обољења у кризној ситуацији 



Превладавање усмерено на про-
блем подразумева тражење инфор-
мација и подршке, прикупљајући
информације о догађају и учећи о
њему, особа покушава да поврати и
ојача контролу над угрожавајућим
догађајем.

Предузимање акција за решава-
ње проблема, у основи је покушај
контроле над ситуацијом, јачање
самопоштовања и осећања компе-
тентности.

Препознавање алтернативних
решења се састоји у промени и тра-
жењу нових извора сатисфакције
као што је „изгарање” на послу
после тешког животног догађаја.
Превладавање усмерено на емоције
је афективна регулација, када особа
постиже контролу над емоцијама
најчешће „храбрењем себе”, увера-
вањем да има довољно снаге, поно-
са, издржљивости да превазиђе
постојећу ситуацију. Емоционални
изливи, „раптуси”, се манифестују
плакањем, вриштањем, бесом и
покушајима емоционалног дистан-
цирања кроз опор тзв. „црни хумор”.
Резигнирано прихватање представ-
ља мирење са ситуацијом и прихва-
тање „ствари онаквим, какве јесу”. 

Основна функција превладавања
је да се одржи нада и оптимизам. У
литератури се наводи да се извори
превладавања налазе у физичком
здрављу и енергији, позитивним
веровањима, социјалним вештина-
ма, материјалним могућностима и
социјалној подршци.

Разболевањем од малигне боле-
сти једног члана породице настаје
тешко време за целу породицу. Не
постоји један прави пут и начин
деловања и понашања у новонаста-
лој ситуацији, нити постоје саврше-
не речи које би се могле исказати у
тренутку разболевања од малигне

болести у циљу пружања подршке
оболелој особи. Само присуство
породице и блиских особа и слуша-
ње оболеле особе је понекад
довољно уверавајући знак љубави и
подршке.

Болест потреса целу породицу,
окупља је и зближава, а у неким
случајевима продубљује неспоразу-
ме и тешкоће које су постојале од
раније. Најважније је да се стресна
ситуација што пре превлада, да се
одржава отворена комуникација, да
се што пре постигне нова равноте-
жа, уважавајући новонастале усло-
ве.

Чланови породице буду често у
ситуацији да први сазнају дијагнозу
малигне болести свог оболелог
члана и у дилеми су да ли треба и
оболелој особи саопштити дијагнозу
или је заштитити од лоших вести, да
би се можда лакше изборила са про-
блемом. Када се оболелој особи не
саопшти дијагноза болести, она је
онемогућена да доноси значајне
одлуке о свом лечењу, али и о соп-
ственом животу, што касније може
да резултира неповерењем у члано-
ве породице. Став да оболелог
треба „чувати“ од информација које
би га узнемириле, више говори о
несналажењу околине, него жељи
оболеле особе. Ако оболели разот-
крије „заверу ћутања“, може да раз-
вије осећање дубоког неповерења и
повлачење у себе. Породица треба
да буде уз оболелог члана и кроз
прихватање непријатних осећања,
као што је страх, депресија, љутња,
осећање кривице, зависти или
непријатељства према околини. Ова
непријатна осећања нису проистек-
ла из грешака породице, већ су
неизбежне реакције оболелог у
напору да реши питања на која нема
одговора.
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Однос породице према оболелом
и њихова комуникација треба да
буде слична као и пре разболевања.
Ако су чланови породице пре боле-
сти били склони ведром расположе-
њу и хумору, не треба да постану
„смртно“ озбиљни, оријентисани
искључиво на болест, такво понаша-
ње може да изазове осећање изоло-
ваности, изгубљености и оболела
особа ће бити више окренута према
болести, него према животу.
Пожељно је да се обезбеди уоби-
чајени проток информација које се
тичу породице, комшилука, посла и
шире околине, као и садржаје акту-
елних друштвених догађаја. То обо-
лелом потврђује да га болест није
онеспособила и искључила из тока
догађаја. 

Људи из окружења који остају уз
оболелу особу и желе искрено да
помогну, стално се питају да ли је
њихово понашање адекватно, да ли
пружају довољно и на прави начин,
да ли је њихово понашање природ-
но, спонтано, опуштено или су пре-
више напети, крути и озбиљни?
Стално се питају да ли болесник
примећује њихов страх и њихову
бригу. Нарочито, болесник у тешком
стању активира „сеизмограф“, који
региструје и најсуптилније подрхта-
вање гласа, скретање погледа и
несигурност. Оболела особа настоји
да открије шта стоји иза онога што
је речено и коју поруку му носи.
Треба имати у виду да иако се добро
познаје особа чији су здравље и
живот угрожени, угроженост мења
реакције и расположење. 

Како се животни век оболелих од
малигних болести све више проду-
жава уз фазе погоршања и побољ-
шања, понављањем циклуса лечења
и породицу треба припремити на
стање које ће трајати дуже, али не

давајући прогнозе о дужини болова-
ња. 

Како припремити породицу за
промене и помоћ у превлада-
вању кризе:

• предочити члановима породице и
пријатељима да треба да „изгла-
де“ несређене односе од пре раз-
болевања члана породице, да
заврше старе расправе и отклоне
неспоразуме, да би се породица
заједно и сложно борила са
малигном болешћу,

• препоручити преиспитивање
вредности и приоритета поједи-
них чланова породице,

• припремити све чланове породи-
це за преузимање нових улога и
одговорности у породици (биће
мање времена за дружење и
изласке а више обавеза око обо-
лелог члана),

• одрасли чланови породице се
укључују у одржавање домаћин-
ства, а пријатељима ако су распо-
ложени, задати конкретне задат-
ке (куповина новина, вожња или
пратња код лекара …),

• чланови породице који непосред-
но учествују у нези оболелог
морају да воде бригу и о сопстве-
ном здрављу, треба да буду свес-
ни својих ограничења, да задово-
љавају своје потребе за правил-
ном исхраном, одржавањем физи-
чке кондиције, сном и одмором,

• када је неопходно, треба потра-
жити помоћ стручних лица за
одржавање личне хигијене и неге
оболеле особе, за припремање
хране, куповину, као и за одржа-
вање целокупног домаћинства,

• члановима породице којима би
помогло да потраже стручну
помоћ треба указати на могућ-
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ност да се укључе у рад група за
подршку пацијентима и чланови-
ма породице.
Социјална подршка, посебно,

подршка чланова породице, мења
значење животног догађаја и утиче
на исход кризе. Иако подршка пре
свега има улогу „браника” који убла-
жава дејство стресних животних
догађаја, она представља и веома
значајан извор снаге за превладава-
ње кризне ситуације. Сазнање особе
да је прихваћена, уважена, вољена,

подржавана, да постоје особе на
које може увек да се ослони и од
којих може да добије помоћ, утиче
на самопоштовање и слику о себи,
што помаже да се лакше, брже и са
мање последица превлада и најтежа
животна околност, као што је разбо-
левање од малигне болести.

Др сц. Ана Ђурђевић,
клинички дефектолог
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Жене које су научиле серију
вежби у циљу побољшања покрет-
љивости руке после  дисекције лим-
фних нодуса због карцинома дојке
повратиле су потпуну покретљивост
у обе руке брже од жена које су
имале само едукацију, обавештење
је друге анализе студије под нази-
вом „Едукација и превенција лимфе-
дема”.

Велики број жена које су имале
дисекцију лимфних нодуса добију
папир са инструкцијама о вежбању
после учињене операције али мало
тога још, мишљење је проф. Паскет,
истраживача (Ohio State University,
Clivlend, USA).

Надамо се да ће ова студија доне-
ти упозорење о потреби контроле
жена код којих је урађена дисекција
лимфних жлезда а које су имале
позитивно искуство са вежбањем
због проблема покретљивости руке,
напомињу истраживачи.

Ова студија презентована је на
Симпозијуму посвећеном онима који
су излечени од рака (Cancer
Survivorship Symposium) и била је
јако запажена.

„Као једна од жена која је
завршила лечење због рака дојке и
која је имала искуство да јој рука
отиче после операције мислим да је
важно да ли је обављена адекватна
контрола која је обухватила и про-
цену губитка  покретљивости у рука-
ма”, рекла је проф. Паскет. 

Наша порука је да свака жена
која је имала дисекцију лимфних
жлезда, аксиларну или сентинел,
треба да има физикалну терапију да
би што брже после хируршке интер-
венције поправила покретљивост
руке и задржала функцију руке.
Губитак покретљивости руке зна-
чајно утиче на квалитет живота
жене која је имала дисекцију аксиле
због карцинома дојке. Добра вест је
да физикална терапија може помо-
ћи, да жене то треба да знају и да
могу имати користи од спровођења
физикалне терапије. Сазнање да
вежбање после хируршке интервен-
ције може помоћи жени са карцино-
мом дојке да брзо поврати  потпуну
покретљивост руке је битна ставка у
третману.

У студију „Едукација и превенција
лимфедема” (CALGB 70305) било је
укључено 585 жена са 41 локације,
које су биле рандомизоване у две
групе. Групу која је имала едукацију
и вежбе и другу групу која је имала
само едукацију о вежбању.
Едукација о вежбању укључивала је
све информације о знаковима и
симптомима лимфедема, као и о
свим стратегијама за његово смање-
ње. Оне жене које су имале додатне
вежбе имале су време проведено са
специјалистом за лимфедем обично
физиотерапеутом, и научиле су
вежбе за побољшање покретљиво-
сти руке. Такође им је речено када
да носе еластичну компресију за
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после хирургије лимфних нодуса



руку, када да оптерете руку малом
тежином и дата им је видео
демонстрација вежби које је треба-
ло да науче код куће до следећег
сусрета са физиотерапеутом.

Морбидитет руке, тегобе које су
запажале на обе руке, обухваћеној и
необухваћеној операцијом, проце-
њиван је на основу упитника које су
пацијенти сами попуњавали пре
операције, дванаест и осаманест
месеци после операције.

Покретљивост руке је описивана
као: веома мала, око половине,
готово потпуна, изнад главе и
потпуна.

Резултати су били следећи: два-
наест месеци после хирургије  жене
из групе едукација плус вежбе у
значајно већем броју су пријавиле
потпуну покретљивост руку у поре-
ђењу са групом која је имала само

едукацију. Осамнаест месеци кас-
није 93% жена из обе групе
пријавило је потпуну покретљивост
обе руке. Жене из групе едукација
плус вежбање имале су у 32%
напредак до потпуне покретљиво-
сти у првих 12 месеци у поређењу
са групом где је обављена само еду-
кација  која је имала напредак до
потпуне покретљивости од 6% у
истом периоду.

За 18 месеци потпуна покретљи-
вост је порасла за 37% у групи еду-
кација плус вежбе, а у другој само
за 3%.

1. Exercise improves range of motion
after lymph node surgery Pam
Harrison. Medscape, February 19,
2018 

Др Јелена Бокун
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Последњих година у циљу лече-
ња рака примењују се тзв. паметни
лекови – моноклонска антитела.

Моноклонска антитела су лекови
који препознају и блокирају специ-
фичне протеине који су присутни у
одређеним ћелијама рака. Моно-
клонско антитело нпр. Bevacizumab
(Avastin) се примењује за лечење
узнапредовалог карцинома дебелог
црева у комбинацији са хемиотера-
пијом. 

Авастин делује тако што доводи
до пропадања постојећих крвних
судова тумора, али и спречава раз-
вој нових крвних судова. На овај
начин тумор не добија довољно
кисеоника и хранљивих материја
преко крви и омогућава да ћелије
рака одумиру. Такође, омогућава
доток хемиотерапије до туморских
ћелија.

Ова врста лекова која делује тако
што ремети раст крвних судова у
тумору назива се инхибиторима
ангиогенезе.

Друго моноклонско антитело које
се зове Cetuximab (Еrbitux) приме-
њује се у лечењу узнапредовалог
рака дебелог црева и оно се везује
за епидермални фактор раста
(EGFR). Везивање овог моноклон-
ског антитела за EGFR рецептор
спречава везивање фактора раста
за њега и на тај начин спречава раст
и деобу ћелија рака.

Пре употребе Еrbitux-а мора се
извршити тестирање да ли ћелије
имају K-RAS генотип.

Ова моноклонска антитела се
примењују у виду интравенске
инфузије.

Неке особе имају алергијске реак-
ције на моноклонска антитела што
се испољава у виду реакције сличне
грипу, смањења крвног притиска
или мучнине. Остали могући неже-
љени ефекти укључују осип на кожи
и умор.

Код неких моноклонских антитела
прва доза се примењује полако,
током више сати. Понекад се пред
терапију дају лекови који могу убла-
жити нежељена дејства моноклон-
ских антитела.

Биолошка терапија је релативно
нови начин лечења рака. Састоји се
у примени антитела. Биолошка
терапија се назива још и циљаном
терапијом, зато што циљано униш-
тава туморску ћелију, без негатив-
ног утицаја на здраве ћелије. Стога,
биолошка терапија није повезана са
нуспојавама карактеристичним за
примену хемиотерапије (губитак
косе, мучнина, повраћање, смање-
ње белих крвних ћелија).

Противтуморска антитела препоз-
нају одређене молекуле које се спе-
цифично налазе на површини
туморске ћелије, везивањем антите-
ла на те молекуле активира се иму-
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P i t a w a  ~ i t a l a c a
Na{ ciq je da ovim odgovorima uputimo obolele na odgovorne lekare radi le~ewa

nau~nim metodama, a putem na{eg telefona (011) 656-386 mo`ete dobiti op{irnija
obave{tewa svakodnevno od 10 do 12 ~asova od strane lekara Dru{tva Srbije za borbu
protiv raka. U prostorijama Dru{tva u Beogradu, Pasterova broj 14, pored
obave{tewa mo`ete dobiti i odgovaraju}e publikacije.

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}



нолошки систем који туморску
ћелију сада препознаје као непри-
јатеље и уништава.

Мали молекули због своје величи-
не улазе директно у туморску
ћелију, ометају раст и ширење
туморских ћелија.

У 15–25% случајева рак дојке на
својој површини има прекомерно
изражен HER-2 у туморским ћели-
јама, као и њену способност мигра-
ције и појаву метастаза.

За утврђивање статуса HER-2
рецептора користе се три методе:
• Имунохистохемијска метода –

IHC,
• Тзв. FISH метода
• Тзв. CISH метода.

Имунохистохемијска метода се
најчешће користи, а њоме утврђени
статус HER-2  рецептора на тумор-
ским ћелијама описује се као:
• HER-2 0 (негативан)
• HER-2 1+ (негативан)
• HER-2 2+ (неодређен)
• HER-2 3+ (јасно позитиван на-

лаз).

Све узорке туморског ткива у
којима је тај налаз HER-2 2+,
потребно је поново тестирати јед-
ном од осетљивијих метода као што
су FISH и CISH.

Тумори означени као „позитивни”
потребно је да се лече анти HER-2
терапијом. Циљано лечење смањује
ризик од поновног појављивања
болести. Такво лечење онемогућава
раст туморских ћелија и активира
имунолошки састав организма у
борби против рака.

Херцептин је врста циљане тера-
пије за рак дојке. То је моноклонско
антитело, што је једна врста био-

лошке терапије канцера, у лечењу
циља на ћелије рака дојке.

Жене које су подобне за лечење
са херцептином добијају га кроз
вене. Сваке три недеље у току једне
године, у оквиру андјувантног лече-
ња.

У лечењу узнапредовале болести
рака дојке, херцептин се даје у
дужем временском периоду, не само
годину дана.

Херцептин се може користити и у
комбинацији са хемиотерапијским
лековима Paklitaxelom или Dоceta-
xelom. У првој линији лечења мета-
статског рака дојке примењује се и у
комбинацији са инхибиторима аро-
матазе код метастатског рака дојке
који је позитиван на хормонске
рецепторе.

Др Весна Лукић
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Пратимо кретање малигних тумо-
ра (морбидитет, морталитет) у
Србији од завршетка агресије НАТО
алијансе на Србију. Извори података
су извештаји Регистра за рак
Института за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут“ и
Републички завод за статистику
(број становника, морталитет од
рака). Последњи извештај Инсти-
тута за јавно здравље Србије „Др
Милан Јовановић Батут“ односи се
на 2015. годину који је стигао у
Друштво Србије за борбу против
рака почетком фебруара 2018. годи-
не и који се односи на централну

Србију (без Војводине). Комбина-
цијом добијених података из
Института за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут“ и
Републичког завода за статистику
дошли смо до сазнања да је укупан
број новорегистрованих малигних
тумора у Србији 2015. године
(7,095.322 становника) 38.066 слу-
чајева. У истој години умрло је
21.865 становника Србије. И у овој
години доминирају мушкарци.
Карцином плућа је и даље водећа
неоплазма код мушкараца, а рак
дојке код жена.
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РАК У СРБИЈИ
2001-2015. година

Табела 1. РАК У СРБИЈИ 2015. године

Новооболели од рака Морталитет од рака

УКУПНО (М+Ж) 38.066 21.865

Графикон 1. Број новооткривених случајева од
рака у Републици Србији у периоду 2001–2015.

год.

Графикон 2. Број умрлих случајева од рака у
Републици Србији у периоду 2001–2015. год.
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Графикон 3. Број новооткривених случајева од
леукемија / лимфома (C81-C96) у Републици

Србији у периоду 2001–2015. год.

Графикон 4. Број умрлих случајева од леуке-
мија / лимфома (C81-C96) у Републици Србији

у периоду 2001–2015. год.

Графикон 5. Инциденција и морталитет од рака на 100.000 становника, стопа преживљавања (%) 
у централној Србији, 2001–2009. и 2015. год.(у Републици Србији, 2010–2014. год.)

Графикон 6. Инциденција и морталитет од рака према полу на 100.000 становника, стопа 
преживљавања (%), централна Србија 2001–2009. и 2015. год. (Рег. за рак у централној Србији), 

Република Србија 2010–2014. год.
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Графикон 7. Инциденција и морталитет од леукемије и лимфома (C81–C96) на 100.000 становника,
стопа преживљавања (%), централна Србија 2001–2009. и 2015. год., Република Србија 2010–2014.год.

Графикон 8. Инциденција и морталитет од рака дојке на 100.000 жена, стопа преживљавања (%),
централна Србија 2001–2009. и 2015. год., Република Србија 2010–2014. год.

Графикон 9. Инциденција и морталитет од рака грлића материце на 100.000 жена, стопа 
преживљавања (%), централна Србија 2001–2009. и 2015. год. Република Србија 2010–2014. год.
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Графикон 10. Инциденција и морталитет од рака тела материце на 100.000 жена, стопа 
преживљавања (%), централна Србија 2001–2009. и 2015. год., Република Србија 2010–2014. год.

Графикон 11. Инциденција и морталитет од рака јајника на 100.000 жена, стопа преживљавања
(%), централна Србија 2001–2009. и 2015. год., Република Србија 2010–2014. год.

Графикон 12. Инциденција и морталитет од рака плућа и бронхија на 100.000 мушкараца, стопа
преживљавања (%), централна Србија 2001–2009. и 2015. год., Република Србија 2010-2014. год.
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Графикон 13. Инциденција и морталитет од рака простате на 100.000 мушкараца, стопа 
преживљавања (%), централна Србија 2001–2009. и 2015. год., Република Србија 2010–2014. год.

Графикон 14. Инциденција и морталитет од рака колоректума на 100.000 мушкараца, стопа 
преживљавања (%), централна Србија 2001–2009. и 2015. год., Република Србија 2010–2014. год.

Графикон 15. Инциденција и морталитет од рака желуца на 100.000 мушкараца, стопа 
преживљавања (%), централна Србија 2001–2009. и 2015. год., Република Србија 2010–2014. год.
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Графикон 16. Инциденција и морталитет од рака ларингса на 100.000 мушкараца, стопа 
преживљавања (%), централна Србија 2001-2009. и 2015. год., Република Србија 2010–2014. год.

Графикон 17. Инциденција и морталитет од рака коже на 100.000 мушкараца, стопа 
преживљавања (%), централна Србија 2001–2009. и 2015. год., Република Србија 2010–2014. год.

Графикон 18. Инциденција и морталитет од меланома коже на 100.000 мушкараца, стопа 
преживљавања (%), централна Србија 2001–2009. год., Република Србија 2010–2014. год. 
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Графикон 19. Инциденција и морталитет од рака јетре и ж. канала на 100.000 мушкараца, стопа
преживљавања (%), централна Србија 2001–2009. и 2015. год., Република Србија 2010–2014. год.

Графикон 20. Инциденција и морталитет од рака панкреаса на 100.000 мушкараца, стопа 
преживљавања (%), централна Србија 2001–2009. и 2015. год., Република Србија 2010–2014. год. 

Графикон 21. Инциденција и морталитет од тумора мозга на 100.000 мушкараца, стопа 
преживљавања (%), централна Србија 2001–2009.и 2015. год., Република Србија 2010–2014. год.
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Графикон 22. Инциденција и морталитет од рака мокраћне бешике на 100.000 мушкараца, стопа
преживљавања (%), централна Србија 2001–2009. и 2015. год., Република Србија 2010–2014. год.

Графикон 23. Инциденција и морталитет од рака бубрега на 100.000 мушкараца, стопа 
преживљавања (%), централна Србија 2001–2009. и 2015. год., Република Србија 2010–2014. год.

Извор: Извештаји Регистра за рак у централној Србији (2001–2009. и 2015. годи-
на) и Републици Србији (2010–2014. година) Института за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут“, Београд, 2001–2014. година.
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ПОСТАНИТЕ ЧЛАН ДРУШТВА СРБИЈЕ 
ЗА БОРБУ ПРОТИВ РАКА...

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!

Обавештење за чланове Друштва 
(чланарина за 2018. годину)

• Годишња чланарина Друштва Србије за борбу против рака износи 200
динара. 

• Чланарину можете уплатити и у већем износу, у зависности од својих
могућности. 

• Чланарина за 2018. годину у износу од 200 динара или у већем износу
уплаћује се преко опште уплатнице. 

Уколико још увек нисте члан 
Друштва Србије за борбу против рака...

Придружите нам се!

Уколико желите да постанете члан Друштва, попуните 
приступницу, уплатите чланарину и пошаљите приступницу и

уплатницу поштом на адресу: 
Друштво Србије за борбу против рака 

Пастерова 14, 11000 Београд

Као члан Друштва добијаћете редовно бесплатно часопис на своју кућну
адресу (односно на адресу коју сте навели у приступници).
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Уколико сте већ члан Друштва и попунили сте 
приступницу претходне године, 

нема потребе да је поново шаљете

11000 БЕОГРАД
ПАСТЕРОВА 14

ТЕЛ. 011/2656-386
ЖИРО РАЧУН: 330-0000004001448-77
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Dru{tvo izdaje
slede}e publikacije:
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 Samopregled dojke
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 Radioterapija
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    raka
 Terapijski vodi~ 
    za mali{ane - radioterapija
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http://www.serbiancancer.org
e-mail: serbca@ncrc.ac.rs
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redovno sve publikacije.
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