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Велика ми је част што сам
11.12.2018. године постала председ-
ник Друштва Србије за борбу против
рака. Друштво Србије за борбу про-
тив рака основао је још 1927. годи-
не проф. др Ђорђе Јоанновић (под
именом Југословенско друштво за
изучавање и сузбијање рака).

Мој претходник, проф. др
Слободан Чикарић, успео је да у
сложеним условима одржи Друштво
и његове најважније активности,
као што су редовно објављивање и
штампање часописа РАК, брошура
за пацијенте са различитим темама,
редовна предавања за грађанство,
одржао је 14 подружница које су се
у својим локалним срединама бави-
ле промоцијом превентиве и ране
дијагностике малигних болести. 

Пред нама, новом генерацијом
стоји задатак да наставимо и уна-
предимо активности, уз обезбеђење
средстава за рад Друштва. 

Тема данашњег броја су углавном
тумори мозга, начин њиховог лече-
ња, новине у лечењу и оно по чему
смо јединствени у свету, а то је
организација неуроонколошке служ-
бе. 

Годинама су пацијенти са малиг-
ним туморима мозга били на одре-

ђени начин препуштени сами себи
након завршетка онколошке тера-
пије (операција, радиотерапија,
хемиотерапија). Није било тачних
протокола који би обавезивали
лекаре да им раде редовне контрол-
не CT и MR прегледе. 

Промена настаје након формира-
ња Европског удружења неуроонко-
лога, где се постепено почињу
појављивати протоколи лечења,
засновани на претходним искустви-
ма, рандомизованим контролисаним
студијама и медицинским доказима. 

У Клиници за неурохирургију се
дуго година уназад осећала потреба
за формирањем јединственог цент-
ра у коме би се лечили ови пацијен-
ти и где би у сваком тренутку, за
време а и после завршетка лечења,
могли да се обрате за савет и да на
одређени начин буду под редовном
контролом. 

Прекретница наступа 2015. годи-
не када је формиран Центар за
неуроонкологију унутар Клинике за
неурохирургију Клиничког центра
Србије. У састав центра су тада
ушли – Дневна болница, Одељење
неуроонкологије и Одељење неуро-
радиохирургије – гама нож. У новем-
бру 2018. године Центру је придода-
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то још једно одељење – Одељење
радиохирургије – икс нож. 

Одељење неуроонкологије –
је најстарији део центра, раније
називано Ц одељење Клинике за
неурохирургију. Данас је део клини-
ке који се скоро искључиво бави
операцијама малигних и бенигних
тумора мозга или како ми то струч-
но кажемо ендокранијума (тумора
унутар главе). На нашем одељењу
леже пацијенти са туморима базе
лобање, свих делова унутар лоба-
ње, како унутар мозга тако и изван
њега, као и тумора хипофизе и базе
лобање. Одељење има 12 соба од
којих шест двокреветних, четири
четворокреветне и две једнокревет-
не. Комплетна припрема болесника
за операцију, као и њихов опоравак
после операције, пролазе на овом
одељењу. Посебно су деликатни
први дани након операције када је и
најчешћа појава компликација, тако
да је рад сестара изузетно одгово-
ран и напоран. У највећем броју слу-
чајева, од правовремене реакције
сестара зависи и живот пацијента.
Мали број сестара које раде у смени
додатно отежава свакодневни
посао. Поред поделе терапије,
неопходно је спроводити личну
хигијену сваког пацијента, посебно
након операције када им се не доз-
вољава устајање. Велики обим
посла, свакодневне контроле анали-
за крви, скенера и општег стања
пацијента су саставни део посла
како медицинских естара тако и
лекара, специјалиста (чији је ипак
основни посао у операционој сали),
али и младих лекара, специјализа-
ната неурохирургије који морају да
брину о пацијентима на одељењу. 

Комплетна реконструкција оде-
љења је извршена захваљујући

донацијама пријатеља и породица
наших пацијената, а на одељењу
раде медицинске сестре, специјали-
сти и специјализанти неурохирур-
гије.

Са поносом можемо истаћи да смо
савладали све савремене принципе
неурохируршких операција, да сва-
кодневно користимо мониторинг
током операција, што омогућава да
се избегне неуролошко оштећење
пацијента после операција, радимо
када је то потребно и операције у
будном стању, користимо навига-
цију како бисмо одредили најбољи
приступ туморима. О овим новинама
у овом броју часописа говори начел-
ница Дневне болнице Центра за
неуроонкологију.

Оно чиме се посебно поносимо је
Дневна болница Центра за неуро-
онкологију. Формирана је захва-
љујући преласку колегинице интер-
нисте – медикалног онколога са
Института за онкологију и радиоло-
гију Србије, аутора чланка о хемио-
терапији тумора мозга у овом броју
часописа. За потребе Дневне болни-
це је реконструисан део приземља
Клинике за неурохирургију, такође
захваљујући донацијама наших
пријатеља који су схватили са как-
вим проблемима се суочавају наши
пацијенти када су на „ничијем тере-
ну”. 

Болница се састоји из пет боксова
са по три кревета који у појединим
данима буду попуњени. Највећи
број пацијената који борави у
Дневној болници прима хемиотера-
пију за примарне туморе мозга. Ради
се о одраслим пацијентима. Деца
долазе само на редовне контроле,
док се онколошка терапија код деце
спроводи у Педијатријском одеље-
њу Института за онкологију и радио-
логију Србије.
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Поред лечења током примања
хемиотерапије, нашим пацијентима
се преко Дневне болнице заказују
контролне магнетне резонанце или
неопходни контролни прегледи код
различитих специјалиста унутар
Клиничког центра Србије. На тај
начин пацијент не мора више пута
долазити у нашу установу непотреб-
но, већ само онда или када му није
добро или када има редовну контро-
лу магнетне резонанце, компјутери-
зоване томографије или скенера,
неурооофталмолога или неурохи-
рурга. 

Оно што је најзначајније, то је
место где пацијенти могу добити све
неопходне савете о начину живота
не само током терапије већ и после
ње. Оно што овој болници недостаје
јесте још један интерниста – меди-
кални онколог и психолог, јер је
психолошка подршка неопходна не
само нашим пацијентима, већ и чла-
новима њихових породица. 

Поред болесника са туморима
мозга у Дневној болници бораве и
они болесници код којих се спрове-
де мање хируршке интервенције
које не захтевају дужи боравак у
болници од неколико сати, као и
пацијенти са дегенеративним боле-
стима кичменог стуба који примају
медикаментозну терапију. 

У оквиру болнице ради и Служба
физикалне терапије са две просто-
рије, где се могу рехабилитовати
пацијенти не само са туморима на
мозгу који имају мања неуролошка
оштећења, већ и пацијенти са боле-
стима кичменог стуба који не захте-
вају оперативно лечење или је оно
већ завршено. 

Током боравка у Дневној болници
пацијентима се могу одмах у истом
дану урадити комплетне анализе
крви, компјутеризована томогра-

фија или скенер главе, могу добити
терапију која им је у том тренутку
неопходна, а у случају потребе и
започети физикални третман.
Такође се преко Дневне болнице
може ванредно заказати магнетна
резонанца када стање пацијента то
захтева. 

Слика 1. Ходник Дневне болнице

Слика 2. Бокс Дневне болнице 

Одељење неурорадиохирур-
гије – гама нож, формирано је 2.
новембра 2015. године и до сада је
на овој машини лечено преко 2000
пацијената. Ова моћна машина је
посебно значајна за лечење
пацијената са метастазама на мозгу
величине до три центиметра, али и
за лечење одређених „доброћуд-
них”, али на незгодном месту у лоба-
њи лоцираних тумора који се не
могу радикално оперисати „отворе-
ним” хируршким методама. Поред
тога, доста се успешно на овом апа-



рату лече и пацијенти са неурал-
гијом тригеминуса (пацијенти који
имају изразито јаке и на терапију
отпорне болове у једној половини
лица).

У склопу Одељења раде радио-
лошки техничари, медицинске
сестре, неурохирурзи, радијациони
онколози, и можда најзначајнији за
прецизност лечења медицински
физичари, без којих се рад на овој
машини не може ни замислити. 

Читава процедура подразумева
намештање специјалног рама у
локалној анестезији, који омогућава
прецизност зрачења испод једног
милиметра. Након тога пацијент се
снима на магнетној резонанци, цео
тим  планира третман и на крају
пацијент улази на гама нож.
Зрачење ван подручја главе је прак-
тично у границама нормалног, тако
да у случају потребе и трудница
може ући у апарат. Након завршет-
ка третмана који различито траје у
зависности од тумора или процеса
због кога се пацијент зрачи,
пацијент истог дана одлази кући. 

Слика 3. Зграда Одељења неуро-
радиохирургије – гама нож

Оно што је раније било немогуће,
сада постаје стварност: неки од
пацијената које смо са метастазама
на мозгу зрачили на овом апарату

још су живи и настављају борбу са
својом основном болешћу. Ми их
редовно контролишемо магнетним
резонанцама и оно што је најваж-
није квалитет њиховог живота је
сачуван.

На крају, на дан оснивања
Клинике за неурохирургију 31.
октобра 2018. године добили смо у
оквиру центра још једно ново оде-
љење – Одељење радиохирургије –
икс нож. Ту, за разлику од гама
ножа, са практично једнаком пре-
цизношћу може бити зрачен било
који део тела (не само глава као што
је то случај са гама ножем). О пред-
ностима овог апарата, који је прак-
тично апарат за стереотаксичну
радиохирургију, у посебном поглав-
љу овог броја часописа пише садаш-
ња начелница одељења. Поред
лекара, радијационих онколога, у
овом одељењу поред радиолошких
техничара и медицинских сестара
такође главну улогу имају медицин-
ски физичари. 

Слика 4. Гама нож 

Са овим најсавременијим апара-
тима Центар за неуроонкологију је
значајно побољшао квалитет свога
рада и многим пацијентима који
нису кандидати за директну хирурш-
ку интервенцију омогућио лечење
које можда не подразумева неста-
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нак тумора али омогућава престанак
раста или значајно успоравање
раста тумора, било да се ради о
малигним или бенигним туморима.

Оба одељења „покривају” елек-
троинжењери без којих би свако-
дневно функционисање овако ком-
пликованих апарата било незами-
сливо. 

Слика 5. Зграда Одељења 
радиохирургије – икс ножа

У плану је набавка још једног апа-
рата, али о томе у неком другом
броју часописа. Најважније је у овом
тренутку да постоји више могућно-
сти лечења наших пацијената и да
се, када је неуроонкологија у пита-

њу, можемо сматрати једном од
најопремљенијих институција у
Европи. 

Слика 6. Икс нож (оригинални
назив EDGE или Edž)

И поред свих новитета, важно је
да сви схвате да без тимског рада,
без људи који су посвећени лечењу
најтежих пацијената не може бити
ни напретка ни добрих резултата.

Проф. др Даница Грујичић
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Геноцид

Реч „геноцид“ је сложена од
грчке именице genos (раса, племе) и
латинског глагола cide (убити). Први
пут је ову реч (геноцид) употребио
јеврејски адвокад у Пољској Рафаел
Лемкин 1943. године. После Другог
светског рата 1948. године донеше-
на је међународна Конвенција о
спречавању и кажњавању геноцида.
Према дефиницији злочин геноцида
дат је у члану II и III.

Члан II: 

a) Убијање припадника групе (одре-
ђеног народа);

б) Узроковање тешких телесних и
менталних повреда припадници-
ма групе;

ц) Намерно подвргавање  групе так-
вим животним  условима који
проузрокују њено потпуно или
делимично уништење;

д) Успостављање мера с намером
спречавања рађања у оквиру
групе;

е) Принудно премештање деце  из
једне у другу групу.

Члан III:

a) Геноцид;
б) План за извршење геноцида;
ц) Директно и јавно подстицање на

извршење геноцида;
д) Покушај геноцида;
е) Саучесништво у геноциду.

Као што се види из наведених
чланова (II, III) Закон штити  чети-
ри групе: националну, етичку, расну
и религиозну.

„Милосрдни анђео“

НАТО алијанса извршила је војну
агресију на Србију без одобрења
Савета безбедности крајем марта
1999. године, користећи муницију са
осиромашеним уранијумом (ОУ).
Мас медији су ову агресију назвали
„Милосрдни анђео“. „Анђео“ је про-
суо по земљи Србији и Балкану око
15 тона ОУ (U-238), (март, април,
мај и почетак јуна) што износи 186
гига бекерела (GBq) или 18.600 Bq
по једном становнику Србије (и
Космет). Време полураспада U-238
се креће око 4,5 милијарди година,
при дезинтеграцији ослобађа алфа
и гама зраке прелазећи у 14 потома-
ка. Сви су радиоактивни, сем
последњег (изотоп олова Pb-206).
Гама зраци су ниског интензитета и
мале енергије тако да не делују
деструктивно на биолошке системе.
Али зато алфа зраци поседују рела-
тивно велику енергију (5 MeV за
један јонски пар потребна је енер-
гија од  једног eV). Дакле, поседују
велику  специфичну јонизацију
преко које делују деструктивно на
биолошке системе. U-238 има малу
специфичну радиоактивност (12,4
kBq/g). Овај радионуклид има малу
продорну моћ у материјалном
медијуму: 2 до 3 cm у ваздуху, неко-
лико десетина микрометара у мате-
ријалном медијуму јединичне густи-
не (вода, земљиште, мека ткива,
крв). У току ратних дејстава  ствара
се радиоактивна прашина ура-
нијумових оксида чије су честице
микронских димензија (1–5 микро-
на). Ваздушне струје односе ову

Геноцид, 
„Милосрдни анђео“ и рак у Србији
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прашину у више слојеве атмосфере
где се стварају облаци ове прашине.
Хоризонталне ваздушне струје (вет-
рови) разносе ове облаке на велика
растојања (десетине и стотине km).
Ова прашина се спушта на земљу
данима и месецима доспевајући на
површину земље, површинске воде,
биљке, домаће и дивље животиње.
Становници свих узраста и оба пола
су у ситуацији да уносе у организам
урнијумску прашину дисајним и
дигестивним путем. Крвотоком се
ове радиоактивне честице разносе
по целом организму и практично
стижу до сваке ћелије у организму.
Оксиди уранијума растворљиви у
води имају мало биолошко време
полураспада и за 5–10 дана унеше-
ни радиоактивни материјал се у
целини избацује из организма преко
уротракта. Оксиди уранијума нерас-
творљиви у води депонују се у кости
и имају биолошко време полураспа-
да 10–15 година. Иако се ради о
релативно малој количини  радио-
активног материјала који се рела-
тивно брзо излучује из организма
преко уротракта, због високе специ-
фичне јонизације алфа честица
поседује канцерогено и мутагено
дејство на геном ћелија гонада.
Последице су појава малигних тумо-
ра, рађање потомака са психо-
физичким малформацијама, пове-
ћан број стерилних особа оба пола.
По неким ауторима и повећање
аутоимуних обољења може да се
повеже са осиромашеним ура-
нијумом. С обзиром на велико време
полураспада U-238 и да је овај мате-
ријал (15 тона) остао на просторима
Србије и с обзиром на дуг латентни
период за солидне туморе (95%
свих тумора), може се очекивати  и
даље повећање малигних тумора на

овим просторима, као и мутација
генома у ћелијама гонада.

Рак у Србији

Поставља се питање да ли је и у
којој мери ОУ утицао на повећање  и
смртност од малигних тумора у
Србији  и другим земљама света где
је кориштена бојева муниција са ОУ.
Међународна агенција за истражи-
вање рака објавила је 2015. године
листу канцерогених агенаса која
садржи 116 материја. Међу њима се
налази 13 материја које емитују
јонизујуће зраке (алфа, бета, гама,
икс, неутрони). На броју 98 стоји:
радионуклиди, алфа честице. С
обзиром да U-238 при дезинтегра-
цији нуклеуса атома ослобађа алфа
зраке (корпускуларне природе) који
поседују релативно велику енергију
(5 MeV) и тиме велику специфичну
јонизацију (број јонских парова  на
јединици пута), уколико ове честице
доспеју у крвоток могу да дођу у
контакт са сваком ћелијом у орга-
низму, али како су димензије чести-
це ОУ релативно велике (1–5 микро-
на), исте не могу да прођу кроз
ћелијску мембрану. Али зато се из
нуклеуса атома U-238 катапултира
алфа честица (2 протона и 2 неутро-
на) нано димензија и лако пролази
кроз мембрану ћелија стижући до
субцелуларних структура (и ДНК у
коме је смештен генетски код), а
које се налазе на одстојању од
ћелијске мембране неколико десе-
тина нанометара.

Пратили смо кретање малигних
тумора у свету и Србији крајем про-
шлог и почетком овог века.
Користили смо публикацију Светске
здравствене организације Cancer
incidence in five continents, извеш-
таје Регистра за рак Института за



јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут“ и извештаје
Републичког статистичког завода
Србије. Утврдили смо да је стопа
инциденције малигних тумора у
Србији (Војводина) била готово дво-
струко мања у односу на стопе раз-
вијених Европских земаља. Током
прве деценије 21. века стопа инци-
денције малигних тумора у Србији
(централна Србија и Војводина)
расла је у просеку 2% годишње. У
исто време ова стопа је у САД опа-
дала у просеку 0,6% годишње.
Стопа морталитета од малигних
тумора у Србији је у истом периоду
расла у просеку 2,5%, у САД ова
стопа је опадала у просеку 1,6%
годишње. Ако се са релативних
бројева пређе на апсолутне бројеве,
долазимо до података да је укупан
број новорегистрованих малигних
тумора у Србији у наведеном перио-
ду износио 333.000. Ако овај број
поделимо на прву и другу  половину
декаде, онда долазимо до података
да је у другој половини декаде
регистровано 15.000 тумора више
(+9,5%) него у првој половини
декаде.

Стопа морталитета од малигних
тумора у Србији у периоду 2001–
2010. године повећавала се у просе-
ку 2,5% годишње. У САД ова стопа
је опадала у истом периоду у просе-
ку 1,6% годишње. Укупан број
умрлих од малигних тумора у наве-
деном периоду кретао се око
188.000. У другој половини декаде
умрло је више 9,935 (+11,0%) слу-
чајева у Србији.

Веома је интересантно кретање
стопа инциденције  и морталитета
од системских малигних тумора
(леукемије/лимфоми: C81-C96) у
Србији од 2001. до 2010. године.

Од 2001. до 2005. године ове
стопе су се кретале  слично стопама
за све малигне туморе. Од 2006.
године долази до наглог скока и
једне и друге стопе: 59% и 110%.
На крају посматраног периода стопа
инциденције малигних тумора у
Србији била је већа за 110,0% у
односу на 2001. годину, а стопа мор-
талитета била је већа за 186,1% у
односу на 2001. годину. Ове разлике
нису настале случајно, већ је неки
канцерогени агенс стигао у животни
миље централне Србије с којим су
долазили у контакт становници (5,5
милиона) свих узраста и оба пола.
Тај период контакта је релативно
кратак – до годину дана. Како је
прашина U-238 ношена ваздушним
струјама пре 7–8 година (просечан
латентни период за системска
малигна оболења), то се намеће
закључак сам по себи: ОУ је одгово-
ран за енормни скок стопа инциден-
ција и морталитета од системских
малигних тумора  у Србији.

Интересантне податке смо доби-
ли од Републичког статистичког
завода о кретању броја становника
и морталитета у Србији у  времен-
ском периоду 1998–2017. године.
Укупан број становника у Србији
(централна Србија и Војводина)
1998. године кретао се око
7.620.000. Морталитетна стопа  те
године од малигних тумора  износи-
ла је 230 умрлих свих узраста и оба
пола на сто хиљада становника.
Ради се о години пре агресије НАТО
алијансе на Србију. Број становника
у Србији 2017. године кретао се око
7.020.000, а морталитетна стопа од
малигних тумора износила је 313
умрлих  на сто хољада становника
свих узраста и оба пола. Дакле, мор-
талитетна стопа од малигних тумора

8



9

повећана је за 36% 2017. у односу
на 1998. годину. 

Није тешко израчунати  да је број
новорегистрованих  малигних тумо-
ра у Србији износио током 20 година
после НАТО агресије 700.000, а уку-
пан број умрлих од малигних тумора
износио је 400.000. Ако пођемо од
података Међународне агенције за
истраживање рака и наших подата-
ка на основу праћења стопа инци-
денције и морталитета од малигних
тумора у Србији у првој деценији
овога века, може се закључити да је
„Милосрдни анђео“ одговоран за
70.000 новорегистрованих малигних
тумора у Србији и за 40.000 умрлих
од малигних тумора свих узраста и
оба пола.

Нисмо се упуштали у калкулацију
броја новорођене деце са психофи-
зичким малформацијама, нити броја
стерилних мушкараца и жена у
корелацији са ОУ.

Закључак

На основу горе наведених подата-
ка о броју оболелих и умрлих од
малигних тумора у Србији, до којих
се дошло захваљујући „Милосрдном
анђелу“ (ОУ) 1999. године, можемо
закључити да је НАТО агресија на
Србију починила Genocid sui generis.

Проф. др Слободан
Чикарић

Мајор Клара, I/4

Пољопривредна школа Бачка Топола
Бачка Топола

Професор: Нада Генераловић
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Тумори централног нервног
система обухватају велику и разно-
лику групу, коју чине доброћудне и
злоћудне промене које потичу од
различитих ћелија које га граде.
Представљају око 10% свих тумора
код човека, са значајним инвалиди-
тетом и смртношћу. Примарни тумо-
ри мозга су међу 10 најчешћих узро-
ка смрти пацијената са малигните-
том и чине око 1,4% свих малигних
тумора и 2,4% свих смртних исхода
због карцинома. Ради се о групи
тумора који могу потицати од мож-
даних омотача, ћелија које граде
мозак и мождане нерве, као и кич-
мену мождину. У другим деловима
тела бенигни (доброћудни) тумори
не прорастају у околна ткива и не
шире се, тако да скоро никада нису
смртоносни, а малигни (злоћудни)
тумори се шире у друге делове тела
(метастазирају). Тумори мозга се
скоро никада не шире у друге дело-
ве тела, али се шире кроз здраво
мождано ткиво (слика 1). 

Слика 1. Џиновске ћелије малигног
тумора мозга – глиобластома

Чак и спорорастући, „доброћуд-
ни’’, тумори могу притискати и раз-
арати мозак и довести до смрти обо-
лелог. Зато се за туморе централног

нервног система каже да имају зло-
ћудну локализацију. Поред тога што
могу потицати од ћелија које граде
мозак и његове омотаче, често се у
мозгу јављају и метастазе, тумори
који настају ширењем неког другог
злоћудног тумора у организму. 

Савремена неурохирургија подра-
зумева примену технолошких
достигнућа са циљем да се очувају
функције пацијента уз максимално
могуће уклањање тумора. И поред
тога што се савремена медицина
ослања на технолошки напредак и
базичне науке, први корак у успеш-
ном лечењу пацијената са туморима
мозга представљају превенција и
рана дијагностика. 

У односу на туморе других орга-
на, превенција код тумора мозга
има мањи значај, с обзиром на то да
нема познатих фактора ризика који
би се могли повезати са настанком
тумора мозга, осим зрачења. Добро
је познато да се код људи изложе-
них терапијском зрачењу главе, са
већом учесталошћу могу јавити
тумори можданих омотача и мозга.
Пацијенти који имају оштећен имуни
систем имају већу вероватноћу
настанка тумора лимфног ткива у
мозгу. 

Тумори централног нервног
система се најчешће не наслеђују,
тако да чланови породице оболелог
нису у повишеном ризику од настан-
ка тумора. Изузеци су одређене
ретке наследне болести, као што су
неурофиброматоза, туберозна скле-
роза и друге, код којих постоји
оштећење гена који контролише
делење ћелија и које доводи до
веће вероватноће за појаву тумора

Савремени приступ лечењу 
централног нервног система
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уопште у организму, па и у централ-
ном нервном систему. 

Рана дијагностика је веома
важна, да би резултати лечења били
оптимални. Свако оштећење неуро-
лошке функције, чији симптоми могу
бити оштећење чула мириса, вида,
слуха и додира, проблеми са гута-
њем и говором, слабост моторике и
губитак равнотеже и координације
покрета, треба да побуди сумњу на
постојање болести централног нерв-
ног система, која може бити и
тумор. Такође, појава првог епилеп-
тичког напада код одрасле особе
захтева упућивање пацијента на
неки вид снимања. Главобоља није
симптом који је специфичан за тумо-
ре мозга и може се јавити код дру-
гих обољења централног нервног
система или без јасног узрока.
Сумњу на постојање тумора мозга
могу побудити јутарње главобоље
праћење повраћањем, главобоље
које трају неко време или су удруже-
не са другим симптомима. Тегобе
које често остају непрепознате и
због тога се дијагноза касно постав-
ља су благе, а потом и јасно уочљи-
ве промене у понашању, слабије
памћење, депресија. Овакве тегобе
се најчешће приписују умору, стресу
и старењу (слика 2).

Слика 2. Малигни тумор мозга –
глиобластом, великих димензија,
који прелази у другу половину

мозга

Дијагностичке методе које обу-
хватају компјутеризовану томогра-
фију (CT) и магнетнорезонантни
имиџинг (MRI) су све више доступ-
не. Иако је први преглед који се
уради обично CT ендокранијума,
метода која је суперорна у постав-
љању дијагнозе тумора мозга је
MRI. Велики значај има примена
напредних MRI метода, које дају
допунске информације о хемијском
саставу тумора (MR спектроскопија),
односу тумора са можданим путеви-
ма – DTI и односу тумора са центри-
ма у можданој кори – функционална
MRI (слика 3 и 4).

Слика 3. Функционална MRI која
показује зону мозга одговорну за

покрете

Слика 4. DTI техника која показује
моторне путеве

Мозак и његово функционисање
је и данас, и поред дугог низа годи-
на проучавања, загонетка. Да би се
све функције обављале без пробле-
ма неопходно је буду очувани сви
делови централног нервног система
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који у њој учествују. Важну улогу
имају центри у можданој кори, који
су путевима повезани међусобно и
са кичменом мождином. На пример,
да би смо могли да направимо
покрет, неопходно је да се пошаље
сигнал из центра за покрет у мозгу
(моторни део мождане коре), који
путевима стиже до кичмене можди-
не и потом периферним нервима до
мишића. У другим, сложенијим
функцијама учествује више центара
и путева. Тако је за нормалан говор
неопходно да буду очувани центри
за изговарање речи, разумевање
говора, путеви који их повезују
међусобно и са одговарајућим
мишићима, нерви који покрећу глас-
не жице, као и функција слуха. Код
сваке особе центри за одређене
функције мозга су другачије распо-
ређени, што представља изазов у
планирању операције.

Циљ сваке операције тумора
мозга, осим веома малог броја тумо-
ра који одлично реагују на друге
врсте лечења, је да се тумор у цели-
ни отклони а да се при томе не
оштете важни центри. Ово може
бити веома тежак задатак из више
разлога – тумор може бити близу
важних крвних судова и центара, а
може их и захватати и разарати.
Када је тумор разорио нервно ткиво
његова функција је, на жалост,
неповратно изгубљена. Некада је
функција можданих центара
оштећена због отока, реакције
мозга на присуство тумора. Тада код
пацијента након примене лекова
долази до опоравка, што значи да
постоји нада да се симптоми повуку
након операције. Операција се пла-
нира тако да се вероватноћа појаве
оштећења сведе на најмању могућу
меру. 

Савремена технологија у многоме
доприноси испуњењу ових циљева и
бољем исходу лечења. Последњих
10 година постигнут је велики
напредак онколошке неурохирур-
гије у Србији увођењем у стандард-
ну примену нових метода, тако да се
сада резултати у лечењу тумора
централног нервног система могу
поредити са великим центрима у
иностранству. 

Слика 5. Апарат за неуронавигацију

Први корак у операцији тумора
мозга представља прецизно одређи-
вање места на којем се налази и
планирање најбољег пута којим му
се може прићи. Ово не представља
проблем код промена које се налазе
на површини мозга, али може бити
велики изазов код малих тумора
који се налазе дубоко, испод
површине. Неуронавигација пред-
ставља технику где се уз помоћ при-
мене савремене технологије може
врло прецизно, на основу претходно
урађених снимака, у току операције,
понаћи место где се тумор налази и
најбољи пут да му се приступи. Овај
апарат такође може да се уз приме-
ну допунске опреме користи у изво-
ђењу иглене биопсије тумора.
Клиника за неурохирургију КЦС од
недавно располаже најсавреме-
нијим апаратом за навигацију, који
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је већ у стандардној употреби
(слика 5).

Када се место где се налази тумор
прецизно одреди, потребно је да се
у целини уклони, а да се при томе не
оштете важне фукције мозга. Већ
више од деценије у свакодневној
употреби је неуромониторниг, мето-
да уз помоћ које можемо да напра-
вимо мапу, која показује центре за
покрете одређених делова тела на
површини мозга. Поред ових цента-
ра на исти начин можемо „мапира-
ти” путеве, а такође и нерве који
полазе из можданог стабла. Након
увођења ове методе ризик од
оштећења ових функција је смањен
на најмању могућу меру. 

Једну од најсложенијих функција
и карактеристику људске врсте
представља говор и један од најте-
жих задатака неурохирурга је очува-
ње управо ове функције. Да би се
„мапирали” центри и путеви који
учествују у говору неопходно да
пацијент у току операције буде
будан и да прича. Ово је могуће
постићи захваљујући јединственој
особини можданог ткива да нема
рецепторе за бол, то јест било какве
процедуре које се изводе на самом
мозгу нису болне. Пацијент је код
ове врсте хируршког захвата у ане-
стезији, до момента док се не приђе
тумору, након чега се буди и прати
се функција говора што омогућава
безбедно уклањање тумора. Ова
техника се такође рутински приме-
њује више од годину дана. 

Неурохируршке операције захте-
вају високу прецизност и употребу
микроскопа и специјалних инстру-
мената. Савремени операциони мик-
роскоп који ће ускоро бити стављен
у употребу у Клиници за неурохи-
рургију КЦС омогућава да се, уз пре-
тходно убризгавање флуоресцентне

боје, ткиво одређених тумора мозга
пребоји овим бојама, што се под
специјалним светлом види и омо-
гућава уклањање и најмањег остат-
ка тумора, који се иначе не може
јасно разликовати. 

Иако је опрема и примена савре-
мене технологије веома важна,
треба нагласити да је за успех сваке
операције важан цео тим који у њој
учествује и поред неурохирурга
укључује и анестезиолога, инстру-
ментарке, анестетичаре, неурологе,
који заједничким напорима стижу до
коначног циља – успешне опера-
ције, без компликација. 

Мора се нагласити да се компли-
кације, и поред свих предузетих
мера, ипак могу јавити код ових изу-
зетно сложених хируршких захвата.
Оне најчешће подразумевају крвав-
љење на месту где се налазио тумор
и проблеме са протицањем мождане
воде, када долази до њеног преко-
мерног накупљања у глави. Праће-
ње пацијената у интензивој нези и
на одљењу од стране обученог тима
лекара и медицинских сестара омо-
гућава да се ове компликације на
време препознају и санирају. 

У постоперативном току веома је
важна и рана вертикализација и
физикална терапија, која омогућава
што бржи опоравак оперисаних
пацијената. 

Након опоравка, код пацијената
са бенигним туморима се спроводи
даље праћење, док код малигних
тумора о даљем лечењу одлучује
мултидисциплинарни тим – конзи-
лијум за туморе мозга. Чланови овог
конзилијума су патолог, неурора-
диолог, медикални онколог, радија-
циони онколог и неурохирург.

Најчешћи тумор који потиче од
ћелија мозга, глиобластом, није, на
жалост, доброћудан. Код сваког



14

пацијента се након операције доно-
си одлука о оптималном лечењу,
која подразумева примену зрачне и
хемиотерапије. За туморе мозга,
глиоме, није од значаја примена
апарата као што су гама нож и икс
нож, јер је потребно обухватити
зрачењем и околни, наизглед здрав
мозак, па се код ових пацијената
примењује стандардна техника
зрачења, са малим дневним дозама
и високом укупном дозом (слика 6).

Посебну групу тумора, који јесу
бенигни, али могу захтевати даље
онколошко лечење представљају
дифузни нискоградусни глиоми. Ови
тумори имају особину да расту тако
да се њихове ћелије налазе у окол-
ном, здравом мозгу и не могу се
увек у целини одстранити. Овакви
тумори представљају највећи изазов
када је онколошко лечење у пита-
њу, с обзиром на то да и без додат-
не терапије могу дуго мировати, а
треба проценити код кога и када
треба наставити са онколошким
лечењем. 

Тумори који се такође често јав-
љају, а углавном су доброћудни, су
менингеоми. Менингеоми потичу од
ћелија можданих омотача и углав-

ном се налазе на површини мозга.
Када се у целини одстране, немају
склоност ка поновном јављању.
Проблем могу представљати менин-
геоми који обрастају велике крвне
судове или се налазе на непристу-
пачним местима, када поред опера-
ције, након које заостаје мањи део
тумора, који је ризичан за уклања-
ње, лечење може да се допуни при-
меном неке од метода стереотаксич-

ног (прецизног) зрачења, као што су
гама нож и икс нож (слика 7).

Слика 7. Тумор омотача мозга,
менингеом, најважније је хируршки
улонити цео тумор и његов припој

Такође, у групу релативно честих
тумора, спадају тумори на можда-
ним нервима, од којих је најчешћи
тумор који се јавља на нерву који је
одговоран за слух и равнотежу.

а б в
Слика 6. Преоперативни MRI (а) и MR након операције, 
зрачне и хемиотерапије малигног тумора мозга (б, в)
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Када су малих димензија, овакви
тумори се могу третирати само
зрачењем (гама нож), а када у тре-
нутку постављања дијагнозе прева-
зилазе величину погодну за ову
врсту третмана неопходно је да се
оперишу, а евентулни остатак на
самом живцу третира зрачењем. 

Група тумора коју морамо споме-
нути, без обзира што припадају
туморима жлезда са унутрашњим
лучењем, су тумори хипофизе. Ови
тумори су такође углавном добро-
ћудни, а како хипофиза контролише
рад свих других жлезда са унутраш-
њим лучењем, основни знаци ове
болести су постојање поремећаја у
лучењу хормона, а поред тога про-
блеми са видом, због близине очних
живаца и главобоље. На овом пољу
је такође постигнут огроман напре-
дак увођењем нове минимално
инвазивне технике са применом
ендоскопа, неколико година уназад
и сарадњом са једним од водећих
европских центара за ендоскопску
хирургију тумора хипофизе и базе
лобање у Напуљу (слика 8).

Метастазе у мозгу представљају
честу компликацију системског
малигнитета. Оне су најчешћи
интракранијални тумор, 3–10 се
чешће јављају од примарних малиг-
них тумора мозга. Појава метастат-
ске болести у централном нервном
систему је сматрана терминалном
фазом болести, али је код добре
контроле примарног процеса и код
ових пацијената могуће дуго пре-

живљавање. Сваки малигни тумор у
организму може дати метастазе у
мозгу, али најчешће су то тумори
плућа (30–60%), дојке (10–30% код
жена), меланом (5–21%), бубрега и
колона. Хируршко лечење је
неопходно код тумора великих
димензија, док предност код малих
и вишеструких тумора има примена
зрачне терапије (гама нож и икс
нож).

Посебно осетљив део онколошке
неурохирургије представља хирур-
гија тумора дечијег узраста. Тумори
мозга су најчешћи солидни тумори у
педијатријском узрасту. На другом
су месту по учесталости од укупног
броја свих малигних тумора, одмах
после леукемија. Други су најчешћи
узрок смрти код деце са малигним
туморима. Дијагноза се често касно
поставља зато што су тегобе неспе-
цифичне и због тога што мала деца
не знају да их препознају и објасне.
У узрасту новорођенчета и одојчета,
пораст обима главе, напетост фон-
танеле, хипотонија, иритабилност,
ненапредовање, могу бити симптом
постојања тумора у ендокранијуму.
Код малог детета, знаци повишеног
притиска у глави су обично први
симптом, с тим што се деца ређе
жале на главобољу, па упорно
јутарње повраћање може бити једи-
ни симптом. Такође, мала деца не
знају да препознају слабљење вида
као тегобу, али родитељи могу при-
метити да седе близу екрана, не
прате телевизијски програм или да
попуштају у школи. Педијатри
морају водити рачуна о томе да
повраћање, које се не може објасни-
ти другим узроком код малог детета
захтева да се уради CT или MR пре-
глед ендокранијума, а да сумња на
слабљење вида подразумева обаве-
зан преглед офталмолога, који
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укључује преглед очног дна. Код
постојања поремећаја функције
хипофизе, MR селарне регије је оба-
везан. Клиничка слика код адолес-
цената је иста као код одраслих. У
случају да је неопходно да се наста-
ви са онколошким лечењем приме-
њују се сложени протоколи, који
прате светске препоруке (слика 9).

Слика 9. Након одстрањења 
малигног тумора и онколошког
лечења, слика показује да нема

знакова постојања тумора, 
након пет година

Крајњи исход лечења ових
пацијената зависи од низа фактора
који укључују особине самог тумора,
његову агресивност и примењено
лечење. 

Пацијенти оперисани због тумора
централног нервног система некада
могу у потпуности да се опораве и
врате свакодневним активностима.
Међутим, код одређеног броја
постоје трајна оштећења, која
отежавају повратак ранијем животу.
Ова ограничења су некада везана за
моторику пацијената, вид, посто-
јање епилептичких напада, а некада
су везана са сложене функције
мозга као што су размишљање, пла-
нирање, пажња. Потребно је пробу-
дити свест друштва да је људима
који се боре са овим тешким боле-
стима потребно прилагодити радна

места и на тај начин обезбедити им
да учествују у свим активностима
сходно њиховим могућностима. 

Нажалост, одређене врсте малиг-
них тумора неминовно се и поред
терапије поново враћају, доводећи
до гашења можданих функција и
смртног исхода. Ово су најтежи
моменти, не само за самог пацијен-
та, него и за његову породицу, где
је потребна подршка целог друштва
у овим тешким ситуацијама. Осим
патронажне службе дома здравља и
врло малог броја кревета у болница-
ма, није још увек решен проблем
збрињавања умирућих пацијената,
што терет пребацује на породицу.
Поред праћења светских протокола,
усавршавања хируршке технике и
набавке нових машина – ово је тема
којој мора бити посвећено више
пажње. 

Управо ради координисања свих
активности у циљу унапређења
лечења оболелих од тумора цент-
ралног нервног система у Србији,
основано је марта 2017. године
Удружење неуроонколога Србије.
Циљеви овог удружења обухватају
унапређење лечења ових пацијена-
та, усклађивање терапијских прото-
кола са светским и европским про-
токолима, промовисање мултидис-
циплинарног приступа лечењу ових
пацијената и сарадње базичних
научних дисциплина са клиничким и
стручно усавршавање лекара који се
баве овом уско специјализованом
облашћу медицине. 

Асист. др Росанда Илић
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Постоји преко 130 врста тумора
мозга, тј. централног нервног систе-
ма (ЦНС-а). Они се деле на примар-
не и секундарне. Примарни тумори
потичу из ткива мозга (ЦНС-а), за
разлику од секундарних тумора
мозга или метастаза, које настају
ширењем тумора из других органа у
мозак (нпр. из дојке, плућа, бубрега,
итд.).

Примарни тумори мозга настају
као последица неконтролисаног раз-
множавања и раста ћелија можда-
ног ткива. Имају дугачка и компли-
кована имена, а по правилу се нази-
вају или према врсти ћелија мозга
из којих потичу или према месту где
се налазе у мозгу. Најчешћи међу
њима су глиоми – порекла потпор-
них ћелија мозга (глије). У глиоме
спадају астроцитоми (потичу од
ћелија астроцита; када је градуса IV
зове се глиобластом), олигодендрог-
лиоми (потичу од ћелија олигоденд-
роцита), епендимоми (потичу од
епендималних ћелија), а могу бити и
мешовити. Поред ових тумора,
постоје и ембрионални тумори мозга
(медулобластоми, тумори гермина-
тивних ћелија, хемангиобластоми),
који настају од примититивних
ћелија током развоја ембриона.
Постоје и тумори омотача нерава,
менингеоми, ЦНС лимфоми и други.

Примарни тумори мозга се гради-
рају према свом изгледу и понашају,
као и према брзини раста и ширења.
Тумори који спорије расту су ниско-
градусни (стадијум 1–2), а високо-
градусни (стадијум 3–4) су они који
се брзо развијају. Поједини ниско-

градусни тумори могу после извес-
ног времена да пређу у високогра-
дусне, а којом ће се то динамиком
одвијати зависи од генетике тумора.
Последњих деценија откривени су
бројни биомаркери, који су у ствари
молекули, гени или генске мутације
тумора. Њихово присуство или одсу-
ство помаже у добијању корисних
информација у вези са тумором,
било да се оне односе на њихову
дијагностику или пак, понашање
тумора на примењену терапију и
даље планирање лечења. Баш из
тог разлога, због променљиве при-
роде тумора, примарни тумори
мозга се по новој класификацији
више не деле на доброћудне (бениг-
не) и злоћудне (малигне), већ се
класификују према молекуларној,
односно генетској структури тумора.

Симптоми

Настају као последица ограниче-
ног простора лобање, а брзог раста
тумора, који доводи до повећаног
притиска у мозгу. Најчешћи су
понављана главобоља, праћена
мучнином, сметње са видом, епи-
напади, поспаност, неуролошки
испади.

Дијагностика

Након обавезног неуролошког
прегледа, ради се магнетна резо-
нанца (MR) или скенер (CT) главе.
Да би се одредило оптимално лече-
ње, неопходно је знати тип тумора.
За дефинитивну дијагнозу неопход-
на је биопсија или операција тумора
и патохистолошка дијагноза. 

Лечење тумора мозга
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Лечење

С обзиром на то да су глиоми
најчешћи тумори ЦНС-а, осврнућемо
се на њихово лечење.

И поред нових сазнања у биоло-
гији тумора, још увек стандард
лечења примарних тумора мозга
чине: операција, зрачна терапија и
хемиотерапија. Из тог разлога лече-
ње глиома захтева мултидисципли-
нарни приступ.

У нашој Клиници за неурохирур-
гију Клиничког центра Србије сваког
четвртка заседа Конзилијум за ЦНС
чији су чланови неурохирург,
радијациони и медикални онколог,
патолог, неурорадиолог и педи-
јатар. 

Том приликом се за сваког
пацијента понаособ, у зависности од
врсте тумора, година старости,
општег стања болесника и придру-
жених болести, доноси одлука о
даљем начину лечења.

За поједине пацијенте са мање
агресивним туморима, након опера-
ције, потребне су само редовне
контроле које подразумевају снима-
ња главе (магнетном резонанцом
или скенером) у одређеним времен-
ским интервалима.

Код агресивнијих тумора, као што
су високоградусни глиоми, лечење
се наставља зрачењем и хемиотера-
пијом. Ово лечење се спроводи у
циљу смањења могућности поврат-
ка тумора и контроле болести.

Хирургија

Уколико је могуће, најбоља је
опција лечења хируршко отклања-
ње тумора у целости. Уколико то
није могуће, редукцијом масе тумо-
ра се обезбеђује боља контрола
болести и тегоба. Овим се добија

патохистолошка потврда типа тумо-
ра, који се затим може лечити дру-
гим модалитетима. 

Радиотерапија

Радиотерапија представља при-
мену контролисане дозе високое-
нергетског зрачења. Зрачењем се
убијају туморске ћелије уз макси-
малну поштеду околног здравог
можданог ткива. Може се користи-
ти:
1. Када хирургија није могућа.
2. После операције, да убије било

које преостале туморске ћелије.
3. Да спречи повратак тумора.
4. Да успори раст постојећег тумо-

ра.
Може се комбиновати са осталим

модалитетима лечења, најчешће са
хемиотерапијом. 

Хемиотерапија

Хемиотерапија представља при-
мену цитотоксичних (антиканцер-
ских) лекова који делују на малигне
ћелије тумора мозга тако што оме-
тају њихово размножавање. Хемио-
терапија делује на све ћелије које се
размножавају, с тим што здраве
ћелије могу да се опораве. 

Лечење тумора мозга применом
хемиотерапије представља посебан
изазов, јер је мозак заштићен посеб-
ном врстом одбране, крвно-можда-
ном баријером. Улога баријере је да
спречи продирање свих страних
супстанци из крви у мозак, укљу-
чујући и лекове. Зато се много труда
улаже у откривање лекова који ову
баријеру могу прескочити.

Најпознатији међу њима је
Темозоломид који је уведен у кли-
ничку праксу деведесетих година
прошлог века. Темозоломид је у
облику таблета и код нас се најчеш-
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ће примењује у амбулантним усло-
вима, што је за пацијенте јако ком-
форно. Код агресивнијих глиома, у
сарадњи са Институтом за онколо-
гију и радиологију Србије, комбинује
се истовремено са зрачењем, када
има улогу да повећава осетљивост
малигних ћелија на зрачну терапију.
По завршетку овако комбинованог
лечења, наставља се примена само
Темозоломида преко наше Дневне
болнице. 

Хемиотерапија се може дати и
уколико се тумор поново врати,
било да је пре тога урађена поновна
операција или зрачење, као и у слу-
чајевима када није могућа поновна
хирушка интервенција.

У већини случајева Темозоломид
се добро подноси. Од нежељених
ефеката најчешће може доћи до
пада појединих елемената крвне
лозе: белих крвних зрнаца када је
повећана могућност од инфекција,
снижене вредности крвних плочица,
што повећава ризик од крварења и
од анемије. Мучнина, малаксалост,
измењен укус у устима су још неке
од чешћих нуспојава.

Са обзиром на наведене нежеље-
не ефекте, преко наше Дневне бол-
нице редовно пратимо пацијенте –
контролише се субјективно подно-
шење, редовно се врше прегледи и
честе лабораторијске претраге. У
зависности од симптома и придру-
жених болести контроле се допу-
њују консултацијама неуролога,
хирурга, пулмолога и осталих спе-
цијалности. 

Хемиотерапију такође приме-
њујемо и венски, приликом чега се
најчешће примењују комбинације
више цитостатика, што повећава
њихову ефикасност, али нажалост и
нежељене ефекте. Број циклуса
хемиотерапије зависи од многих

фактора, између осталог од општег
стања, типа тумора, подношења и
одлуке лекара. 

Лечење хемиотерапијом се при-
мењује и код ембрионалних тумора,
типа медулобластома, ПНЕТ-а,
пинеалобластома… 

Како се ради о тешкој болести,
која не погађа само оболелог, већ и
целу породицу и друштво, поред
свих наведених врста лечења,
неопходна је психолошка подршка
стручњака. 

Др Снежана Милошевић

Ова песма задатак има, 
да каже теби, да каже свима:

дете свако које спорт воли
и вежбању не може да одоли
на своје здравље мисли само.

То морамо сви да знамо!

Ви одрасли, прст на чело,
учините добро дело.

Нек се игра и спорт друже
да нам здравље траје дуже.

Матеја Панкалујић I/4

ОШ „Трећи октобар“, Бор
Учитељица: Сања Маринковић
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ПОСТАНИТЕ ЧЛАН ДРУШТВА СРБИЈЕ 
ЗА БОРБУ ПРОТИВ РАКА...

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!

Обавештење за чланове Друштва 
(чланарина за 2019. 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 2019. 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



Пацијенти су у Србији до 2015.
године за стеротаксичну хирургију
морали да иду у иностранство на
лечење.

Концепт радиохирургије осмис-
лио је шведски научник и неурохи-
рург др Ларс Лексел. Сврха стерео-
таксичне радионеурохирургије јесте
високо прецизно озрачивање про-
мене – било бенигне или малигне уз
минимално оштећење околног здра-
вог ткива у мозгу.

Гама нож је апарат који се кори-
сти у радиохирургији, само за про-
мене које се налазе унутар мозга. 

Као радиоактивни извор користи
радиоактивни изотоп кобалта Co60,
са временом полураспада од 5,26
година. Гама нож поседује 192 изво-
ра зрачних снопова.

Гама нож је замена за оперативно
лечење, уместо класичног опера-
тивног лечења – отварања лобање,
пацијент се у једном дану третира
виском дозом зрачења уз минимал-
но оштећење здравог ткива.

Како се постиже минимално озра-
чиање здравог ткива а испорука
максималне дозе на жељену мету?
Бројни нискоенергетски радио-
активни снопови – зраци се усмера-
вају на мету, пролазећи кроз здраво
ткиво га не оштећују, а у мету се
енергија зрачног снопа сабира
постижући жељени ефекат. На
месту где је спроведено зрачење
остаје ожиљак као да је спроведено
оперативно лечење.

Прва радиохирушка интервенција
спроведена је у области функцио-
налне неурохирургије још давне
1961. године. Примењена је за лече-

ње таламусног бола. Седамдесетих
година прошлог века поље радиохи-
рургије доживљава процват уз
помоћ имиџинг метода. Најпре маг-
нетне резонанце, компјутеризоване
томографије – CT-а, дигиталне суб-
тракцине ангиографије – DSA, које
умногоме олакшавају посао око обе-
лежавања мете. До оседамдестих
година прошлог века гама нож се
превасходно користио у лечењу
фунционалних стања мозга – лече-
њу таламусног бола, тригемниналне
неуралгије, епилепсије и лечењу
невољних покрета.

Данас гама нож представља злат-
ни стандард у третирању метастат-
ских промена мозга и одређених
бенигних промена.

Која стања се могу лечити гама
ножем?

Могу се третирати бенигни тумо-
ри као што су менингеоми, хордоми,
аденоми хипофизе – секреторни и
несекреторни, малигни глиоми,
метастазе мозга, артериовенске
малформације, каверноми, тригем-
нална и глософарингеална неурал-
гија, таламусни бол, фокуси епилеп-
сије и нека дуга функцинална
стања.

Индикације за третман на гама
ножу су да промена буде добро
ограничена, величина промене да
не буде већа од 3,5 cm, запремине
до 10 cm3, а укупна запремина свих
промена које се третирају не пређе
30 cm3, најнижи ниво промена који
се може третирати је до другог
вратног пршљена C2.
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Како се спроводи лечење гама
ножем? 

Пацијенту се у циљу имобилиза-
ције (да се не помера током спрово-
ђења терапије), али и у циљу дефи-
нисања референтног кординатног
ситема – где се налази мета, на
главу пласира Лекселов рам.
Лекселов рам се помоћу титанијум-
ских шрафова причвршћује на

пацијентову лобању, а пацијенту је
претходно дата седација и локална
анастезија на место где иду шрафо-
ви. Са пласираним рамом пацијенту
се ради MR преглед ендокранијума.
Помоћу посебног софтвера на MR
прегледу се обележава мета и пла-
нира озрачивање промене. Само
зрачење може трајати од неколико
минута до неколико сати. 

Гама нож је почео са радом у
Србији у Клиничком центру Србије
2. новембра 2015. године. До сада је
на гама ножу третирано 2000
пацијената. 

Најсавременији линеарни акцеле-
ратор Вариан EDGE је почео са
радом у Кличком центру Србије 31.
октобра 2018. године. Назван је икс
нож. 

Вариан EDGE представља еволу-
цију у начину пружања напредне
радиохирургије, са високом пери-
цизношћу и ефикасношћу, као на
гама ножу – давање максималних
туморских доза уз максималну
поштеду здравог ткива у малом
броју фракција (једна до пет) у
кратком временском периоду.
Основна разлика у односу на гама
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нож је да се овде може третирати
цело тело.

Прецизност је изражена на суб-
милиметарском нивоу. Уз опрему
коју поседује може се пратити поме-
рање тела пацијента и померање
тумора у реалном времену и прила-

гођавање зрачног поља – то се
сматра 4D техником зрачења
пацијента. Терапија је прилагођена
за сваког пацијента понаособ. 

Шта се може третирати икс
ножем? 

1. Метастазе мозга до 4 cm, идеално
до 30 cm3, озрачивање постопе-

ративног кавума након неурохи-
рушког лечења, менигеоми до 10
cm3;

2. Метастазе кичме било да су већ
зрачене или незрачене, очекива-
но преживљавање за пацијента
мора бити дуже од три месеца;

3. Хордоми и други примарни тумо-
ри кичме, очекивано преживља-
вање мора бити дуже од три
месеца и базе лобање – до 20
cm3; 

4. За туморе главе и врата SBRT
није метода избора, само за мали
волумен тумора и за палијације
или као boost уз стандардни трет-
ман;



5. Плућа – за I и II стадијум боле-
сти када је процес инопераби-
лан, IIIb стадијум, за метастазе у
лимитираном броју до 5 cm, за
boost након стандардне тера-
пије;

6. Панкреас – за нересктабилне
туморе до 7,5 cm;

7. Метастазе јетре до 5 cm и до 5
промена и минимум 700 ml
запремине здраве јетре, и за
нересктабилан HCC до 7 cm, за
lgl у пертонеуму само у сврху
палијације када се не може
постићи другачије контрола
бола;

8. Простата у зависности од ста-
дијума болести примењује се
IMRT, IGRT или SBRT;

9. Карцином бубрега када је
нересктабилан;

10. Надбубрежне жлезде – метаста-
зе само за контролу бола;

11. Бешика – када се у циљу очува-
ња бешике након IMRT SBRT
додаје као boost терапија;

12. За гинеколошки регију – након
SBRT за метастазе у лимфним
чворовима, реирадијација пел-
вичног зида, boost уз стандардну
терапију.

До сада је на икс ножу третирано
70 пацијената.

Са ова два моћна апарта скраће-
не су листе чекање за зрачну тера-
пију, скраћено је и време зрачења.
Квалитет лечења директно је у вези
са квалитетом живота пацијента и
њиховим преживљавањем. 

Биљана Шеха
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Њујорк (Reuters Health) –
Инциденца дечијег канцера у
Европи расте, показују нове 

популационе студије.
„Аутоматизовани информациони

систем дечијег канцера (ACCIS)
региструје податке о појави канцера
од рођења до 20 година старости у
највећем броју европских земаља од
1970-их година. Подаци ACCIS-а иду
у прилог мишљењу да постоји
спори, али стални пораст инциденце
за многе дечије малигне туморе који
се региструју од 1970-их и да је то
посебно значајно за леукемију“,
изјавио је у уводнику који прати сту-
дију др Philipe Autier из Института за
истраживање превенције у Лиону,
Француска.

За потребе ове студије тим из
Интернационалне агенције за истра-
живање канцера, такође у Лиону, и
колеге одвојено од њих евалуирали
су инциденцу и и трендове код деце
од 0 до 14 година и код адолесцена-
та од 15 до 19 година од 1991. до
2010. године. Истраживачи су кори-
стили податке о више од 180.000
појединачних случајева канцера из
53 регистра из 19 европских земаља
што представља 1,3 билиона особа
током ових година. 

Код деце просечна годишња
узрасно-стандардизована инциден-
ца била је 137,5 на милион.
Инциденца је сигнификантно расла
за 0,54% годишње без промене у
тренду.

Код адолесцената комбинована
европска инциденца заснована на

свих 35.138 квалификованих слу-
чајева била је 176,2 на милион, са
сигнификантним растом инциденце
од 0,96% годишње. Мада истражи-
вачки тим наводи да подаци указују
да се ово повећање може успорити. 

Код деце комбинована узрасно-
стандардизована инциденца леуке-
мије била је 46,9 на милион, са сиг-
нификантним растом од 0,66%
годишње. Код адолесцената инци-
денца леукемије била је 23,6 на
милион и годишњи пораст био је
0,93%, такође са сигнификантним
трендом.

Просечан годишњи пораст инци-
денце код лимфома био је 1,04%.

Аутори постојеће податке пове-
зују тако да претпостављају да
пораст може бити делом узрокован
напретком у дијагностици и бољом
регистрацијом канцера током вре-
мена али и промене у факторима
ризика такође могу могу имати
удела, кажу. 

Срећом, рак је редак код деце, па
чак и код адолесцената у поређењу
са старијом доби.

Рана и исправна дијагноза и
лечење можда спашавају живот.
Међутим, због постојања неспеци-
фичних симптома помоћ може бити
одложена или доћи касно. Надају се
да ће ови резултати упозорити
здравствене раднике да на време
дијагностикују и омогуће лечење
својих младих пацијената са канце-
ром.

„Узрочност се не може утврдити
студијом као што је ова. Потребна
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су даља истраживања на основу
досадашњих која би детерминисала
узрок“, мишљење је директора за
експерименталну терапију Канцер
центра у Мисурију (Cancer Center at
Children's Mercy Kansas City,
Missouri).

„Ако деца преживе период
одојчета и остале узроке морталите-
та дечијег доба са већим стопама
сада је више деце у ризику да раз-
вије друге болести као што је рак“.
„Ово је највећа и најсложенија ана-
лиза канцер инциденце широм кон-
тинента деце Европе у последњих
25 година и више“, мишљења су два
независна лекара истраживача који
нису били укључени у студију.

„У развијеним земљама канцер
остаје најчешћи узрок смрти због
болести међу децом. Стога је тачна
процена инциденце канцера и трен-
да у дужем временском периоду
веома важна из перспективе јавног
здравља. Лечење рака и истражива-
ње канцера је скупо. Ако је инци-
денца рака дечијег доба у порасту и
са њом трошкови збрињавања те
деце, економска вредност истражи-
вања рака дечијег доба ће се
повећати, као и вредност истражи-
вања нових мање токсичних третма-
на“, мишљење је шефа Одељења за
педијатријску хематологију, онколо-
гију и трансплантацију у Дечијој
болници у Њујорку (Childrens
Hospital at Montefiore, Bronx, New
York).

Студија није добила комерцијал-
на средства и аутори нису пријавили
сукоб интереса.

Childhood Cancer on the Rise in
Europe. 

Lorraine Janeczko. Lancet Oncol
2018. SOURCE: https://bit.ly/2Phuixa
and https://ly/2Pitx76 Reuters.
Medscape. August 21, 2018

Др Јелена Бокун

Здравље је нешто најважније на
свету.

Само здрави људи могу спасити
планету.

Здравље је ваздух који дишемо,
здравље је вода коју пијемо,
здравље је храна коју једемо,

здравље је смех,
а вежбање је здрављу лек.

Вежбај, вежбај сваког дана,
и вежба је телу храна.

Вежбањем се и дух лечи!
Вежбањем се болест спречи!

Вежбање је дечја шала,
вежбање је игра права,

вежбање је и учење,
кад се мозак размрдава!

Зато памти то што кажем,
нисам овде да вас лажем. 

Наоштрите добро слух:
У ЗДРАВОМ ТЕЛУ ЈЕ ЗДРАВ ДУХ!

Литерарна секција I/4, 
Групни рад

ОШ „Трећи октобар“, Бор
Учитељица: Сања Маринковић
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Рак јајника је малигни (злоћудни)
тумор, локализован на ткиву јајни-
ка. Најчешће се јавља након 35.
године живота.

Рак јајника је последица углавном
удружених фактора ризика, мада
стварни узрок настанка није још
увек тачно утврђен.

Испитивање генетских фактора
се врши анализом мутације на гени-
ма и то BRCA-1 и BRCA-2 гена. Ризик
од оболевања се повећава уколико
су чланови породице имали рак
дојке или рак јајника.

Постоје различити типови карци-
нома јајника:
1. Малигни епителни тумори (сероз-

ни, муцинозни, ендометриоидни).
2. Малигни тумори герминативног

епитела (дисгерминоми, терато-
ми, хориокарциноми).

3. Малигни тумори порекла строме
(гранулоза тумори, сертолијеви
тумори).
Успешност у лечењу карцинома

јајника зависи од степена прошире-
ности болести. Уколико је болест
локализована, успешност у лечењу
је боља.

Степен узнапредовалости се дели
у четири стадијума болести:
1. I стадијум – локализована болест

на јајник, на један или оба, без
пробијања капсуле.

2. II стадијум – захвата оба јајника
са пробијањем капсуле и ширење
на материцу или јајовод.

3. III стадијум – болест раширена
ван јајника и капсуле, захвата
трбушну марамицу, жлезде са
присуством или одсуством сло-
бодне течности у трбуху (асцита).

4. IV стадијум – захвата јетру,
плућа. 
Први неспецифични симптоми

који се јављају су: мучнина, гађење,
повраћање, затвор, туп стални бол у
трбуху, отежано мокрење, губитак
апетита, губитак тежине, нередовне
или изостанак менструације, итд.
Да би се потврдила сумња на

постојање ове болести потребно
је урадити:

- Гинеколошки ултра звук
- Скенер (CT абдомена и мале кар-

лице)
- По потреби магнетна резонанца

(NMR).
- Лабораторијске анализе: ком-

плетна крвна слика и биохемијске
анализе.

- Туморски маркери CA 125, HE 4,
AFP (алфа фето протеин), CEA, CA
19-9).
По потреби се ради додатна

дијагностика: ултра звук абдомена,
колоноскопија, гастроскопија, ра-
диографија плућа и коштаног систе-
ма.
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Рак јајника



Основно у лечењу карцинома
јајника је хируршки захват (потпуно
отклањање тумора код раног ста-
дијума) или тзв. циторедуктивна
хирургија, која подразумева макси-
малну редукцију тумора.

Након хируршког захвата, постав-
љање PH дијагнозе и одређивање
стадијума болести. Даље се настав-
ља лечење углавном хемиотера-
пијом, а у неким случајевима и
радиотерапијом, код тумора који су
осетљиви на зрачну терапију
(радиосензитивни).

Рано откривање је најбитније у
лечењу, јер су повољнији резултати
као што је напред речено, у раним
стадијумима болести. Због тога су
неопходни редовни гинеколошки
прегледи, када се ради вагинални и
ултразвучни преглед, а као помоћ у
дијагнози је одређивање и вредно-
сти туморских маркера.

Др Весна Лукић
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Између борбе против рака (пре-
венција, заштита здравља, рано
откривање болести) и борбе са
раком (психосоцијална рехабилита-
ција оболелих) прошло је првих
десет година рубрике „Белешке са
онколошког“.

Како је данас по овом питању? Да
ли смо нешто променили у понаша-
њу, да ли смо научили довољно или
сасвим мало, или смо и даље, када
је рак у питању, са истом поштапа-
лицом: „Умрећу и овако и онако,
пушио или не, мој деда пушач је
живео деведесет година“? А притом
се не питамо чиме се бавио, где је
живео и који дуван је користио.

Молим за мало пажње, поштова-
ни читаоци часописа „Рак“ и ове
рубрике, поводом јануарских праз-
ника. Позвала сам неколико чланова
„Клуба онколошких болесника“ који
је при Клиници за онкологију у
Нишу постојао у периоду д 1988. до
2018. године. Сви позвани су са ста-
жом од преко петнаест па све до
тридесет и неколико година, откада
су имали непосредно искуство са
овом болешћу. Ту су гласови радо-
сти и присећања у кругу породице,
са унуцима и праунуцима. Рад у
кући, на имању као и на пијаци,
нико од њих не помиње рак. Сви се
жале на нешто друго: реуму, срце,
повишени притисак. Опстали су и
остали. 

Шта им је помогло? Помогла им је
њихова сопствена борба и лечење и
то што нису крили болест, ни пред
собом, ни пред другима.

Износили су своју причу свима
који су хтели да је чују и да науче –
како постати бивши болесник.
Научили су да је болест исто тако
велика опомена и да нешто треба
променити у животу и у сопственом
бићу.

Прошле године наша подружница
обавила је седамнаест превентив-
них акција у Нишу, били смо у про-
изводним погонима „Јумиса“,
„Зисуки“ трикотаже, Универзитетске
библиотеке „Никола Тесла“, у апоте-
кама, на нишким пијацама, Клиници
за физикалну медицину и на
Факултету заштите на раду. Били
смо тамо где људи живе и раде, где
страхују од болести, пре него се
разболе, па и после и онда када им
се учини да су им снаге слабе и мале
и тада је добро ослушнути и чути
оне који су искусили питања: „Шта
ће бити са мном? Да ли ћу оздрави-
ти или не?“.

Сетите се да све пролази. Доћи
ће нови дан, недеља, година. Све се
мења. Радост смењује тугу и обрну-
то. Уче нас томе мудрост и доброта.

Ове године се обележава сто
педесет година од рођења Махатме
Гандија. Према његовим биографи-
ма ходао је свакодневно петнаест
километара и био здрав, упркос
крхкости. Колико ходате, драги
читаоци?

Из Ниша, са нишавског кеја, у
друштву шетача, тркача и природе,
будите здрави.

Др Кадивка Стевановић
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Белешке са онколошког

Помало од свега



Пољска, 
Краков 14–17. фебруар 2019.

Сваки пут када само одлазили из
неког дивног града, имали само осе-
ћај да смо ту последњи пут, да се
поново нећемо вратити. На срећу,
ни овај пут нисмо били у праву.
Поново смо у Кракову.

Наши пријатељи из ИЛКО
Пољске, Анджеј, Ани и Ричард били
су добри домаћини. Посетили смо
центар града, трг који је под зашти-
том Унеска. Замкове на обали Висле,
из 7. и 14. века, најстарије рестаури-
рано село у Пољској и много разних
знаменитости. 

ПОЛ-ИЛЦО постоји већ 30 година.
Чланови удружења, односно особе
са изведеном стомом, имају на рас-
полагању седам произвођача пома-
гала, а у Србији су три. Произвођачи
помагала (кеса, дискова, крема,
паста, марамица) имају различите
цене, те се пацијенти морају укло-
пити са одређеним средствима. У
Србији је другачије. Ми имамо право
на 10 дискова за илео, коло и уро-
стому и 60 кеса за илео и колостому

и 30 кеса за уростому. Везани смо за
количину помагала, што је добро и
удружење се изборило да помагала
подижемо на три месеца.

Наши домаћини циљано су нас
водили на узвишење, где је дом за
стара лица. Ту долазе старији жите-
љи Кракова преко 65 година и бора-
ве од понедељка до петка. Довозе
их и одвозе возила дома. Могу да
бораве колико им доктор препише,
само не викендом. То је државна
установа. У истом дворишту је уста-
нова за све грађане Пољске – психо-
онколошки форум. Овде психоонко-
лози пружају подршку у постопера-

тивном периоду и бораве док се не
опораве.

Велико хвала драгим пријатељи-
ма што је и наш трећи боравак у
Кракову ушао у незаборав... 

Радионице ткања

Пројекат „С мотивом на пут“
осмислила је госпођа Весна Русић.

У просторијама Инкубатора за
младе „Гнездо“ од 12. јануара поче-
ла је са радом „,Зимска школа руч-
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Удружењe ИЛКО Србијa



ног ткања“ где учествују и чланови
Удружења ИЛКО Србије. Вештина
ткања на малим разбојима, пријатна
атмосфера и шарм средњошколаца
и студената. 

Радови ће бити изложени, а кас-
није ће бити наша својина. Чланови
ИЛКО Србије ће их подарити у при-
годним ситуацијама.

Удружење за помоћ оболелима од
карцинома „Сутра је нови дан“ у
понедељак, 10. децембра било је
домаћин гостима из Бања Луке и
Србије, чиме се настојала развити
прекогранична сарадња удружења

која окупљају оболеле од неке
врсте карцинома.

Драган Тривун, наставник који је
десет година живота провео у
Великој Кладуши, данас је предсјед-
ник Удружења „ИЛКО-сома“, одно-
сно Удружења пацијената који из
неког разлога носе стому. Драга-
нова супруга, Снежана С. Милојевић

предсједница је Националног инва-
лидског удружења Србије, а својом
заједничком посјетом настојали су
пружити помоћ у виду информиса-
ња и размјене искуства са чланови-
ма великокладушког Удружења.

Драган Тривун, предсједник
Удружења пацијената са стомом из
Бања Луке, које је једино удружење
овакве врсте на подручју наше
земље, истиче да њихово удружење
броји 850 чланова, а Удружење је
члан и Европске асоцијације која
броји преко 42 земаља. 

Циљ данашње посјете јесте да се
развије сарадња која је у обостра-
ном интересу, како би се пружила
помоћ пацијентима који болују од
канцера… 

Снежана С. Милојевић дипл. ек.
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PUBLIKACIJE

Dru{tvo izdaje
slede}e publikacije:

 Edukacija o raku u {kolama
 Samopregled dojke
 Rak dojke
 Rak plu}a
 Rak kò e
 Rak debelog creva
 Oslobodite novo pokolewe
    od duvana
 Rak prostate
 Kako mò emo spre~iti ili
    blagovremeno otkriti rak    blagovremeno otkriti rak
 Ishrana i rak
 Rak grli}a materice
 Hemioterapija
 Radioterapija
 Nepriznate metode u le~ewu
    raka
 Terapijski vodi~ 
    za mali{ane - radioterapija
 Zdrava hrana - slikovnica
    za decu
 Klini~ka istrà ivawa
    u onkologiji
 Put do ozdravqewa

Dru{tvo izdaje kvartalno Dru{tvo izdaje kvartalno 
~asopis “Rak - spre~iti,
otkriti, le~iti”

http://www.serbiancancer.org
e-mail: serbca@ncrc.ac.rs

l̂anovi Dru{tva dobijaju
redovno sve publikacije.
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