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У мулитидисциплинарном лечењу
онколошких болесника, радиотера-
пија је неизоставан део терапије,
било да се примењује као самостал-
на метода или у комбинацији са дру-
гим облицима лечења, хирургијом и
системском терапијом. У Србији се
сваке године региструје око 37.000
новооболелих са малигним обоље-
њима. Половина ових болесника
током лечења ће у једном моменту
захтевати радиотерапију, а чак 70%
болесника са карциномом дојке,
туморима мозга, простате и коло-
ректалним канцером.

Од својих почетака крајем девет-
наестог века када су откривени X
зраци па до данас дешавали су се
стални напреци у овој грани меди-
цине. Почеци радиотерапије су ве-
зани за примену једноставних поља
и техника зрачења а волумен тумо-
ра је одређиван на основу клинич-
ког прегледа и тада доступних онко-
лошких знања. Технолошки напре-
дак средином прошлог века отворио
је сасвим нове могућности у плани-
рању и спровођењу радиотерапије и
почетак нове ере радиотерапије
коју можемо назвати савремена

радиотерапија. То је омогућено
првенствено напретком и открићем
нових дијагностичких процедура:
компјутеризоване томографије (CT)
и магнетне резонанције (MRI) али и
развојем компјутерских и софтвер-
ских система који омогућавају да су
данас савремена радиотерапијска
одељења повезана у један једин-
ствени систем преноса и доступно-
сти информација. 

Процес планирања и спровођења
радиотерапије је комплексан и
укључује обучен тим радијационих
онколога, медицинских физичара,
радиолошких техничара, медицин-
ских сестара, а у одређеним слу-
чајевима и анестезиологе, радиоло-
ге, хирурге, медикалне онкологе,
педијатре који свако са своје стране
доприносe побољшању процесa ра-
диотерапијског лечења.

У савременој радиотерапији
уводе се „напредне“ технике зраче-
ња: 3D Конформална радиотерапија
– 3D CRT; Интензитетом модулисана
радиотерапија – IMRT; Стереотакси-
чна радиохирургија – SRS и радио-
терапија SRT, као и Запремински
модулисана радиотерапија – VMAT
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(RapidArc) која је тренутно најмо-
дернија техника третмана у савре-
меној радиотерапији. Све ове техни-
ке се примењују у Институту за
онкологију и радиологију Србије.
Оне омогућују да се на основу
савремених дијагностичких проце-
дура прецизно дефинише волумен
тумора који желимо да озрачимо уз
максималну поштеду околних здра-
вих ткива. Овакав напредак је био
услов да се знатно смање рани и
касни токсични ефекти радиотера-
пије и тиме очува квалитет живота
онколошких болесника. 

Савремена радиотерапија поред
техничког напретка, увођења нових
машина и технологија подразумева
и праћење ефеката радиотерапије,

радијационе токсичности и процену
клиничких, индивидуалних и генет-
ских параметара који утичу на осет-
љивост и реакцију на зрачење.
Радиотерапија је везана за базична
истраживања из ових области и веза
клиничара са колегама истражи-
вачима је упућена на откривање
могућих биомаркера предиктора
одговора на радиотерапију. Све ове
активности треба да омогуће персо-
нализовану радиотерапију са опти-
мизацијом плана лечења за сваког
индивидуалног пацијента, што пре-
дставља један од циљева модерне
онкологије.

Проф. др sc. med.
Марина Никитовић
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Једно од највећих богатстава човека је здравље, зато мора да се води
брига о њему. Вежбање нисам схватала озбиљно, као ни мој брат. Када се
он разболео, тек тада сам схватила колико вежбање утиче на наше здрав-
ље.

Почела сам да се бавим спортом, али обавезе ми нису дале да идем на
тренинге, тако да сам одлучила да код куће тренирам. Почела сам да се хра-
ним здравије. Уместо чоколаде, чипса, смокија, које сам раније радо узима-
ла, појела бих по јабуку, крушку, банану. Уместо да после ручка легнем да
одморим, сада урадим вежбе. Свакодневно издвајам по пола сата за вежба-
ње, јер то побољшава рад нашег срца. Од када сам почела да вежбам и да
се храним здравије, осећам се много другачије, осећам се као да могу све
што желим.

Срећан човек је здрав човек. Битно је како се ми осећамо изнутра. Сваки
тренинг убрзава метаболизам и спречава разна обољења. Важно је водити
рачуна о себи док смо млади јер ће нам касније бити жао што нисмо веж-
бали, здравије се хранили, а могли смо. Очувати здравље је највећи импе-
ратив, а онда и богатство.

Сташа Младеница, VIII разред
ОШ „Петефи бригада“, Кула
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Ера суперволтажне терапије која
представља и почетак дводимензио-
налне 2D конвенционалне радиоте-
рапије почела је 1960. године, када
је инсталиран први апарат кобалт
бомба – Gamatron firme Siemens,
изотопска машина са извором Co-60,
почетне радиоактивности од 2000
Ci, само две године после производ-
ње и увођења ове терапије у СР
Немачкој. 

Телекобалт терапија је произво-
дила гама зраке високих енергија
(E-1,25 MeV) што је захтевало изгра-
дњу бункерског простора са дебе-
лим зидовима од баритног бетона за
заштиту персонала од прекомерног
озрачивања. Укључивањем Гама-
трона у клиничку праксу у то време
Радиолошки институт је знатно про-
ширио своје капацитете и квалитет
радиотерапије. Апарат је расходо-
ван 1985. године да би се добио
простор за нови уређај.

Слика 1. Прва „Кобалт бомба“ 
у Србији, Gamatron фирме Simens

Први акцелератор који је набав-
љен 1970. године био је Бетатрон
енергије 42 MeV фирме Сименс.
Апарат је производио X-зраке и
високоенергетске електроне. То је
био најјачи апарат за телетерапију у
рутинској примени у свету. Међу-
тим, врло брзо се увидело да енер-
гије преко 25 MeV немају значајнији
допринос у радиотерапији, те се
одустало од производње овако јаких
апарата.

Слика 2. Сименсов Бетатрон 
од 42 MeV

И у то време Радиолошки инсти-
тут у Београду је имао велики број
пацијената на зрачној терапији то-
ком једне године и заузимао је једно
од водећих места у свету по броју
пацијената. Две суперволтажне ма-
шине (Гаматрон и Бетатрон) нису
могле да покрију сав клинички мате-
ријал који је стизао у Институт. Због
тога је 1974. године набављен још
један уређај за телекобалт терапију
– Cobaltron по лиценци италијанске
фирме Barazzetti, почетне радио-
активности 1200 Ci. Овај апарат са
допунском опремом био је специјал-
но прилагођен за зрачење карцино-
ма дојке и ларинкса. Први линеарни
акцелератор, Сименсов Меватрон

Историја радиотерапије
Од 2D радиотерапије до VMAT-а



енергије 12MeV пуштен је у рад,
1977. године.

У периоду од 1958. до 1973. годи-
не дошло је до снажне афирмације
српске радиотерапије. Економско
стање у земљи омогућило је набав-
ку опреме за рад која је у то време
постојала у свету, а високо школо-
вани кадрови Института почели су
да успостављају прве контакте са
иностраним центрима и да наше
богато клиничко искуство и резулта-
те рада редовно презентују на међу-
народним скуповима. Наши струч-
њаци афирмисали су своју установу
и српску радиотерапију.

Увођење суперволтажне радиоте-
рапије и вештачких радиоактивних
изотопа створило је потребу за
ангажовањем и других стручњака,
пре свега радиолошких физичара.
Тако је почетком 60-их година фор-
миран кабинет за радиолошку физи-
ку и заштиту од јонизујућег зрачења
који је прихватио све активности и
послове који су се односили на
дозиметрију, програмирање, конт-
ролу уређаја и извора јонизујућег
зрачења, као и заштиту од зрачења.
Кабинет је био добро опремљен ин-
струментима, као и кадровима.

Од 1986. године радиотерапијска
служба Института располаже са 4
телетерапијске машине: Бетатрон
од 42 MeV, Меватрон 1 од 10 MeV и
две изотопске машине Гаматрон 1 и
Гаматрон 2 фирме Сиеменс. Гама-
трон 1 искључен је из клиничке
употребе 1986. године, а уместо
њега је набављена електрична
машина Меватрон 2 од 10 MeV.

Бетатрон од 42 MeV је био у упо-
треби доста дуго, 24 године, те је
1994. године одлучено да се замени
новом електричном машином. Тако
је купљен линеарни акцелератор
америчке фирме Вариан од 18 MeV

који је производио високоенергет-
ске фотоне и електроне. Вариан је
први клистронски линеарни акцеле-
ратор који је почео да се користи у
Србији.

Слика 3. Вариан 18 MeV-а, 
инсталиран 1994. године

Годину дана раније, 1993. године
почео је са радом и рендгенски
симулатор фирме Сиеменс који је
служио за симулирање, односно
планирање радиотерапије.

Тродимензионална 3D конфор-
мална радиотерапија уводи се у
Институт почетком овог века. Моде-
рнизује се опрема и купују нови
линеарни акцелератори који омо-
гућавају примену 3D технике зраче-
ња. Набављен је и систем за троди-
мензионално (3D) планирање зраче-
ња. Овај систем је био повезан са
дијагностичким скенером са једне
стране и са апаратима за зрачење
са друге стране, што је представља-
ло јединствену умрежену технолош-
ку целину.

У Институту је маја 2003. године
пуштен у рад нови Сименсов лине-
арни акцелератор Примус 1 са енер-
гијама X зрачења 6 и 15 MeV-а, као
и високоенергетских електрона
(енергија 5, 7, 8, 10, 12 и 14 MeV). 

Године 2004. куповином другог
линеарног акцелератора Примус 2

4
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са енергијом X зрачења од 18 MeV и
електорна од 5 до 14 MeV-а који је
имао систем мултиламеларних коли-
матора, систем за верификацију
зрачног третмана и друго, започет
је период конформалне радиотера-
пије.

Слика 4. Линеарни акцелератор
Примус 18 MeV-а инсталиран 2004.

године

Исте године инсталиран је први
3D систем за конформалну радиоте-
рапију (XiO) са четири радне стани-
це за контурисање и једна радна
станица FocalSim за виртуелну симу-
лацију, као и први информациони
систем IMPAC-LANTIS.

У кратком периоду набављене су
три нове радиотерапијске машине
за конформалну радиотерапију. Пр-
во је 2008. године инсталирана
ЕЛЕКТА 1 (енерије 6 и 15 MeV за X
зраке и 4–18 MeV за електроне).
Машина је предвиђена за спровође-
ње конформалне радиотерапије и
интензитетом модулисане радиоте-
рапије (IMRT). Инсталирана је и
нова верзија XiO 3D система за пла-
нирање и систем је проширен са јед-
ном додатном радном станицом.
Такође је инсталиран нови IMPAC-
MOSAIQ информациони систем који
је и проширен на 40 радних станица,

CT симулатор и рендген симулатор
са cone-beam опцијом.

Слика 5. Рендген симулатор 

Слика 6. CT симулатор

Године 2009. инсталиране су још
две радиотеапијске машине: ЕЛЕК-
ТА 2 (енергије 6 и 15 MeV за X зраке
и 4-18 MeV за електроне) и Вариан
(6 MeV), обе са могућношћу за кон-
формалну радиотерапију и интензи-
тетом модулисану радиотерапију
(IMRT).

Данас 3D конформална радиоте-
рапија представља стандардно
лечење. Конформална радиотера-
пија омогућава прецизније озрачи-
вање волумена тумора уз већу
поштеду околних здравих структура
и органа од ризика.
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Слика 7. Линеарни акцелератори 
у ИОРС-у

На Клиници за радиотерапију
Института за онкологију и радиоло-
гију Србије током 2017. и 2018.
године инсталиране су нове радио-
терапијске машине са пратећом
опремом за радиотерапију. Инстали-
рана су три линеарна акцелератора,
два TrueBeam и једна Clinac iX и CT
симулатор. На новим акцелератори-
ма, поред конформалне радиотера-
пије, на располагању су додатне
могућности:
1) Спровођења IMRT (Интезитетски

модулисане радиотерапије) на
свим новим акцелераторима ене-
ргије 6, 10 и 15 MeV-а. 

2) Спровођење VMAT (Волуметриј-
ски модулисане лучне – арц
радиoтерапије) на свим новим
акцелераторима акцелераторима
енергије 6,10 и 15 MeV-а. 

3) Спровођење IMRT и VMAT висо-
ким брзинама дозе X зрачења са
FFF (free flatening filter – равна-
јући филтер).
Dose rate од 14 Gy/min са FFF сно-

повима омогућава у просеку и до
два пута брже озрачивање пацијен-
та на TrueBeam акцелераторима.
VMAT или RapidArc у Вариановом
систему је тренутно најмодернија

техника третмана у савременој
радиотерапији.

Друге техничке могућности на
линеарним акцелераторима су више
imaging опција што значи постојање
више дијагностичких могућности за
проверу позиционирања пацијента.
То су: 

1. Квалитетнији мегаволтажни
(MV) imaging који омогућава планар-
ну MV слику, MV ConeBeam CT и пор-
тал дозиметрију за верификацију
дозе коју пацијент прими. 

2. Киловолтни imaging који омо-
гућава планарну киловолтажну (kV)
слику, kV ConeBeam CT imaging и
могућност коришћења ConeBeam CT
слике у верификацији позиционира-
ња пацијента и верификацији дозе
коју пацијент прими (фузија
ConeBeam CT и слике са CT Симу-
латора).

Слика 8. Линеарни акцелератор
True Beam, Вариан

Нов инсталирани систем Eclipse за
планирање радиотерапије обезбе-
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ђује планирање свих наведених тех-
ника радиотерапије на новим лине-
арним акцелераторима. Систем за
планирање моћи ће да се користи и
за планирање радиотерапије на
постојећим линеарним акцелерато-
рима, умрежавање је у току.

Што се тиче радних станица за
припрему и планирање зрачне тера-
пије значајно је повећан њихов
број, што утиче на повећање капа-
цитета припреме и планирања зрач-
не терапије.

Слика 9. Командна соба 
новог акцелератора

Када говоримо о дозиметријској
верификацији напредних техника
зрачења IMRT и VMAT (RapidArc),
набавком опреме омогућене су ме-
тоде независне верификације плана
зрачења:
а) Са мерним уређајем Dolphin, мул-

тидетекторским системом од 1500
детектора са одговарајућим софт-
вером – COMPASS софтвер, који је
примарно намењен за VMAT тех-
нику зрачења пацијената, модер-
низована је процедура верифика-

ције плана за сваког пацијента
појединачно.

б) Набављени су додатни уређаји
Matrixx, мултидетекторски систем
од 1024 детектора са софтвером
за гама анализу, који је примарно
намењен за IMRT технику зраче-
ња пацијената, чиме је повећан
капацитет дозиметријске верифи-
кације радиотерапијских планова.
Нов апарат CT симулатор, наме-

њен за аквизицију терапијске слике
пацијента, има могућност 16-
слајсног CT снимања који подржа-
вају аквизицију слике у различитим
фазама респираторног циклуса.

Нов информациони систем Aria
има високе технолошке могућности
брзог и једноставног повезивања
радних станица са линеарним акце-
лераторима и обједињава електро-
нску базу података о пацијентима у
јединствен систем. 

Набављена је обимна дозимет-
ријска опрема неопходна за проверу
квалитета снопова зрачења, конвен-
ционалног и FFF фотонских снопова.
Опрема покрива апсолутну и рела-
тивну дозиметрију, контролу систе-
ма динамички MLC, портал дозимет-
рију, филм дозиметрију, пратећи
софтверски пакет myQA (Iba Dosi-
metry) и дозиметријске фантоме.

И ово није све. Планира се даља
модернизација радиотерапије у Инс-
титуту за онкологију и радиологију
Србије куповином нових радиотера-
пијских машина, опреме и техноло-
гије чиме би се омогућио континуи-
тет напретка и даље увођење нових
радиотерапијских технологија.

Проф. др sc. med.
Слободан Чикарић

Прим. др sc. med. Јелена Бокун
Дипл. физ. Ивана Мишковић



Напредак у научним истражива-
њима и клиничкој пракси у онколо-
гији последњих година допринео је
томе да данас оболели од малигних
болести имају значајно дуже пре-
живљавање, као и бољи квалитет
живота. Развој и усавршавање тех-
нике у радијационој онкологији
довели су до нових терапијских
модалитета којима је зрачну тера-
пију могуће врло прецизно спрове-
сти. На тај начин веома мали волу-
мен здравог околног ткива бива
укључен у зрачно поље што води у
могућност повећања радиотера-
пијске дозе на сам тумор, а смање-
ње токсичности третмана. 

Једна од таквих метода је стерео-
таксична радиотерапија којом се
испоручује висока доза зрачења на
прецизно дефинисано место тумора
у телу. Овом техником могуће је
третирати интракранијалне туморе
(стереотаксична радиотерапија –
stereotactic radiotherapy – SRT; сте-
реотаксична радиохирургија –
stereotactic radiosurgery – SRS), као и
екстракранијалне туморе (стерео-
таксична радиотерапија тела (ste-
reotactic body radiotherapy – SBRT).

На основу знања из радиохирур-
гије (стереотаксични третман интра-
кранијалних тумора високом дозом у
једној фракцији – Лекселов гама
нож), почетком 90-их година на
Каролинска Институту у Штокхолму
установљена је метода и за третира-
ње екстракранијалних тумора. 

Екстракранијална стереотаксична
радиотерпија припада групи тако-
зване сликом вођене радиотерапије
(Image Guided Radiotherapy – IGRT)
и базира се на изванредном имиџин-
гу, прецизности у одређивању мете

и испоруци саме дозе зрачења. У
основи то подразумева имобилиза-
цију пацијента, ограничавање или
калкулисање покретљивост органа
(респираторна покретљивост и
перисталтика), примену стереотаксе
и прецизну испоруку дозе. Кључни
кораци у процедури стереотаксичне
радиотерапије стога су имобилиза-
ција пацијента, одређивање (конту-
рисање) циљних волумена, плани-
рање и само озрачивање.

Слика 1. Уређај за имобилизацију
(body mold) са спољашњим рамом

за компресију
https://www.obex.co.nz/product/ci
vco-stereotactic-body-radiation-

therapy-sbrt/ (23.6.2019)

У циљу одређивања мете, потре-
бно је начинити CT симулацију, било
конвенционалним или 4D CT-ом у
зависности од респираторне и/или
перисталтичке покретљивости. Да
би се осигурала прецизна позиција
тумора, скенирање се врши за
време нормалног дисања, као и при-
ликом задржавања даха. Волумен
самог тумора (Gross tumor volume –
GTV) се контурише на сваком CT
пресеку у корегистрацији са најре-
френтнијим дијагостичким имиџин-
гом (дијагностички CT, магнетна
резонанца – MR, PET-CT). Данас је
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Екстракранијална стереотаксична 
радиотерпија (SBRT)
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PET-CT у широкој употреби за дели-
неацију тумора плућа, главе и врата
колона, јетре, меланома, лимфома и
јајника. На оцртани волумен тумора
додаје се маргина за респираторну
покретљивост тумора тј. формира се
тзв. Irradiated tumor volume (ITV).
На ITV се још додаје и маргина
којом се покрива грешка приликом
намештања пацијента (Planning
target volume – PTV). У стереотакси,
употребом 4D CT-а и калкулисањем
респираторне покретљивости, ове
маргине су испод једног центиметра
(обично 2–3 mm, у поређењу са
маргинама код конвенционалног
или 3D конформалног озрачивања
где те маргине износе 1–1,5 cm)
чиме се значајно смањује волумен
здравог ткива у зрачном пољу
(слике 2 и 3).

У стереотаксичном зрачењу кори-
сте се мултипли зрачни снопови
(некада и до 250) којима се висока
доза зрачења испоручује у сам
тумор. Тако велики број снопова во-

ди у бољу конформалност зрачног
поља и оштар пад градијента дозе
изван тумора. Модерне волумет-
ријске арк технике (VMAT, Томоте-
рaпија) као и роботика (Cyberknife)
специјално су развијене за такве
изазовне задатке (слике 4 и 5).

Слика 4. VMAT код карцинома 
простате

https://www.researchgate.net/figure/Axia
l-view-of-a-volumetric-arc-therapy-VMAT-

treatment-plan-for-prostate-
cancer_fig2_321409674 (23.6.2019.)

Слике 2 и 3. Контурисање за SBRT карцинома плућа на основу 4D CT-а 
https://www.slideshare.net/fovak/4d-radiotherapy-presentation (23.6.2019.)

http://jtd.amegroups.com/article/view/2119/html (23.6.2019.)
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Слика 5. Cyberknife
https://radiationtherapynews.com/2014/1

1/21/first-cyberknife-radiosurgery-sys-
tem-manhattan-already-use/(23.6.2019.)

Индикације и селекција 
болесника

Адекватна селекција пацијената
за SBRT је од суштинског значаја.
Индикације за SBRT су практично
исте као и за хирургију, али нема
тако изразитих ограничења у смислу
општег стања болесника, старости и
коморбидитета. Критеријум за SBRT
су обично величина тумора испод 4
cm и ограничен број метастаза (1–5)
код добро контролисаног примарног
тумора. Тренутно SBRT је стандард у
лечењу раног иноперабилног несит-
ноћелијског карцинома плућа, али
је, такође, и терапијска опција за
карцином јетре, простате, у реира-
дијацији тумора главе и врата и кар-
лице, као и у солитарној или олиго-
метастатској болести (у плућима,
јетри, мозгу, кичми, надбубрежној
жлезди, лимфном нодусу). 

Конформална 3D радиотерапија
(3DCRT) или радиофреквентна аб-
лација (RFA) су биле алтернативне
методе за лечење иноперабилног
карцинома плућа у стадијуму I са
трогодишњим преживљавањем од
30–40%. Данас, SBRT пружа могућ-
ност лечења ових болесника висо-
ким дозама зрачења (од око 100Gy)

уз минималну токсичност. Резултати
студија широм света показали су да
SBRT може бити терапија избора за
лечење иноперабилног карцинома
плућа у стадијуму I са двогодишњим
укупним преживљавањем од око
90%, док ризик за касну токсичност
градуса 3 износи око 6%.

До сада, радиотерапија је имала
скромне могућности по питању
лечења примарног карцинома јетре
због високог ризика од хепатоток-
сичности. Уз помоћ SBRT високе
дозе локалног зрачења се могу
апликовати без угрожавања здравог
ткива, те је треба размотрити код
болесника који нису кандидати за
хирургију или трансплантацију.

Бројне студије су потврдиле да
ескалација дозе зрачења код карци-
нома простате води бољој петого-
дишњој контроли болести. Прели-
минарни резултати две пилот сту-
дије SBRT простате показале су
петогодишњу биохемијску контролу
код преко 90% болесника.

SBRT, засигурно, има најбољи
учинак код олигометастаза у плући-
ма. За мање од 3–5 метастаза у
плућима лечених SBRT једногодиш-
ња локална контрола износи 70-
100%, двогодишња до 70%, а пето-
годишња преко 30%. SBRT такође
може бити једна од терапијских
опција за болеснике са иноперабил-
ним метастазама у јетри са стопом
локалне контроле од 60 до 100%. 

Спинална радиохирургија је дока-
зана метода за селектоване болес-
нике са метастазама у кичменом
стубу са стопом локалне контроле
од 80% на основу снимака, али и
купирања бола.

Постоји неколико студија о SBRT
терапији метастаза у надбубрежној
жлезди и лимфним чворовима, али
за сада нема сигурних података. 



11

Слика 6. SBRT у метастатској боле-
сти (А. мозак, Б. плућа, Ц. надбуб-

режна жлезда, Д. мозак)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK
481863/figure/chapter8.f1/ (23.6.2019.)

Због недостатка рандомизованих
студија, за сада нема консензуса ни
протокола за SBRT, изузев за карци-
номе плућа. Стога постављање
индикације за SBRT треба да буде
одлука високо специјализованог и
искусног мултидисциплинарног ти-
ма.

Асист. Универзитета др sc.
med. Татјана Арсенијевић

Вежбање је здраво, организму прија,
зато сваког јутра, вредно вежбам и ја.

Атлетику бирам, на стази сам често,
свеж ваздух ми прија, ту је моје место.

Мало трчим, мало скачем, вежбе ми снагу дају,
и јабуку лако берем, у брдовитом, родном крају.

И још додам витамине, да оснажим дух и тело,
па заигра моје срце, здраво, чило и весело.

Школска торба није тешка, права су ми леђа,
а задатке лако радим и петице ређам.

Зато вежбај и ти сада, тело снажи, здравље јачај.
Спорт по жељи изабери и добром се здрављу весели.

Тамара Пријовић III/3
ОШ „Десанка Максимовић“, Прибој

Професор: Снежана Николић
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Ендолуминална брахитерапија
(БТ) тумора бронха (ендобронхијал-
на брахитерапија) представља вид
лечења карцинома бронха где се
радиоактивни извор преко катетера
уводи у дисајни пут – бронхијално
стабло и доводи у директан контакт
са туморском масом. Захваљујући
двема особинама брахитерапије, а
то су апликовање високе дозе
зрачења око самог радиоактивног
извора и брзи пад дозе са удаљава-
њем од извора, овом процедуром се
постиже: 1) висока доза зрачења у
самом бронхијалном тумору и 2)
поштеда околног плућног ткива и
других здравих органа. 

Из оваквог принципа деловања,
произилазе и две ситуације када ће
пацијент имати и највише користи
од примене брахитерапије бронха:
1) када је потребна дезопструкција

бронха, тј. код симптома који су
последица присуства туморске
масе у бронху – ендолуминално
(диспнеа, хемоптизије, кашаљ,
ателектаза).

2) код строго селектованих слу-
чајева у комбинацији са транску-
таном радиотерапијом (и то
најчешће након транскутаног
зрачења када је на мали сегмент
бронха потребно апликовати
високу дозу зрачења).

Уколико су тегобе последица екс-
трамуралне компресије тумора на
зид бронха без инфилтрације или
ендолуминалног раста или уколико
је опште стање пацијента значајно
нарушено (перформанце статус 3 и
4) ендолуминална брахитерапија
бронха се не користи.

У Институту за онкологију и ра-
диологију Србије је у дугом периоду
све до 2007. године ендолуминална
брахитерапија тумора бронха при-
мењивана код 20–30 пацијената
годишње. Напретком транскутаних
техника зрачења и из техничких
разлога, ова метода у нашем
Институту је престала да се приме-
њује. Последњих година су постале
јасне предности брахитерапије као
палијативне методе у поређењу са
механичким начинима дезопструк-
ције бронха, а применом савреме-
них imaging метода (компутеризова-
на томографија CT, магнетна резо-
нанца – MR) у брахитерапији, ова
метода се може користити и као
допуна транскутаном третману, па
чак и као самостална метода у ради-
калном лечењу малих примарних
или рецидивантних ендолуминалних
тумора. Стога је крајем 2018. године
поново започета примена ове бра-
хитерапијске технике у Институту за
онкологију и радиологију Србије и

Брахитерапија тумора бронха
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то као палијативне методе и као део
радикалне радиотерапије у комби-
нацији са транскутаним зрачењем.

Сама процедура се може изводи-
ти амбулантно или уз краткотрајну
хоспитализацију, у 3–4 фракције
једном недељно. Пацијенту који је у
аналгоседацији се кроз флексибил-
ни бронхоскоп пласира бронхијални
апликатор у инфилтрисани део
бронхијалног стабла и доводи у
одговарајући положај у односу на
тумор. Потом се неком од визуели-
зационих метода (радиографија –
RTG, компјутеризована томографија
– CT) изврши провера позиције

апликатора и  приступа планирању
зрачења. По израчунавању опти-
малних дозиметријских параметара,
пацијент се уводи у бункер у коме се
спроводи само зрачење. Зрачење
траје неколико минута а пацијент је
за то време под видео-надзором. 

Процедура није без ризика и
акутне компликације које се срећу у
току извођења и непосредно после
апликације (пнеумоторакс, бронхо-
спазам, крварење, аритмије, хипо-
тензија, пнеумонија) могу се очеки-
вати у око 3% случајева. Најчешће
касне компликације су постира-

Слика 1. Позиционирање бронхијалних апликатора и 
радиографска – RTG верификација позиције

Слика 2. 3D брахитерапија бронха (CT верификација 
позиције апликатора и дистрибуција дозе)

Слика 3. Планирање зрачења и дистрибуција дозе
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дијациони бронхитис и бронхијалне
стенозе.

Слика 4. Ендолуминална брахитера-
пија тумора бронха: а) тумор у

бронхијалном стаблу б) парцијални
одговор – смањење тумора након

зрачења

Слика 5. Ендолуминална брахитера-
пија тумора трахеје: а) тумор пре
зрачења, б) комплетан одговор –
нестанак тумора након зрачења

Ендолуминална брахитерапија
бронха је са аспекта техничког и
временског извођења захтевна про-
цедура. Како би се осигурало ефи-
касно и безбедно извођење ове сло-
жене технике, у Институту за онко-
логију и радиологију Србије је
оформљен тим кога чине: радиолог
онколог (радијациони онколог), ме-
дицински физичар, грудни хирург,
анестезиолог, радиолошки техни-
чар, брахитерапијска сестра, ане-
стезиолошки техничар. Одлука о
примени ове методе лечења доноси
се тимски, на онколошком конзи-
лијуму.

Код пажљиво селектованих паци-
јената, ендолуминална брахитера-
пија бронха је корисна метода
нарочито у палијацији симптома

туморске ендобронхијалне опструк-
ције. У наредном периоду, у Инсти-
туту за онкологију и радиологију
Србије, развија се и примена 3D
брахитерапије тумора бронха којом
ће се постићи већа прецизност и
оптималност зрачења.
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Кошарку тренирам,
година целих пет.
Понекад сањам

да ћу обићи свет.

Кошаркашица ћу постати,
упорна ћу остати.
Спортом се бавим,

своје здравље браним.

Волим да трчим,
да се добро ознојим.

Одлучим колико,
склекова да избројим.

Пиј чисту воду,
спортом се бави.
Здраво се храни,

и од бактерија се брани.

Бићемо здрави,
велики људи, снажни и прави.
За здрав живот, куцнуо је час,

и сви сад добро слушајте мој глас.

Александра Петровић V/1
ОШ „Јован Јовановић Змај“,

Змајево
Наставник: Слађана Толанов

Mladi u borbi protiv raka
„ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА” 

Харгита Сакал
ОШ „Јован Јовановић Змај”, Суботица

Наставник: Грубанов Мартинек Емилија
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Алтернативна медицина, скраће-
но АМ, се односи на велики број
примењених средстава, која нису у
оквиру званичног система здрав-
ствене заштите. Наведена терапија
се не користи у научно прихваћеној
медицини. Примери алтернативне
медицине су акупунктура, траварст-
во, медитација, јога, лековито гла-
довање, разни верски обреди, опе-
рације голим рукама итд.

Према истраживањима, о употре-
би алтернативне медицине, нпр. у
Америци 65% испитаника, код којих
је било када у животу дијагностико-
ван рак, користило је алтернативну
медицину. У 21. веку наставља се
драстичан пораст различитих дис-
циплина алтернативне медицине.
Сви подаци су добијени на међуна-
родном нивоу.

Мотиви за коришћење алтерна-
тивне медицине се деле на позитив-
не и негативне.

Позитивни мотиви су они који су
засновани добром односу пацијена-
та са терапеутом, а негативни на
лошем искуству, неефикасном лече-
њу, лошем односу са лекаром итд. 

Многи лекари не препоручују
алтернативну медицину. Разлог је
што је конвенционална савремена
медицина базирана на доказима
кроз истраживања и тестирања у

виду безбедности и у виду ефикас-
ности.

Разна испитивања у свету која се
обављају у вези са коришћењем
алтернативне медицини су показала
да 95% свих третмана уопште нису
лековити. Реч је о најразличитијим
третманима, од лековитог биља и
акумпунктуре, до хомеопатије и кри-
сталотерапије. У 95% случајева
делотворност тих техника није се
статистички значајно разликовала
од контролног плацебо ефекта. У
конвенционалној пракси за сваку
ствар мора да се докаже да је без-
бедна и делотворна како би се при-
мењивала, што се за алтернативу
не може рећи.

Заговорници алтернативне меди-
цине не маре за доказе и збиља
могу да науде пацијентима, било
директно, било тако што ће због
њих ови морати додатно да се лече,
али од њих званична медицина ипак
може да учи. Терапеутска вредност
плацебо ефекта је један од најчуд-
нијих медицинских феномена.
Плацебо је лажан лек – шећерна
пилула уместо медикамента и при-
мењује се на контролним групама,
да би ефекти правог третмана
имали са чим да се сравне.
Очекивања пацијента увећавају
дејство плацеба: кад пацијенту

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}

Шта ми можете рећи о алтернативној медицини и 
ваше мишљење о коришењу исте?
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кажете да му дајете дериват мор-
фијума много га мање боли него кад
кажете да му дајете парацетамол.
Што је лекар убедљивији док објаш-
њава пацијенту шта му преписује, то
је плацебо лечење делотворније.

За разлику од алтернативних
терапеута, лекари никада не воде
дуге, опуштене разговоре са паци-
јентима. Лекари, нажалост, не раде
оно што раде алтернативци. 

Алтернативни терапеути показују
дубоко уверење да лек који препи-
сују поуздано лечи и тај лек свечано
и уз пуно лековитих савета предају
у руке болесника. Већ је сам тај чин
„лековит“ чак и када су ти кристали,
чајеви или раствори потпуно неупо-
требљиви.

Алтернативна медицина је озби-
љан бизнис. Пошто у већини земаља
није део здравственог система, те-
шко је прикупити меродавне и тачне
податке о ефекту таквог „лечења“. 

Водите рачуна! Многи људи
мисле да су неке гране алтернатив-
не медицине по својој ефикасности
конкурентне или чак супериорне у
односу на научну медицину, али
већина ће се сложити са оценом да
међу разним алтернативним техни-
кама и поступцима има и доста
„лова у мутном“ и злоупотребе пове-
рења пацијената.

За то да је став према алтерна-
тивној медицини веома популаран,
постоји доста разлога код великог
броја пацијената. Постоји истински
страх од лекова и хируршких интер-
венција. Овај страх се поткрепљује
причама о пацијентима чије је
здравствено стање погоршано после
болничке терапије, који су чак
животом платили грешке медицин-
ског особља. Нажалост, неке од
ових прича су тачне, а лекари су
такође само људи са својим манама

па се некада, наравно спорадично,
поткраде грешка. С друге стране,
треба поменути и нагласити милио-
не успешно излечених и медицински
збринутих људи који би без лекар-
ске помоћи били изгубљени.

Чак и кад лекарски тим добро
обави свој посао и кад се лекови
узимају у прописаним дозама, страх
од лекова није без основа, јер се
догађа да људски организам непре-
двидљиво реагује на неке од њих.
Пример за ово је пеницилински шок,
који је нетипична реакција а који
без хитне интервенције може
завршити смрћу. Али, ипак су пени-
цилин и многи лекови помогли и
излечили многе инфекције.

Насупрот томе, алтернативна
медицина, сем код ретких изузетака,
нема никаквих негативних ефеката.

Одлучите сами. Мишљење које
износим је лично моје, јер сматрам
да они који пропагирају алтернатив-
ну медицину, са својим тврњама и
маркетингом са пацијентима, дово-
де у заблуду пацијента, који кори-
стећи алтернативну медицину уме-
сто званичне, губе време, болест
напредује, а нису ни свесни да су
углавном били преварени и дали
огроман новац.

Још једном, размислите и одлучи-
те сами.

Др Весна Лукић
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Жене које устају сваки дан рано
ујутру могу бити у мањем ризику за
развој рака дојке од оних које воле
да спавају, сугерише недавна сту-
дија.

Док су се претходне студије бави-
ле нередовним ноћним спавањем и
неспавањем до касно у ноћ што
може довести до повећаног ризика
за рак дојке, истраживачи нису
обраћали пажњу на то колико време
јутарњег устајања код жена може
утицати на ризик за рак дојке. 

Анализиране су генетске варијан-
те удружене са три податка о спава-
њу: дужина сна, инсомниа и ноћни
или дневни тип особе према раном
или касном устајању. Посматрали су
180.216 жена у Biobank UK студији и
228.951 жену у BCAC (Breast Cancer
Association Consortium) студији. Још
увек нема јасне повезаности између
рака дојке и дужине сна или инсом-
није. У BCAC групи жене које су
устајале рано имале су мањи ризик
за рак дојке. У истој студији спава-
ње дуже од препоручених 7 до 8
сати током ноћи било је удружено
са повишеним ризиком – 19% за
сваки сат сна више. Овај податак је
у вези са претходним истраживањем
о улози ноћног рада и развоја рака
дојке. Једноставан механизам који
може објаснити повезаност , познат
као хипотеза „светлост ноћу“, гово-
ри о супресији нивоа мелатонина
код жена које су изложене вештач-
ком осветљењу ноћу што утиче на
низ хормонских путева који могу
утицати на развој рака дојке, миш-

љење је Ребеке Ричмонд, истражи-
вача у Бристол универзитету у УК. 

Али још није време да жене укљу-
чују будилнике да би смањиле ризик
за рак дојке. Први налази су засно-
вани на томе да ли неко воли да
устаје рано или касније, а не на
податку да ли актуелно устаје рано
или касније. Садашње анализе не
могу доказати да специфичне нави-
ке спавања могу бити директан
узрок рака дојке. Мора се узети у
обзир и то да жене које рано устају
обично раде у уобичајено радно
време од 9 до 5 поподне. 

Највећи број жена је између, ни
дневни ни ноћни тип, стога сваки
потенцијални ризик утиче на мали
број жена. У сваком случају време
спавања и радно време могу бити
много значајнији него што се пре-
тходно мислило.

(Early risers may have lower breast
cancer risk by Lisa rapaport, July 15,
2019. Medscape. SOURCE: http://bit.
ly/2Y4PIEI BMJ 2019.)

Прим. др sc. med. Јелена Бокун

Pro~itali smo za VAS

Да ли дневни ритам рада и сна 
може утицати на ризик за рак дојке?
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Простата је помоћна жлезда муш-
ког репродуктивног система која
учествује у стварању семене течно-
сти. Налази се у малој карлици,
испод мокраћне бешике, иза пубич-
не симфизе а испред ректума. Има
облик обрнуте зарубљене купе, и
базом је окренута ка мокраћној
бешици, док се ужим врхом (лат.
areh) наслања на мишиће пода кар-
лице. На српском језику се назива
кестењача, јер обликом подсећа на
кестен. Кроз простату пролази урет-
ра која излази из мокраћне бешике
(слика 1).

Слика 1. Анатомски односи у малој
карлици

Рак простате је најчешћи злоћуд-
ни тумор код мушкараца у модерном
свету и један од најчешћих узрока
смртности. У Србији се налази на
трећем месту и по броју нових слу-
чајева и по броју смрти мушкараца
од злоћудних тумора. 

На болест се најчешће посумња
на основу абнормалног дигиторек-
талног прегледа (ДРП) или налаза
повишеног простата специфичног
антигена (ПСА). Да би се поставила
дефинитивна дијагноза, потребно је
узети биопсију ткива простате уз
патохистолошки преглед. Најчешћу
форму рака простате представљају
карциноми, преко 95%, који настају
из епителног ткива простатичних

жлезда. Најважнији прогностички
параметар који се одређује патохи-
столошки представља степен дифе-
рентованости карцинома, Gлисон
збир (енгл. Gleason score – GS), који
може имати вредност од 6 до 10.
Што је вредност већа, тумор је мање
диферентован и обрнуто. 

Како би се одредио стадијум бо-
лести врше се даљи прегледи у виду
компјутеризоване томографије (CT)
или магнетне резонанције (MR)
мале карлице, или радиографије
(RTG) грудног коша или костију.
Болест се најчешће калсификује
као:
- локализована, када се тумор

налази само у простати, 
- локално узнапоредовала, када се,

осим простате, тумор шири и на
околно ткиво, или 

- метастатска, када су присутне
удаљене метастазе, најчешће у
коштаном систему.
После тога, пацијенти се сврста-

вају у ризичне групе: група ниског,
средњег или високог ризика, на
основу стадијума болести, нивоа
ПСА или GS, а што је битно у одре-
ђивању лечења. 

Лечење је мултидисциплинарно и
захтева тим лекара: уролога, ради-
јационог онколога и медикалног
онколога, и може подразумевати
операцију, радиотерапију и хормон-
ску терапију, или комбинацију неких
од ових опција. Пацијенти се лече
зависно од ризичне групе:
- група ниског ризика – хирургија

или радиотерапија, 
- група средњег и високог ризика –

хирургија или радиотерапија ком-
бинована са хормонском тера-
пијом. 

Брахитерапија 
карцинома простате високом брзином дозе
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Хирургија и модерна радиотера-
пија су подједнако ефикасне у лече-
њу пацијената са карциномом про-
стате.

Типови брахитерапије
Радиотерапија се може спроводи-

ти као спољашња (транскутана
радиотерапија – ТРТ) или унутраш-
ња (брахитерапија – БТ), или њихо-
ва комбинација. Брахитерапија је
вид радиотерапије где се радио-
активни извор поставља директно у
тумор или уз тумор и представља
најсврсисходнији тип радиотера-
пије, зато што се доза концентрише
у тумору док су околна ткива макси-
мално поштеђена. Може се користи-
ти самостално (монотерапија) код
пацијената из групе ниског ризика,
или комбиновано са транскутаном
радиотерапијом код пацијената из
групе средњег и високог ризика,
када има за циљ да повећа испо-
ручену дозу на простату и околно
ткиво (енгл. boost). 

Према брзини испоруке дозе, бра-
хитерапија се дели на:
- брахитерапија ниском брзином

дозе (енгл. low dose rate – LDR),
када се у простату пласирају
ситни радиоактивни извори
зрачења (зрнца), најчешће јода
125 (125I), који трајно остају у
пацијенту. Брзина испоруке дозе
зрачења креће се између 0,4 и 2
Gy/h; и

- брахитерапија високом брзином
дозе (енгл. high dose rate – HDR),
када се у простату привремено
пласира радиоактивни извор,
најчешће иридијум 192 (192Ir),
који се по завршетку фракције
повлачи у заштитни контејнер
брахитерапијског апарата. Брзи-
на испоруке дозе је тада изнад 12
Gy/h. 

Индикације за примену 
брахитерапије

LDR брахитерапија се најчешће
примењује као монотерапија код
пацијената из групе ниског и селек-
тованих пацијената из групе сред-
њег ризика. HDR брахитерапија се
генерално може употребити код
пацијената било које ризичне групе,
али се углавном примењује код
пацијената из групе средњег и висо-
ког ризика. 

HDR брахитерапија се најчешће
комбинује са транскутаном радиоте-
рапијом у виду boost-а, а у новије
време и као монотерапија. Комби-
нација транскутане радиотерапије и
брахитерапије доводи до бољих
резултата лечења, уз исти или чак
нижи ниво компликација, него при-
мена само транскутане радиотера-
пије. Контраиндикације за примену
HDR брахитерапије су нека стања
која би касније довела до већих
компликација процедуре као и
немогућност увођења у анестезију. 

Техника HDR брахитерапије
Брахитерапија се изводи у општој

или спиналној анестезији. Пацијент
се поставља у гинеколошки поло-
жај, у ректум се пласира ултразвуч-
на (УЗ) сонда а на међицу (лат.
perineum) се прислања шаблон
(енгл. template), који служе као
водичи за интервенцију. Кроз међи-
цу се у простату постављају шупље
игле (катетери), које касније служе
као водичи кроз које пролази радио-
активни извор, како би се озрачило
жељено ткиво (слика 2). Игле могу
бити пластичне или металне и рас-
поређују се равномерно у простати
како би се касније добила што боља
дистрибуција дозе. Обично се пла-
сирају на растојању од око 1 cm
једна од друге, уз вођење рачуна да



се избегне повреда блиских органа
као што су уретра или ректум.

Слика 2. Апликација катетера у
простату

По завршетку постављања игала
врши се снимање простате како би
се направио план зрачења. Снима-
ње и планирање се може радити
помоћу ултразвука, компјутеризова-
не томографије или магнетне резо-
нанце. Најбоља визуелизација про-
стате, тумора и околног ткива се
постиже помоћу магнетне резонан-
це, што представља највиши ниво
планирања. 

Када се направи план зрачења,
пацијент се превози у брахитера-
пијски бункер где се врши повезива-
ње брахитерапијске машине са кате-
терима и озрачивање. По завршетку
фракције врши се деапликација
игала из пацијента. 

Сама процедура се релативно
добро подноси, уз мали број акутних
компликација док су касне компли-
кације врло ретке, наравно, уз адек-
ватну селекцију пацијената. 

Број фракција
Не постоје јасне препоруке о

броју брахитерапијских апликација
и величини дозе која се испоручује
при свакој фракцији, али су се током
времена издвојили неки режими.
Када се користи комбинација ТРТ и
БТ, ординира се ТРТ доза 45–50 Gy
а БТ 15 Gy у 3 фракције, 11–22 Gy у
2 фракције или једна фракција са

12–15 Gy. При монотерапији препо-
ручене су разне комбинације, а
издвојили бисмо 36–38 Gy у 4 фрак-
ције или 26 Gy у 2 фракције. 

Закључак
Савремени протоколи лечења

карцинома простате у развијеним
центрима заснивају се на примени
брахитерапије, било као монотера-
пије или у комбинацији са транску-
таном радиотерапијом. Имајући у
виду сва преимућства технике,
2013. године отпочето је са импле-
ментацијом HDR брахитерапије у
лечењу карцинома простате у Инс-
титуту за онкологију и радиологију
Србије (ИОРС), уз највиши постојећи
ниво планирања заснован на маг-
нетној резонанци. Данас се ова тех-
ника у ИОРС-у примењује рутински.

ИОРС је једина установа у Србији
где се спроводи HDR брахитерапија
у лечењу карцинома простате са
највишим нивоом планирања (слика
3). 

Слика 3. Процедура HDR 
брахитерапије. А - имплантација
игала кроз перинеум; Б - ултра-
звучна контрола постављања

игала; Ц - брахитерапијски план на
основу MR са реконструисаним
водичима и дистрибуцијом дозе

(материјал ИОРС)

Др Предраг Петрашиновић
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Општи аспекти замора
Замор је уобичајен симптом код

пацијената са раком и може бити
присутан пре почетка лечења,
током лечења и на крају лечења.
Последњих неколико година се
замору, као симптому, придаје више
значаја него раније, с обзиром на то
да јасно утиче на квалитет живота
пацијената. Многа истраживања су
показала да је замор значајно
чешћи и јачег интензитета код
пацијената са узнапредовалим ста-
дијумима рака, него код пацијената
са локализованом болешћу. Посебан
проблем представља мишљење
пацијената да замор као симптом
није значајан у односу на њихову
основну болест, да је саставни део
њиховог лечења и борбе са болеш-
ћу које морају да издрже, те га
често не пријављују медицинском
особљу. Међутим, није редак случај
да због тежине придружених симп-
тома, замор буде потцењен и од
стране стручног особља. 

Механизам настанка замора је
комплексан и недовољно јасан али
сматра се да у патофизиологији
замора постоје два значајне компо-
ненте: субјективна и објективна
компонента. Пацијенти најчешће
описују замор као клонулост праће-
ну смањеним капацитетом ментал-
ног или физичког рада. Све наведе-
но може настати као последица
физичке слабости у виду осећаја
немогућности за извршавање одре-
ђених радњи и поступака, слабости
тела и појаве неуобичајеног и
неочекиваног умора али и смањене
мотивације, лошијег расположења и
поремећаја концетрације и пажње.

Објективна компонента у настанку
замора прати саму болест која дово-
ди до поремећаја хомеостазе у орга-
низму: проширеност болести, лока-
лизација болести, снижене или
повишене вредности параметара
крвне слике и биохемијских анали-
за, лечење, очекивани и неочекива-
ни ефекти лечења и многи други
фактори. Како је већ наведено у
тексту, узнапредовали стадијум ра-
ка носи већи ризик за настанак јачег
степена замора, што због каракте-
ристика саме болести, тако и због
избора лечења. Такође, лечење
може да се спроведе једном врстом
лечења или комбинацијом модали-
тета лечења (само хирургија, хирур-
гија и радиотерапија, хирургија и
радиохемиотерапија, хирургија и
хемиотерапија, само хемиотерапија,
хемиорадиотерапија, само радиоте-
рапија, симптоматско-супортивна
терапија).

Замор повезан са лечењем
радиотерапијом

Радиотерапија (зрачна терапија)
представља примену јонизујућег
зрачења у лечењу малигних и неких
бенигних болести и у те сврхе успе-
шно се користи више од једног века.
Начин планирања радиотерапије се
мењао сходно напредовању техно-
логије и развијању и стицању нових
знања из онкологије и молекуларне
медицине али је циљ радиотерапије
остао исти: уништити туморске ће-
лије, спречити или одлонити понов-
ну појаву тумора, отклонити или
ублажити симптоме болести уз исто-
времену заштиту здравих органа и
ткива од јонизујућег зрачења који су
у близини тумора. Савремени аспек-
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Замор код пацијената оболелих од рака 
повезан са лечењем радиотерапијом



ти зрачне терапије базирају се на
медицини заснованој на доказима.
Модерна технологија уз знање и
вештине целокупног тима радиоте-
рапијске службе доприносе оствари-
вању свих циљева претходно наве-
дених у тексту. Данас се зрачна
терапија спроводи на модерним
линеарним акцелераторима (слика
1), брахитерапијским уређајима,
гама ножу, сајбер ножу, икс ножу,
протонским акцелераторима (изо-
хроним циклотронима или синхро-
тронима) итд. За прецизно планира-
ње 3D конформалне зрачне тера-
пије или VMAT/Rapid Ark спољашње
радиотерапије (транскутане радио-
терапије-телерадиотерапије) кори-
сти се терапијски скенер (CT) за
регију од значаја, уз све потребне
поступке имобилизације (слика 2).

Замор код пацијената лечених
радиотерапијом је честа појава и
испољава се као рани или касни
нежељени ефект терапије. Етиоло-
гија замора је мултифакторијална,
али до данас нема јасних података
на који начин зрачна терапија инду-
кује умор код пацијената. Поједине
студије повезале су појаву замора са
локализацијама тумора. Тако нпр.
замор код пацијенткиња оболелих
од раног рака дојке које су лечене
радиотерапијом, повезиван је са
психолошким механизмима настан-
ка, док је замор код пацијената са
раком простате лечених радиотера-
пијом повезиван са смањеном
неуромишићном активношћу. Међу-
тим, треба узети у обзир да
пацијенткиње са раком дојке и
пацијенти са раком простате често
користе и хормонску терапију, која
независно може довести до појаве
замора али и до очекивано већег
интензитета замора уколико се
користе током трајања радиотера-

пије. Поједини истраживачи су
дошли до података да су нивои про-
запаљенских маркера попут C-реак-
тивног протеина и антагониста
рецептора интерлеукина 1 (IL-1),
повишени током зрачне терапије
рака дојке и простате, што је само
један од корака у расветљавању
етиологије замора код пацијената
лечених радиотерапијом. 

Требало би узети у обзир и лока-
лизацију тумора, као и врсту тумора.
Наиме, у више наврата је показана
веза између тумора мозга, градуса
тумора мозга и лечења са појавом
замора. Пацијенти са високоградус-
ним глиомима неретко имају велике
циљне волумене који се зраче, што
може последично довести до појаве
замора и поспаности непосредно
након зрачења. Такође, ови пације-
нти углавном имају придружену,
истовремену (конкомитантну) при-
мену хемиотерапије, што може поја-
чати степен замора или пак узроко-
вати замор независно од радиотера-
пије. Пацијенти код којих се приме-
њује зрачна терапија целог мозга
жале се чешће на замор него
пацијенти код којих се примењује
парцијална зрачна терапија на при-
марно лежиште тумора. Пацијенти
који су раније лечени радиотера-
пијом код Хочкиновог лимфома тзв.
„мантл“ пољем често имају хрони-
чан замор. Етиологија овог замора
између осталог, приписује се дис-
пнеји узрокованој плућном фибро-
зом, која може бити последица
великог поља зрачења које се у про-
шлости користило. Узгред буди
речено, увек треба имати у виду да
ли је радиотерапија једини модали-
тет лечења код пацијената са раком
или је комбинација са хемиотера-
пијом, да ли се наставља на неки
вид лечења и слично. Код пацијена-
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та са раком регије главе и врата
(нпр. рак језика), приликом спрово-
ђења радиотерапије и често комби-
новане радио-хемиотерапије, дола-
зи до појаве мукозитиса тј. упале
слузнице усне дупље, због чега
пацијенти имају болно гутање хране
и течности, промену укуса хране те
губе апетит, што води до губитка у
телесној тежини, губитка мишићне
масе и последично замора. 

Да би се исцрпно и што прециз-
није дефинисао замор код пацијена-
та са раком, потребно је узети у
обзир све придружене болести које
пацијент има. Познато је да паци-
јенти оболели од рака често имају
анемију и друге поремећаје крвне
слике, уз поремећене вредности
биохемијских анализа (нпр. хипер-
калцемија) што доводи до појаве
замора. Обољења срца, плућа,
мишићно-скелетног система и
депресија су такође повезани са
замором. Лекови које пацијент узи-
ма појединачно или у комбинацији
са другим лековима могу индукова-
ти појаву замора и поспаности (нпр.
антипсихотици, антиепилептици).

Замор је најбоље процењивати од
тренутка постављања дијагнозе и
током целог тока лечења. Постоји
неколико начина за процену замора.
Највише су у употреби упитници
које пацијент попуњава. Замор који
пацијент добро толерише, односно
лаки до умерен замор који као такав
битно не нарушава квалитет живота
пацијента, није неопходно лечити.
Насупрот томе, замор који битно
нарушава квалитет живота пацијен-
та потребно је лечити. За сада је
предложено неколико модела за
лечење замора, од нефармаколош-
ких метода лечења и психотерапије
до примене фармакотерапије. Избор
начина лечења мора бити адекватан
сходно општем стању пацијента и
основној болести, придруженим

обољењима и лековима које паци-
јент узима и правовременом и доб-
ром проценом замора као симптома. 

Слика 1. Линеарни акцелератор
(енгл. True Beam) у Институту за

онкологију и радиологију Србије на
коме се спроводи најсавременија

радиотерапија

Слика 2. Терапијски скенер (CT
симулација) у Институту за онколо-
гију и радиологију Србије, помоћу
кога се добијају серије CT пресека

на којима се врши делинеација
циљних волумена и органа од ризи-

ка и планира савремена зрачна
терапија. На постољу CT симулато-

ра приказан је имобилизациони
систем wing board који се често

користи као имобилизационо сред-
ство за планирање радиотерапије

код карцинома дојке, лимфома итд.  

Др Александар Степановић
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Учешће удружења „Увек са децом”
на X конференцији Европског удру-
жења родитеља деце оболеле од

рака, која је одржана у партнерству
са Европским друштвом педијат-

ријске онкологије – SIOP од 22. до
24. маја 2019. године у Прагу.

„Увек са децом“ већ двадесет
осам година посвећено следи мисију
која подразумева пружање подршке
и помоћи деци оболелој од рака и
њиховим родитељима. Трудимо се
да будемо присутни у болничким
данима херојских породица, да
улепшамо деци њихово болничко
окружење, да их насмејемо и обра-
дујемо поклонима, а родитељима се
трудимо да пружимо разумевање и
подршку.

Наш циљ је да подржимо најса-
временије услове лечења на дечјем
онколошком одељењу, едукујући
родитеље, малишане, волонтере и
ширу јавност. 

Удружење „Увек са децом“ је члан
Међународног удружења родитеља
деце оболеле од рака – CCI
(Childhood Cancer International,
www.icccpo.org) које блиско сара-

ђује са Светским друштвом педијат-
ријске онкологије – SIOP (Internatio-
nal Society of Paedriatic Oncology,
www.siop.nl).

Представнице „Увек са децом”,
Милева Личина и Весна Петровић су
присуствовале на X конференцији
Eвропског удружења родитеља деце
оболеле од рака, која је одржана у
партнерству са SIOP-e – Европским
друштвом педијатријске онкологије,
од 22. до 24. маја 2019. у Прагу.

Међу бројним стручним предава-
ња о иновативним терапијама, пра-
ћењу пацијената након завршеног
лечења, о последицама лечења, по-
себно би истакли заједничке сесије
које су значајне за директну комуни-
кацију између лекара, пацијената и
родитеља, што се показало веома
битним у борби за излечење деце
оболеле од рака. Та спона заједно
са фармаколошком индустријом је
заслужна за огроман напредак
постигнут у педијатријској онколо-
гији у протеклих 20 година. 

Једна од тема је била и следећа:
на основу истраживања у појединим
Европским земљама деца и млади
оболели од рака сусрећу се са
бројним проблемима:
- неадекватан дизајн лекова за

оралну употребу – деца нижег
узраста се сусрећу са немогућ-
ношћу гутања великих таблета

- неадекватна процедура за конт-
ролу бола

- приступ лековима које наука и
медицинска струка сматрају ос-
новним

- сви су сагласни да је неопходан
пасош за излечену децу 

http://www.survivorshippassport.org/
?page_id=15284
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Сесија са темом дуготрајни нега-
тивни ефекти као последица лече-
ња је показала који приступ праће-
ња у будућности би требало приме-
нити.

Презентацију под називом „Седам
зона” нам је одржало удружење из
Аустрије.

Циљ је повезати седам великих
центара са тимовима који ће прати-
ти децу и адолесценте и уносити у
пасош све информације о њиховом
здравственом стању.

Показало се да није довољно да
само онколози буду ти који ће пра-
тити децу, већ је неопходан тим раз-
личитих лекара специјалиста који
ће имати увид у опште здравствено
стање излечене деце и на основу
тога моћи предвидети да ли и који
проблем би могле следеће генера-

ције имати и на тај начин умањити
оштећења која би настала као
последица лечења.

На крају, али не и мање важно,
бисмо издвојили извештаје из иску-
става других удружења која се баве
сличном тематиком као и наше:
- Блиска сарадња удружења са

здравственим радницима за боље
услове лечења, као и отвореност
здравствених радника да прихва-
те помоћ удружења. Једино блис-
ка сарадња омогућава успех.

ICCCPO Index Page
International Confederation of
Childhood Cancer Parent Organi-
sations icccpo.org

Милева Личина
Весна Петровић
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Увод
Малигни тумори код деце су

ретки. Резултати лечења деце обо-
леле од малигнитета су у значајном
побољшању. Укупно преживљавање
деце и адолесцената са малигните-
том се повећало са 58% на 81% од
1975. године (1). Напредак који је
остварен, и који се још увек оства-
рује, постигнут је захваљујући стал-
ној сарадњи мултидисциплинарних
тимова, не само унутар једне држа-
ве већ између центара у великом
броју држава.

Терапија деце са малигнитетом је
интензивна, дуготрајна, комплексна
и мултидисциплинарнa, укључује
примену хирургије, хемиотерапије и
радиотерапије. Лечење деце са
малигним болестима захтева коор-
динисан рад мултидисциплинарног
тима: патолог, радиолог, педијатар,
хирурзи различитих специјалности,
радијациони онколог, од којих сваки
на свој начин учествује у доношењу
одлуке о комбинованом онколошком
лечењу (2). 

У мултидисциплинарном лечењу
малигних болести педијатријске
популације, радиотерапија са или
без хирургије, представља основни
модалитет локалног лечења. Иако
су основни принципи радиотерапије
деце исти као и код одраслих, она
има своје специфичности јер се при-
мењује у организму који се налази у
фази раста и развоја (3). Пошто
преко 50% лечене деце има дугого-
дишње преживљавање, при избору
третмана битно је имати у виду ква-
литет живота детета и секвеле при-
мењене радиотерапије. Стога, у
савремену радиотерапију се уводи

појам педијатријски радијациони
онколог према препорукама Инте-
рнационалног удружења педија-
тријске онкологије (SIOP – Société
internationale d'oncologie pédiatrique)
и Европског удружења радиотера-
пије и онкологије (ESTRO – European
Society for Radiotherapy & Oncology).
Педијатријски радијациони онколог
је лекар специјалиста радијационе
онкологије који се посвећено бави
проблемима примене радиотерапије
код деце.

Због свега наведеног деца се
морају лечити у радиотерапијским
центрима са значајним искуством у
овој области. Добар резултат се
може постићи само тимским радом
лекара, другог медицинског особља
и осталих стручњака укључених у
лечење деце у одговарајућим усло-
вима. Постоје интернационалне пре-
поруке за оптималну инфраструкту-
ру, којих се треба придржавати при
планирању, изградњи и свакоднев-
ном раду педијатријског радиотера-
пијског одељења (4-7).

Мрежа упућивања и приступ
педијатријској радиотерапији
Одавно је познато да оптимална

терапија за децу, адолесценате и
младе одрасле са малигнитетом
треба да се спроводи у специјализо-
ваним или референтним центрима.
Број и локализација референтних
центара зависи од популационих
карактеристика и географије земље.
Неопходно је успоставити национал-
ну мрежу која олакшава упућивање
деце са дијагностикованом малиг-
ном болешћу у најискусније спе-
цијализоване центре са педијат-
ријском радиотерапијом. Мора се
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створити свест о постојању педијат-
ријске радиотерапије код педијат-
ријских и адултних онколога широм
земље. Треба омогућити приступ
радиотерапијским центрима обезбе-
ђивањем беспрекорних путева за
упућивање, смештај и подршку
педијатријским пацијентима. Препо-
ручује се обезбеђивање  привреме-
ног смештаја амбулантним пацијен-
тима и њиховим породицама, близу
јединице за лечење (тзв. „роди-
тељске куће”). Свест о доступности
ових услуга треба објавити широј
јавности и свим лекарима.
Партнерства са другим педијат-

ријским радиотерапијским
центрима 

Препоручује се успостављање
партнерства између педијатријских
јединица радиотерапије и сличних
центара у другим развијеним зем-
љама, како би се олакшале консул-
тације, телеконференције, делили
образовни ресурси и клинички про-
токоли. Пожељно је успоставити
програм размене између институ-
ција у циљу обуке лекара и другог
особља. Такође, због релативно
малог броја педијатријских онко-
лошких пацијената, неопходно је
укључивање деце у клиничка истра-
живања кроз националне или међу-
народне мултинационалне коопера-
тивне групе. Ово представља један
од услова да се добију подаци који
се могу поредити и остваре слични
резултати лечења у педијатријској
онкологији у сваком од центара. Сва
деца се морају лечити према најбо-
љем доступном клиничком протоко-
лу. 
Инфраструктура педијатријске

радиотерапије
Педијатријска радијациона онко-

логија има своје специфицности и

захтеве у погледу инфраструктуре и
организације. Основни захтеви се
односе на просторије, опрему, особ-
ље и извођење процедура.
• Објекти: Зграда и инфраструкту-

ра просторија у којима се обавља
радиотерапија деце би требала
бити адекватна и прилагођена
лечењу педијатријских пацијена-
та. Поред просторија за припрему
и извођење радиотерапијског
третмана, неопходне су просто-
рије за планирање радиотерапије
од стране лекара и медицинских
физичара, као и просторија за
складиштење и израду имобили-
зационих средстава. Поред про-
стора за прегледе и консултације
лекара, неопходан је простор за
увођење и опоравак деце од ане-
стезије, као и играонице за децу.
Неопходан је приступ оптимал-
ном извођењу дијагностичких
радиолошких процедура, као и
процедура нуклеарне медицине.
Такође, потребне су оптималне
службе лабораторије и патоло-
гије, као и простор за психолога и
социјалног радника. 

• Опрема: На основу интернацио-
налних препорука дефинисана је
неопходна радиотерапијска опре-
ма за рад са децом, као и њен
број. Приликом припреме деце за
извођење радиотерапије користи
се опрема за позиционирање и
имобилизацију, која је неопходна
ради репродуцибилности тера-
пијског положаја. Поред машина
као што су Ro/CT симулатор
зрачења са ласерским системом,
мегаволтажни линеарни акцеле-
ратор електрона путем кога се
изводи зрачна терапија, одређе-
ни центри располажу и брахите-
рапијским, као и протонским апа-
ратима. Сви апарати су повезани
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јединственим софтверским систе-
мом за планирање зрачења. У
свакодневној употреби је и опре-
ма за дозиметрију и осигурање
квалитета у радиотерапији. 

• Особље: Рад педијатријског
радиотерапијског одељења захте-
ва координисан рад мултидисцип-
линарног тима: радијационог
онколога, педијатра, медицинског
физичара, анестезиолога и рад-
иотерапијског техничара који су
сви специјализовани и обучени за
рад са децом, у одговарајућем
окружењу уз примену адекватне
опреме и процедура (схема 1).
Стварање и развој клиничких
тимова се постиже обезбеђива-
њем сталног професионалног уса-
вршавања и едукације свих чла-
нова тима. Радијациони онколог
треба да прође посебну обуку из
области педијатријске радиотера-
пије током специјализације или
током боравка у квалификованом
центру са којим постоји сарадња.
Важно је да стручњаци педијат-
ријске радијационе онкологије
стекну увид у стратегију и резул-
тате лечења присуствујући интер-
националним састанцима и кон-
гресима и имају приступ објавље-
ној литератури (8). 

• Технике: Савремене технике
зрачења подразумевају прецизно

планирање и испоруку дозе на
волумен мете. Током планирања
зрачне терапије у волумен мете,
поред тумора, стандардно се
укључују и здрава ткива и органи
који се називају органи под ризи-
ком (хипофиза, кохлеа, темпорал-
ни лобуси, оптичка хијазма, здра-
во мождано ткиво, срце, плућа,
бубрези, црева, итд.). Приликом
третмана деце са малигнитетом, у
већини ситуација, препоручује се
коришћење тродимeнзионалне-
3D конформалне радиотерапије
или других напредних техника
планирања и испоруке зрачења,
путем којих је омогућено смање-
ње изложености нормалних ткива
зрачењу. При савременом плани-
рању радиотерапије, користе се
препоруке које поред туморске
дозе и фракционисања, дефини-
шу и однос дозе и волумена орга-
на под ризиком укључених у зрач-
ни волумен. Неопходно је позна-
вање предности и мана свих
доступних модалитета радиотера-
пије: конвенционалне и напред-
нијих фотонских техника зраче-
ња, стереотаксичне радиотера-
пије (SRT), инетензитетом моду-
лисане радиотерапије (IMPT),
протонске и терапије тешким
јонима; да би се донео коначан
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избор у сваком појединачном слу-
чају. 

• Извођење: У односу на третман
одраслих, припрема и извођење
радиотерапије код деце захтева
много више времена. Медицинско
особље мора да родитељима деце
са малигнитетом да свеобухватну
информацију о дијагнози и тера-
пији њиховог детета, као и могу-
ћим нежељеним ефектима трета-
мана, укључујући и психо-соци-
јални савет. Све информације и
планови морају бити добро доку-
ментовани и јасно објашњени
родитељима. Ове информације
морају бити саопштене родите-
љима који дају пристанак на
предложени план у складу са
националним прописима. На сли-
чан начин треба информисати и
дете. У складу са његовим годи-
нама и моћи схватања, дете тако-
ђе може да да пристанак на план
терапије или бар да се сложи са
њим. Сваком детету или адолес-
центу са малигнитетом, као и
његовој породици треба понуди-
ти психолошку подршку. Психо-
лошка припрема детета путем
различитих писаних, аудио или
видео материјала и разговора, а
код јако мале деце неопходна
процедура анестезије приликом
извођења зрачења, представљају
специфичности педијатријске ра-
дијационе онкологије. При раду,
радиотерапијски центри треба да
се придржавају интернационал-
них принципа радиолошке зашти-
те и осигурања квалитета.

• Праћење: Дугорочно праћење
деце са малигнитетом је кључно,
не само за праћење преживљава-
ња, него и квалитета живота и
касних последица терапије. За
сваког болесника посебно треба

осмислити план праћења и уче-
сталост контрола, у зависности од
ризика за релапс болести и испо-
љавање токсичности, и договори-
ти детаље са родитељима. Начин
праћења зависи од биологије
тумора и врсте примењене тера-
пије. Праћење раних и касних
нежељених ефеката радиотера-
пије је од велике важности при
лечењу деце са малигним тумори-
ма, чему треба посветити посебну
пажњу и време. Препоручује се
редовно праћење све третиране
деце током и након примене
радиотерапије, како би се дијаг-
ностиковао релапс болести,
секундарни малигни тумори, ко-
моридитети и компликације, као
акутне и касне токсичности
радиотерапијског третмана. Нео-
пходно озрачивање здравих
структура може довести до кас-
них секвела у виду оштећења ког-
нитивне, ендокрине функције,
оштећења слуха, вида, итд. (9-
11). Истраживања су показала да
су најзначајнији фактори од којих
зависи токсичност радиотерапије
узраст детета, доза зрачне тера-
пије и опсег зрачног волумена
(12-13). 

Прошлост и будућност
педијатријске радиотерапије 

у Србији
Институт за онкологију и радио-

логију Србије има дугу традицију
бављења педијатријском радијацио-
ном онкологијом. Почетком осамде-
сетих година, формирано је Дечије
одељење под покровитељством
начелника Службе радиотерапије
проф. др Вере Шобић, која је осно-
вала и педијатријски конзилијум у
коме су увек учествовали лекари
који мултидисциплинарно лече де-

30



цу. Од наведених лекара одређен је
један, проф. др Ивана Голубичић,
којa се посвећено бавилa радиоте-
рапијом деце. Најискуснији меди-
цински физичари и радиотерапијски
техничари били су саставни део
овог тима. Проф. др Марина
Никитовић је наставила традицију.
Данас имамо тим лекара који се
баве педијатријском радијационом

онкологијом, др Јелена Бокун, др
Марија Поповић-Вуковић и др Дра-
гана Станић. У тиму се налазе и
медицински физичари Милан Сарић,

Ивана Мишковић и Борко Ниџовић,
као и искусни радиотерапијски тех-
ничари Никола Гавриловић, Мирјана
Милинчић, Јелена Драгићевић. Наш
центар је референтни центар за
радиотерапију деце у Србији и у
последњих десет година је преко
осам стотина деце са малигним
болестима лечено зрачном тера-
пијом у нашем Институту. 

Остваривање реалних прогноза
за будуће инфраструктурне потребе
педијатријске радиотерапије је
тешко. Фактори који могу утицати
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не укључују само епидемиолошке
податке, као што су број педијат-
ријких онколошких пацијената и
проценат деце третиране радиоте-
рапијом, већ и факторе као што су
промене у индикацијама, које је
много теже предвидети. Још један
фактор који значајно утиче на
потребну инфраструктуру радиоте-
рапије је увођење софистицира-
нијих и уједно захтевнијих техника,
које се углавном користе у педијат-
ријској радијационој онкологији,
што ће све довести до повећане
потребе за опремом и особљем. 
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