ДАРВИН И РАК
Проф. др Слободан Чикарић

Једанаесточлани тим истраживача на челу са професором Кристофером Ховенсом са Универзитета у
Мелбурну, Аустралија, пратио је
судбину осам пацијената са раком
простате. Спроведена специфична
онколошка терапија (операција,
лекови) није довела до успешног
лечења ових пацијената.
Један од ових пацијената, обележен као ПАЦИЈЕНТ ДВА, свестан
свог леталног краја, прихватио је
добровољно, у циљу нових научних
сазнања о еволуцији рака, да истраживачима послужи као in vivo модел
за њихова научна истраживања.
После хистопатолошке верификације карцинома простате код
ПАЦИЈЕНТА ДВА, тумор је хируршким путем одстрањен. Након 18
месеци дошло је до појаве локалног
рецидива који је захватио и зид
мокраћне бешике и два секундарна
(метастатска) депозита у карлици
пацијента. Хируршким путем су
одстрањени и локални рецидив и
оба метастатска депозита у карлици. Спроведена је хормонска тера-

пија, али безуспешно. Пред сам
летални крај пацијента, истовремено је урађена биопсија локалног
рецидива и оба метастатска депозита у карлици.
Истраживачи су имали на располагању шест узорака тумора – по
два узорка из рецидива и по два
узорка
из
сваке
метастазе.
Извршена је хистопатолошка анализа свих узорака, али и анализа
структуре генома примарног и
секундарних (метастатских) тумора.
На велико изненађење истраживача, две метастазе у карлици, иако
воде порекло од истог ткива (простате) и истог примарног тумора
(Adenocarcinoma), по геномској
структури се потпуно разликују и
представљају два засебна тумора.
Дакле, мутација генома код ових
двеју метастаза кренула је у два
различита правца, формирајући два
различита тумора који су резистантни на специфичну онколошку терапију.
Ово је застрашујуће откриће,
тврди др Ховенс. Од једног малигног
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тумора развила су се два различита
малигна тумора (метастазе), што
значи да постоје различити механизми који доводе до метастазирања примарног малигнома.
Ова открића истраживача из
Мелбурна потврдила су ранија страховања истраживача да лекови против рака често помажу прогресији
малигне болести тиме што убијају
мање отпорне ћелије рака да би
омогућили доминантним и резистентним ћелијама на лекове да се
размножавају и шире по организму
лимфотоком и крвотоком, доводећи
до леталног исхода домаћина.
Ово откриће о понашању малигних тумора могло би се повезати са
Дарвиновим основним постулатом о
еволуцији биолошких система на
земљи:
• различитост,
• селекција,
• прилагођавање.
Геномска разноврсност метастаза, које воде порекло од истог ткива
и истог примарног тумора, непремостива је препрека за успешан трет-

ман цитостатицима малигних солидних тумора који су метастазирали.
Свесни ове чињенице, истраживачи
у свим деловима света усмеравају
своја истраживања у правцу имунотерапије. Круцијално питање јесте
како имунобиолошки систем у организму усмерити на ћелије рака као
страно тело, а не као производ сопственог организма, и на тај начин
довести до добро познате имунобиолошке реакције – до сукоба антигена (ћелија рака) и антитела, што би
довело до уништења антигена
(ћелија рака). Међутим, коначна
решења су на дугом штапу и канапу.
Чекајући ова решења, требало би
усмерити све материјалне и кадровске ресурсе у онкологији у неколико праваца, а то су:
1) Примарна превентива – чишћење животне средине од
канцерогених агенаса;
2) Секундарна превентива – благовремено откривање малигних тумора у операбилном и
радиокурабилном стадијуму
болести;

Слика 1. Сукоб на живот и смрт. Ћелије рака у борби за превласт у организму
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3) Онколошку хирургију и радиотерапију подићи на ниво
који задовољава европске
стандарде у лечењу малигних
тумора (кадрови, опрема, простор, едукација);
4) Хемиотерапију свести у оквире у којима неће штетити
лечењу солидних малигних
тумора и вишак средстава
преусмерити на хируршку и

радиолошку онкологију које
су данас једини терапијски
онколошки модалитети који
могу успешно лечити солидне
малигне туморе, ако се благовремено интервенише (унутар
месец дана по откривању
малигне неоплазме).

У јунском (88) броју часописа
„Рак - спречити, открити, лечити”
изостављени су аутори текстова:
„Епидемиологија и дијагностика карцинома једњака”,
др сц. мед. Татјана Арсенијевић
и
„Терапија карцинома једњака”
др сц. мед. Татјана Арсенијевић,
проф. др Љиљана Радошевић Јелић.

Редакција се извињава ауторима
и читаоцима часописа

3

ЕПИТЕЛИЈАЛНИ ОВАРИЈАЛНИ
КАНЦЕР (РАК ЈАЈНИКА)
1.1. Опште карактеристике
епителијалног канцера
оваријума

понекад условљава појаву карцинома у раним годинама код исте жене.
Карцином може бити условљен
наследном мутацијом у једном од
два гена, познатих као BRCA1 и
BRCA2. BRCA1 и BRCA2 гени су лоцирани на хромозому 17q и 13q, ретроспективно, и њихови генски продукти су инволвирани у ДНК механизам
поправке. Други фамилијарни поремећај који носи повишени ризик за
карцином оваријума је описан као
Lynch-ов синдром II, и узрокован је
наследном мутацијом герминативне
линије у ДНК mismatch генима
поправке. Наведене породице имају
предоминантност хередитарног неполипозног карцинома дебелог
црева, често десне стране колона,
понекад удружен са појавом других
карцинома, као што су карцином
ендометријума, оваријума или гентоуринарног система.

Епителијални оваријални канцер
има највећу стопу морталитета од
свих малигних тумора гинеколошких
органа. Данас је око 68% карцинома
оваријума дијагностиковано у узнапредовалом стадијуму, где пацијенткиње са наведеном дијагнозом
имају петогодишње преживљавање
до 29%. Премда стандардни таксанплатински режим резултира комплетним одговором од 40 до 60%
код пацијенткиња са узнапредовалим оваријалним карциномом, већина
пацијенткиња
манифестује
релапс болести, након медијане
периода од 18 месеци, услед појаве
резистенције тумора на конвенционалну терапију. Утврђена породична анамнеза постојања карцинома
оваријума или дојке је најважнији
фактор ризика, премда је присутна
генетичка предиспозиција идентификована у око 5–10% пацијенткиња. Нулипаритет, као и употреба
оралних контрацептива је удружена
са повишеним ризиком за оваријални карцином, док су трудноћа и лактација удружене са смањеним ризиком (1). Свеобухватно, наведене
опсервације сугеришу да поновљене
стимулације површине оваријалног
епитела
могу
предиспонирати
малигну трансформацију епитела.
Постојање породичне анамнезе карцинома дојке, оваријума или оба,

1.2. Клинички и биолошки
ток карцинома јајника
Оваријални карцином се типично
презентује
као
узнапредовала
болест. Рани стадијум болести је
најчешће асимптоматски. Уобичајени симптоми укључују дистензију абдомена, промене у пражњењу црева, вагинално крвављење
или бол. Симптоми притиска, као
што је учестало мокрење или констипација, могу бити последица присуства велике пелвичне масе. Један
од најважнијих клиничких знакова
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оваријалног карцинома је фиксирана ирегуларна пелвична маса, која
се најбоље палпира вагиналним
прегледом. Остале клиничке манифестације могу укључивати плеуралну ефузију, палпабилне лимфне
нодусе на врату и асцитес.
Паранеопластични феномен укључује хуморално условљену хиперкалцемију најчешће унутар clear-cell
хистологије. Специфично постојање
комплексне оваријалне цисте, дефинисане присуством обе, солидне и
цистичне компоненте, понекад са
преградама и унутрашњим ехоима је
веома суспектно на карцином (2).
Све пацијенткиње са сумњом на
епителијални оваријални канцер би
требало да имају следећи минимум
дијагностике: радиографију плућа,
ехосонографију абдомена и мале
карлице, као и анализу туморског
маркера CA 125 у крви. CA 125 је
неспецифичан маркер у пременопаузних жена, с обзиром на могућ
пораст у периоду овулације. Његова
превасходна улога је у одређивању
одговора на третман или у детекцији враћања болести. Нажалост,
сензитивност и специфичност самог
туморског маркера CA 125 у детекцији раног стадијума болести је
недовољна да би имала клиничку
вредност. Такође је испитивана
корисност CA 125 у предвиђању
присуства оваријалног малигнитета
у жена са пелвичном масом.
O'Connel и сарадници су објавили да
вредност CA 125 изнад 65 U/ml у
постменопаузних жена са пелвичном масом има сензитивност 98% у
предикцији присуства оваријалног
малигнитета. Повећана специфичност може бити постигнута комбиновањем нивоа CA 125 са налазом пел-

вичног ултразвука и менопаузног
статуса у циљу процене индекса
малигнитета. Утврђено је да биомаркер HE4 има већу сензитивост у
односу на CA 125 у пременопаузних
жена, док је сензитивност оба биомаркера слична у постменопаузних
жена. Као појединачни туморски
маркер, HE4 има највишу сензитивност у детектовању карцинома оваријума, посебно FIGO стадијума I
болести. Комбиновано CA125 и HE4
су знатно прецизнији предиктори
малигнитета у односу на сваки понаособ. CA125 и HE4 су међусобно
комплементарни у предикцији присуства карцинома оваријума у
болесника са присутном аднексалном масом.
Ехосонографија остаје стандардна преоперативна имиџинг метода,
са MRI или CT, која помаже у разликовању бенигних од малигних
цистичних маса, а компјутерска
томографија је од велике користи у
праћењу метастатског ширења.
Анализа осталих туморских маркера,
као што је алфа-фетопротеин (AFP),
хумани хорионски гонадотропин
(HCG) и карциномски ембрионални
антиген (CEA) је корисна у циљу
искључивања неепителијалних оваријалних карцинома и малигнитета
колона.

1.3. Хистопатолошки
типови епителијалног
оваријалног канцера
Хистолошка потврда је неопходна
у циљу искључивања осталих узрока: комплексне оваријалне цисте,
неепителијалних оваријалних карцинома (нпр. стромални или гермћелијски тумори), метастазе унутар
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јални тумори броје око 10% епителијалних оваријалних тумора и
удружени су у већини случајева са
дугогодишњим преживљавањем.
Најчешћи хистолошки тип епителијалног оваријалног карцинома је
варијанта папиларног серозног
тумора, која је често удружена са
псамомским телима – концентричним прстеновима калцификације.
Остали хистолошки типови и њихове основне карактеристике су приказане у табели 1.1.

оваријума са другог примарног
места (нпр. Крукенбергов тумор),
или бенигних стања, као што је
ендометроидна циста (3). Око 90%
оваријалних тумора су епителијалног порекла. Остали су гермћелијски или стромални тумори.
Класификација Светске здравствене
организације (WHO) описује три
главна типа епителијалних аденокарцинома: серозни, муцинозни и
ендометроидни тип. Градус тумора
је прогностички значајан у раном
стадијуму болести. Borderline oвари-

Табела 1.1. Основни хистолошки типови епителијалног
оваријалног карцинома
ХИСТОЛОШКИ ТИП КАРАКТЕРИСТИКЕ

ПАПИЛАРНИ
СЕРОЗНИ

Најчешћи тип епителијалног оваријалног карцинома, може
садржати psammoma тела и често је удружен са повишеним
вредностима CA 125, а одликује се хистолошким карактеристикама идентичним примарном перитонеалном серозном
карциному.

ЕНДОМЕТРОИДНИ

Понекад удружен са ендометриозом или са посебним карциномом утеруса са сличним хистолошким карактеристикама
или са оба, може се презентовати у раним стадијумима код
млађих болесника, мада је узнапредовала форма болести
такође могућа.

МУЦИНОЗНИ

Може бити удружен са псеудомиксом перитонеума (ретко);
вредности CA-125 не морају бити значајно елевиране као
код clear-cell карцинома; релативно су резистентни на
хемиотерапију; нису типично удружени са BRCA 1,2 или
BRCA 2 мутацијама; диференцијална дијагноза укључује
метастатску болест примарног карцинома слепог црева,
посебно ако је оваријум захваћен обострано.

CLEAR-CELL ТИП

Већина хемиорезистентних типова оваријалног карцинома
се карактерише обликом печатних туморских ћелија са светлоћелијском цитоплазмом, понекад удружено са ендометриозом, хуморално условљеном хиперкалцемијом или оба.
Хистолошки типови епителијалног оваријалног карцинома
се разликују према клиничком понашању, дескриптивној
епидемиологији и генетском пореклу (3).
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1.4. Staging
класификација
епителијалног канцера
јајника

TNM класификација је подела
коју је предложила Међународна
унија за борбу против рака (UICC –
International Union Against Cancer),
при чему Т означава локализацију и
опсежност примарног тумора, N
регионалне лимфне чворове, М
значи метастазе изван регионалног
предела. Упоредо с овом класификацијом постоји и веома практична
подела на стадијуме FIGO класи-

Основни систем стажирања за
оваријалне карциноме је тзв. The
International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) и TNM
класификација приказан у табели
1.2.(4).

Табела 1.2. TNM и FIGO staging класификација
FIGOстадијум

TNM

Промене на јајнику

T1N0M0

Тумор ограничен на јајник/јајнике.

I

T1aI

Тумор ограничен на један јајник, капсула јајника интактна.

Ia

T1b

Тумор ограничен на оба јајника, капсула јајника интактна.

Ib

T1c

Тумор као T1a или T1b уз присуство малигних ћелија у асцитесу или у перитонеалном испирку.

Ic

T2N0M0

Тумор јајника који се проширио на пелвичне органе

II

T2a

Тумор јајника који захвата материцу и/или јајовод/-е.

IIa

T2b

Тумор јајника који се шири на друге пелвичне органе.

IIb

T2c
T3N0M0
T3N1M0

T3a

Тумор као T2a или T2b уз присуство малигних ћелија у асцитесу или у перитонеалном испирку.
Тумор једног или оба јајника с перитонеалним метастазама
изван мале карлице и/или позитивним ретроперитонеалним
или ингвиналним лимфним чворовима или метастазама капсуле јетре.
Тумор макроскопски ограничен на малу карлицу, негативни
лимфни чворови, хистолошки присутне микрометастазе перитонеума изван мале карлице.

IIc

III

IIIa

T3b

Тумор једног или оба јајника, негативни лимфни чворови,
макроскопски видљиве перитонеалне метастазе </= 2 цм.

IIIb

T3c/N1

Карцином јајника с перитонеалним метастазама > 2 цм и/или
позитивним ретроперитонеалним или ингвиналним лимфним
чворовима.

IIIc

Карцином једног или оба јајника с удаљеним метастазама.
Метастазе паренхима јетре.
M1

Напомена: Метастаза у капсули јетре је T3, стадијум III,
метастаза паренхима јетре је M1, стадијум IV. Плеурални
излив мора имати позитивну цитологију за M1/ стадијум IV.
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IV

1.5. Прогностички и
предиктивни параметри
карцинома оваријума

фикација (Fédération Internationale
de Gynécologie et d´Obstetrique).
Регионални лимфни чворови

У односу на TNM и FIGO класификацију епителијални карциноми оваријума се деле на: ране (FIGO I и II),
локално-узнапредовале (FIGO III) и
метастатске (FIGO IV). Рани стадијум оваријалног карцинома подразумева превасходно FIGO стадијум I
и IIa. Vergote и сарадници су устано-

Регионални лимфни чворови
јајника су хипогастрични (обтураторни), заједнички илијачни, спољашњи илијачни, латерални сакрални, парааортални и ингвинални.

Слика 1.1. Приказ FIGO staging класификације
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вили да је степен туморске диференцијације најснажнији прогностички индикатор преживљавања
без болести DFS (енгл. Disease-Free
Survival). Остале значајне варијабле
укључују: руптуру оваријалне цисте
пре или током хируршког третмана,
присуство тумора у оба оваријума,
као и године пацијенткиња. ДНК
анеуплоидија, већа средња површина нуклеуса и виши ниво CA125 су
се, такође, показале као негативне
прогностичке варијабле.

перитонеума мокраћне бешике, као
и cul-de-sac –Доугласовог простора,
удружено са биопсијом свих суспектних подручја и перитонеалног
испирка. Стандардна операција је
билатерална салпинго-оваријектомија и хистеректомија. Ретроспективне студије су такође показале
да жене са стадијумом IA болести,
добре прогнозе, које желе да сачувају фертилитет могу успешно бити
третиране применом унилатералне
салпинго-оваријектомије.

1.6. Лечење карцинома
оваријума

Хемиотерапијски третман
раног стадијума инвазивног
оваријалног карцинома

Рани стадијум епителијалног
оваријалног канцера

1. Пацијенти са ниским ризиком.
Две велике објављене студије су
указале да адјувантна терапија
није неопходна за пацијенте са
добро-диферентованим стадијумом FIGO IA или IB тумором,
уколико је урађено адекватно
стадирање.
2. Пацијенти са високим ризиком.
Високоризични пацијенти су
дефинисани као стадијум FIGO IC
или IIA, слабо диферентовани
тумори, clear cell тумори, постојање руптуре капсуле унутар
оперативног захвата, постојање
адхезија, или, према EORTC, они
који нису оптимално стадирани.
У овој групи, ризик за рецидив је
висок и постоперативни третман
је неопходан.

Показано је да рани стадијум IA
болести има петогодишње преживљавање око 90%. Рани стадијум
болести са неповољним карактеристикама (нпр. стадијум IC, градус 3
тумора или clear-cell хистологија)
има око 50–80% петогодишње преживљавање.
Хируршки третман раног
стадијума инвазивног
оваријалног карцинома
Све болеснице би требало да се
подвргну комплетној staging-лапаротомији, што је прецизирано од
стране EORTC (Европска организација за истраживање и лечење карцинома). Oна подразумева инфраколичну оментектомију, узимање узорака илијачних и парааорталних
лимфних нодуса, као и слепе биопсије десне хемидијафрагме, десног
и левог параколичног простора,
пелвичних зидова, оваријалне јаме,

Узнапредовали стадијум
епителијалног оваријалног
канцера
Петогодишње преживљавање пада на 30–50% у случају регионалне
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ња (downstaginga) и следствене
циторедуктивне хируршке процедуре или чешће као постоперативна
хемиотерапија након спроведеног
хируршког третмана, било да је
орган болест присутна или у NED
(енгл. no evidence of disease) стадијуму болести.

болести (стадијум III) и на 13% уколико постоје удаљене метастазе код
стадијума IV.
Хируршки третман узнапредовалог стадијума инвазивног
оваријалног карцинома
Хируршки третман пацијенткиња
са узнапредовалим оваријалним
карциномом уобичајено подразумева екстензивну хируршку процену
изведену од стране искусног гинеколошког онколога, спровођење лапаротомије путем вертикалне инцизије
у циљу експлорисања комплетног
абдомена, тоталну хистеректомију,
билатералну салпинго-оваријектомију и супраколичну оментектомију,
перитонеалне биопсије са регија
суспектних на метастазе или слепе
перитонеалне биопсије, уз лимфаденектомију. На основу бројних студија установљено је да се преживљавање узнапредовалог карцинома
оваријума побољшава хируршким
уклањањем што већег туморског
волумена (6). Наведено је генерално у сагласности са оптималном
циторедуктивном хирургијом која
подразумева редуковање максималног дијаметра резидуалне болести
на мање од 1 цм. У 30% случајева
оперативни поступак захтева и
ресекцију црева и перитонектомију.

Циљана „таргет“ биолошка
терапија
Циљана, биолошка терапија је
довела до великог помака у лечењу
неколико карцинома, а посебно карцинома јајника. Две недавно објављене пивоталне студије су анализирале ефекат примене bevacizumab-а
у првој линији лечења оваријалног
карцинома: ICON7 и GOG-0218. Оба
трајала су показала слично побољшање у PFS, у ICON 7 трајалу где је
показано сигнификантно побољшање у укупном преживљавању у
високоризичној подгрупи (7). Bevacizumab је показао изразиту ефикасност када је примењен у секундарној линији третмана карцинома
јајника: OCEAN трајал је рандомизована плацебо контролисана фаза III
трајала где се карбоплатина комбинује са гемцитабином са/или без
bevacizumab-a у платина сензитивној болести. Други трајал AURELIA
где су укључивани само платинумрезистентни болесници, евалуирао
је утицај додавања бевацизумаба
било недељном paclitaxel-у, или
topotecant-у или липозомалном
doxorubicin-у. Бевацизумаб повећава PFS (преживљавање без прогресије) болести за 2 до 4 месеца, када
се додаје првој или секундарној
линији хемиотерапијеи наставља се

Хемиотерапијски третман раног
стадијума инвазивног
оваријалног карцинома
Платинум базирана хемиотерапија се примењује у локално-узнапредовалом карциному јајника било
као неоадјувантна хемиотерапија, у
циљу смањења туморског оптереће10

као терапија одржавања постигнутог одговора.
Poly (ADP-ribose) polymerase
(PARP) инхибитор олапариб је
недавно показао побољшање PFS,
као и степен одговора до 69% у
раној фази трајала код болесница са
рекурентним оваријалним карциномом, посебно код болесница са
BRCA1/2 мутацијама (8).

Неколико фаза II студија су
потврдиле да је доцетаксел-карбоплатин изводљива комбинација, а
прелиминарни закључци недавно
спроведених рандомизованих трајала који су поредили доцетакселкарбоплатин и паклитаксел-карбоплатин као прву линију хемиотерапије за узнапредовале карциноме
оваријума су показале једнаку ефикасност и значајно нижи степен
неуротоксичности и атралгија у
доцетаксел грани.

Метастатски стадијум
епителијалног оваријалног
карцинома

Хормонотерапија

Платинум таксанска терапија је
терапија избора у IV стадијуму епителијалног карцинома дојке, која се
спроводи по завршеној циторедуктивној
хируршкој
процедури.
Уколико се иницијално процени иноперабилност карцинома јајника, у IV
стадијуму, лечење се започиње применом системске платинске хемиотерапије. Прва линија хемиотерапије може бити различита, алтернативна хемиотерапија. Паклитаксел
је удружен са значајном неуротоксичношћу и атралгијом, тако да је
истраживана ефикасност других
таксана, као што је доцетаксел.

Улога хормонског лечења у карциному оваријума није јасно дефинисана, а заснива се на неколико
рандомизованих клиничких студија.
Хормонска терапија има изразито
повољан профил нежељених ефеката у поређењу са цитотоксичном
хемиотерапијом и најчешће се користи као палијативна терапија у терминалној фази обољења.
Релапсирајући оваријални карцином је инкурабилан и премда многи
наглашавају могућност да би примена нових третмана могла утицати на
побољшање преживљавања, главни
циљеви даљих третмана би требало
да имају за циљ контролу симптома
и побољшање квалитета живота.
Супротно, пацијенти који имају
дужи интервал без болести – DFI
(енгл. Disease Free Interval), већи од
шест месеци, имају већу вероватноћу да ће одговорити на будућу
хемиотерапију и дефинисани су као
„платинум-сензитивни“ (PFI>6 месеци). Степен одговора на поновну
примену платинум-базираних хемиотерапијских режима варира

Слика 1.2.
VEGF фосфорилација рецептора
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бицин и гемцитабин су показали
степен одговора у мање од 20%, а
избор који би лек требало користити
зависи превасходно од нежељених
ефеката који су прихватљиви за
поједине пацијенте.

између 22%, за оне који су релапсирали између 6 и 12 месеци, и 59% за
оне који су релапсирали након више
од 24 месеца од завршетка прве
линије хемиотерапије.
Платинум-резистентни пацијенти.
Четири лека су најчешће коришћена
код пацијената који су релапсирали
унутар шест месеци од претходне
терапије. Паклитаксел, топотекан,
пегиловани липозомални доксору-

Н. сар. др сц. мед.
Маријана Миловић
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Mladi u borbi protiv raka
Моја планета без дуванског дима
шио. Ја нисам жвакала. А жваке су
нестајале.
Одлучила сам да мотрим на
најсумњивија складишта. После
свега неколико сати, штеточина је
долијала! Потпуно несвестан да га
посматрам, мој рођени отац је кришом завукао руку испод кауча,
искашљао се, осврнуо, и – тутнуо
жваку у уста! Одмах ми је синуло да
не треба одмах да реагујем, па сам
наставила да пратим татино кретање, из позадинских позиција, наравно. Уредно је и систематично обилазио скоро све моје скровите залихе,
немилице таманећи моје благо. На
крају је још стрпао неколико жвака
у џеп, ваљда да му се нађу на послу.
Е, ту ми је већ пао мрак на очи.
Искочила сам из заклона, а гнев је
провалио из мене. Тата је стајао
скамењен, а кривица му је била
исписана на лицу.
Тако је сазван кућни савет. Тата
је позван на одговорност због пустошења мојих складишта, а ја због
пуњења истих. Обоје смо надрљали.
А онда нам је свима пукло пред
очима! Кућа је поново мирисала на
ручкове и опран веш, а не на
устајали дувански дим. Тата ујутру
више није кашљао и није био задихан када смо изводили пса у шетњу.
Да вам не причам да га је мама већ
данима хвалила и говорила како
ћемо сада сви бити здравији. Свет је

Обожавам жваке. Да ли сте приметили каквих све има? Мале експлозије гумастог, сочног задовољства могу имати воћне, минт, чоколадне, „зест“, ванила, „кранч“ и
друге укусе.
Моји родитељи, међутим, баш и
не воле то што ја волим жваке.
Мами смета то што ме у школи опомињу због „жвакања“ на часу, а тата
мисли да је време да одрастем и да
једна одрасла девојчица не изгледа
„ни лепо ни пристојно“ ако стално
има жваку у устима. Шта да вам
кажем, све се то претворило у једну
огромну гњаважу. Мене, пре свега.
Схватате да сам била приморана да
се, како би наставница биологије
рекла, „адаптирам“. У ту сврху сам
се одрекла своје навике, а тата је,
подршке ради, обећао да ће да престане да пуши, чисто да покаже да
„појединац увек може управљати
својим навикама“. За сваки случај
сам организовала мрежу тајних
складишта по кући. Пунила сам их
тајно жвакама, и то у етапама, од
џепарца, да се не примети.
Све је функционисало као подмазано, док једног дана нисам приметила да су нека од супер-тајних
складишта „проваљена“, као и то да
се моје залихе у случају да поклекнем смањују! Укућани су деловали
потпуно неупућено. Тата није пу-
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да покушам. Ма кажем вам, жваке су
чудо.

неки чудом одједном постао много
пријатније и миришљавије место.
И тако су отворена рајска врата.
Тата и ја сада жваћемо. У дуету. Он
каже да више никада неће пушити.
Мени никада неће пасти на памет ни

Тара Ђорђевић, V2, прва награда
ОШ „Бранко Радичевић“, Београд
Наставница: Милица Ђокић

Миленко Ђурђев, II3 - друга награда
ОШ „Ђура Јакшић”, Кикинда
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Онколошки хирурзи у
мултидисциплинарном лечењу
пацијената оболелих од рака
Мултидисциплинарни тимови један су од најзначајнијих фактора
напретка који су довели до побољшања резултата лечења рака у
последњих 20 година
Хирургија је најстарији приступ у
лечењу рака и 60% оних који су
излечени од рака излечени су само
хирургијом. Хирурзи имају главну
улогу у постављању дијагнозе многих најчешћих солидних тумора
(гастроинтестиналних, уролошких,
тумора дојке и других), као и широк
дијапазон палијативних интервенција које продужавају живот и
побољшавају квалитет живота код
оних код којих је рак неизлечив.
Мултидисциплинарни приступ у
лечењу оболелих од рака представља главни покретач који је довео до
побољшања резултата лечења у
последњих 20 година. Значајно
побољшање преживљавања примећено је у земљама које су
усвојиле мултидисциплинарни приступ у лечењу канцера и оформиле
мултидисциплинарне тимове (МДТ)
у односу на оне који тек треба то да
ураде. Мултидисциплинарни приступ значајнији је фактор напретка
од сваког појединачног напретка у
развоју појединих дисциплина у
лечењу рака (хирургија, медикална
и радијациона онкологија). Тамо где
су мултидисциплинарни тимови
установљени у лечењу рака сарадња са хирурзима помаже успеху
тима.
Други велики напредак хирурга
који су укључени у лечење оболелих

од рака је препознавање потребе за
субспецијализацијом и централизацијом комплексне хирургије канцера, организовањем у хируршке
тимове који су у могућности да обезбеде врхунску хирургију, да утичу
на боље резултате лечења уз смањење оперативног морбидитета и
смртности, те на укупно дугогодишње преживљавање. Све наведено је
могуће постићи захваљујући конкретном напретку у квалитету хируршког рада.
Стога мултидисциплинарни European Cancer Congress 2013, који ће
бити до сада највећи мултидисциплинарни европски конгрес о раку
представља право место за објављивање побољшања резлутата
лечења у последње две деценије
захваљујући усвајању потребе за
мултидисциплинарним тимовима који раде за добробит пацијената као
и потребу за њиховим даљим развојем. То је такође и 33. скуп
Удружења хирурга онколога (ЕССО
Meeting) који представља јединствено место за размену искустава са
колегама који се баве канцером других медицинских и немедицинских
специјалности а који су довели до
напретка у последњих 20 година.

The surgical oncologist in the multidisciplinary management of the
cancer patients (Graeme Poston,
European Cancer Congress ECC
2013)
Др Јелена Бокун
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Савремени приступ у
информисању оболелих од малигних
болести и свих грађана Републике
Србије из области онкологије
Сви грађани Србије којима су
потребне важне информације, а не
знају коме да се обрате или они који
имају пуно информација, а нејасних
и збуњујућих, могу да бирају извор
информација заснованих на научној
основи позивом броја „Отворене
телефонске линије за пружање
медицинско информативне помоћи
и подршке оболелим од малигне

болести, члановима породице и
свим грађанима Србије“, коју је
покренуло Друштво Србије за борбу
против рака уз подршку Министарства здравља Републике Србије.
Ко нам се најчешће јављао за
информације?

Табела 1. Структура корисника линије по општим подацима
(временски период од 1. јануара до 30. јуна 2013. године)
Укупан број позива

904

100%

Позив по реду:
• први позив
• поновни позив

701
125

78
14

605
284

67
32

147
479

16
53

547
316
41

60
35
5

478
117
283
26

53
13
31
3

701
31
172

78
3
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Пол:
• Ж
• М
Старост:
• до 50 година
• више од 50 година
Својство корисника:
• Пацијент
• Породица
• Остали
Место позива:
• Београд
• Војводина
• Ужа Србија
• Други
Врста болести:
• Солидни малигни тумори
• Малигне хемопатије
• Остале
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Информације које корисници
телефонске линије могу да добију
од стручњака ангажованих на реализацији овог пројекта могу да
помогну бољем разумевању и схватању чињеница о малигној болести,
да помогну у конструктивној комуникацији са ординирајућим лекарима, другим стручњацима и људима
из окружења. Коришћењем правих
извора информација може да се
спречи или на време открије болест,
благовремено почне са лечењем, да
се постигне бољи успех у лечењу,
али и бољи квалитет живота како за
оболелог, тако и за породицу.
Током протеклих шест месеци у
2013. години, медицинско информативну помоћ и подршку је добило
904 корисника линије. О стеченом
поверењу у стручњаке на линији и

могућност постављања питања
лекарима на линији (67%), у односу
на мушкарце (32%). Више од половине позива (53%) је било од стране корисника старијих од 50 година.
Иако су питања постављали чланови породице, пријатељи оболеле
особе, стручњаци у области медицине, ипак су помоћ и подршку највише тражили и постављали питања
сами пацијенти (60%). Највећи број
корисника се јављао из Београда
(око 53%), затим из уже Србије
(31%), док је из Војводине било
13% позива. Највећи проценат
пацијената (78%) који су тражили
помоћ и подршку болује од солидних малигних тумора (табела 1).
О чему су нас корисници
линије најчешће питали?

Графикон 1. Врсте питања и дилеме корисника

Укупан број постављених питања
у овом периоду је био 1563.
Најчешћа питања и дилеме су се
односиле на специфично онколошко
лечење код око 30% корисника и на

задовољству пруженом подршком,
потврђују подаци да је више oд 14%
корисника имало потребу да поново
позове лекара са којим су разговарали. Жене су чешће користиле
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дијагностичке методе у откривању и
праћењу болести код око 16%
корисника, а на компликације болести и онколошког лечења код око
13% корисника.
Око 10% корисника је поставило
и питања која су се односила на
решавање проблема немедицинске,
односно, административне природе
(графикон 1).

Уочене предности за кориснике
ове телефонске линије се односе на
могућност разговора са врхунским
стручњацима у области онкологије,
могућност постављања питања од
куће корисника, без упута од „изабраног” лекара у Дому здравља, без
чекања у реду и заказивања.
Дужина разговора и број позива
нису ограничени. У разговору,
корисник може да остане анониман
и лакше да постави „шкакљива”
питања.
Резултати рада на линији и задовољство које добијеном помоћи и
подршком
исказују
корисници
линије оправдава постојање и
наставак реализације овог пројекта
и у будућности.

На који начин смо помогли
корисницима линије?
Саветници су за шест месеци
имали 1910 интервенција. Најзаступљенија врста помоћи и подршке стручњака на линији је било
саветовање, код око 34% корисника, код 27% корисника су дате различите информације, а код око 20%
корисника су дата упутства и
инструкције за решавање проблема
(графикон 2).

Др сц. Ана Ђурђевић,
клинички дефектолог
координатор Пројекта

Коју добробит су имали
корисници линије?

Графикон 2. Врста интервенција саветника
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Pacijenti
su rekli o nama
Како су учесници семинара оценили садржај едукативног програма
за оболеле од малигних болести и
чланове њихових породица: „Учити
како живети са малигном болешћу”
и приступ стручног тима свим учесницима овог догађаја у Институту за
онкологију и радиологију Србије у
Београду
У организацији Одељења за образовање и рехабилитацију, током
марта и априла 2013. године, спроведен је семинар за пацијенте и
чланове њихових породица, по
европском едукативном програму
под називом: „Учити како живети са
малигном болешћу". Сврха програма
је да, поред пружања научних
знања и информација од практичног
значаја, учесницима пружи и психосоцијалну подршку. Учесницима
семинара се омогућава контакт и
размена искустава особа које су или
оболеле или у својој средини имају
особе оболеле од малигне болести.
Семинар траје осам недеља, а у
његовој реализацији учествују
здравствени радници и здравствени
сарадници са Института за онкологију и радиологију Србије у
Београду.
Двомесечни, бесплатни семинар
је похађало 48 пацијената. Најмлађа
пацијенткиња је имала 35, а најстарија 69 година. Учесници су били са
различитим локализацијама болести, највише са раком дојке, потом
са раком простате, дебелог црева,
раком једњака и гинеколошке

регије. Скоро 40% пацијената је у
време похађања семинара примало
хемиотерапију, а око 20% учесника
семинара је завршило своје лечење.
Више од 70% учесника семинара
је садржај едукативног програма
оценило као изврстан. Пружене
информације су за све учеснике
биле лако разумљиве. Сви учесници
су исказали да су чули и научили
нешто ново. Предавања и дружење
су изазвали позитивне емоције код
више од 60% учесника.
Садржаји из програма које су
пацијенти издвојили као веома
корисне односили су се на психосоцијалне аспекте, физичку активност, клиничка испитивања у онкологији и алтернативну и комплементарну медицину. Додатно интересовање је исказано за више информација о наследном канцеру.
Резултати вредновања семинара
су показали да је великом броју оболелих неопходан овакав вид едукације и подршке и да су добили и
усвојили неопходна знања.
Сугестије које су пацијенти понудили стручном тиму су се односиле
на то:
• да им ординирајући лекар одмах
на почетку лечења предочи
могућност укључивања у процес
едукације,
• да се са могућностима и значајем едукације оболелих од
малигне болести и чланова
породице на Институту за онко-
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логију и радиологију Србије
упозна и шира јавност,
• да се ажурира сајт за едукацију
са актуелним новинама из области рехабилитације,
• да се омогући додатна комуникација са предавачима.
Исказана је захвалност координаторима, предавачима, као и одговорним људима са Института за
разумевање потреба и значаја едукације оболелих од малигних болести и њихових ближњих, као и за
подршку у њиховој борби за живот
уз малигну болест. Анализа семинара и у овој групи, потврдила је зна-

чај, потребу и корисност од примене
и развоја едукативне делатности у
овој установи.
Једна од учесница семинара је
била инспирисана да и стиховима
искаже своје задовољство приступом учесницима семинара од стране
координатора и свих предавача, на
којима јој се топло захваљујемо.
Мр сц. Светлана Берат,
клинички дефектолог
Светлана Делић,
дипл. дефектолог

Душан Мирчић, VII1
ОШ „Ђура Јакшић”, Зајечар
Професор ментор: Момчило Живић
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Животиње као терапеути
Између моје руке и меког, шареног, увек једнако топлог крзна,
струји благост, истоветност, разумевање. И да не постоји оно друго,
остала бих вечно тако: она, Цаце, у
мом крилу, рука на њеним леђима,
тихо предење испод склопљених
очију и мир, мир, спокој који ништа
не ремети.
Не ремети, али нађе се прилика
која све промени. Још је нема, али,
знам да ће доћи, јер просто је тако,
од света и века. Нити добро траје
вечно, нити злог има непрестано.
Кад сам се разболела од рака,
нисам знала да ће ми живот подарити Цаце. Враћала сам се с терапије,
трома и замишљена како ће то све
ићи. Она је била ту, спавала на мом
прагу, као да је увек ту, као да се то
подразумева. Кад сам је угледала,
устала је и као да се познајемо ко
зна од када, почела да се умиљава,
да ми трља главу уз ногу, да преде,
мислила сам, ево божјег дара!
Њене, хаотично разбацане шаре,
црне и наранџасте по белој основи,
непресушни су извор радости. Питам је од ког је претка ова велика на
леђима, па ова на десном оку, питам

је зашто је баш мени дошла, питам
је да ли би хтела да оде, питам је...
Она ме гледа, или преде и увек има
неки знак милоште, осећа моја туговања, радује се мом весељу, дружимо се у сваком послу у кући.
Моја Цаце, моја најбоља терапија.
Размишљам о томе са колико
поверења и оданости животиње
прилазе нама људима.
Када се уморимо од захуктале
свакодневице, када нам се четири
зида и живот у њима учини несносан и тежак, када живот одједном
изгуби сваки смисао, ту су животиње, било да су у зоолошком врту
или у дворишту суседа, или чуване у
стану, спремне да нам својом питомошћу и оданошћу помогну и у тренуцима краха и болести и када
срећа закуца на врата. Својим присуством доносе и дају тренутке
незаборава, јер су део природе и
здравог односа према животу.
Прим. др Кадивка Стевановић
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ПТИЦА

„Не нишани, не ме пуцај
Газдо Младене.
Ја долете да те молим,
Неје за мене.
Другарица ми је болна,
Мука да мина,
Иска ву се малко грозје
Блага пловдина.
Лојзе ти је најголемо,
Крај му не виде.
Неће штета једно зрнце
Да се откине.
Ако севап ми учиниш
И Бог нек чује.
Лек ву нема, нек се барем
Болна радује.“
„Млати, млати птичурино
Да ме насмевнеш.
И помалко мене треба
За да погинеш.
Да сам болни сажалио
Гладни да сам наранио
Ја би беднак, а не газда
Прв' у село био.“
Пуче пушка, птица падну,
Лојзе затресе.
Жалан оде...
Барем да ву грозје однесе.
Клуб онколошких болесника, Лесковац
Јасмина Петковић
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Mladi u borbi protiv raka
Моја планета без дуванског дима
Јутрима покушавам да исплетем
венац, али цветови
се измичу, губе се у мисли окамењеној у мени.
Као бродови, сада далеки, пучином
плове моје наде и снови,
снови што исплетоше једном венац
у звезданој мрени.
А ти седиш ту, са очима од леда и
речима од ватре,
питај оне очи што искрзаше венац
ко је коме крив.
Живот плете те приче; у једном
трену у земљу те сатре...

уживао у сваком повученом диму.
Разголитио си живот пред очима
мојим,
ништа ниси задржао, а ослободио
си дух свој свих стега.
Јутрос сам покушала да исплетем
венац од цвећа,
да га тако чистог и белог носим у
тамној коси.
Јутрос сам ходала до цркве, осетила мирис воштаних свећа,
препустила се молитви да ме до
облака носи...
Не затварај још увек срце своје,
да ми мисао била мрачна не би,
пуштам да нада бди у погледу мом;
бацам упаљену цигарету на плочник, помажем планете, помажем
самој себи.

Јутрима покушавам да певам, а
некад звонки ми глас гребе слух,
и опет врелим речима зарива
дувански отров у сопствени ми ум,
а теби неверни дим цигарете прелеће преко очију, онако нем и глух;
одаје ме сумња – знаш му сваки
покрет, чујеш сваки његов шум...
Запитај је некад зашто није успела
песма моја,
зашто се мој глас изгубио у ћутању,
у шкрипи старих оронулих врата.
Запитај је некад зашто није успела
песма моја.

Теодора Мишељић, IV1
друга награда
Прва нишка гимназија
„Стеван Сремац“, Ниш
Професор: Јелена Милошевић

Тужне су биле твоје проникљиве
очи, залазиле ми у душу
као сунце пред смирај дана, када
би хтело да проникне море;
тужна је била песма планете што
прекину наједном сушу
мојих осећања, када видех како ми
усне, некад медне, сада горе.
А мени је тешко било, најтеже јер
си поврх свега
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Mladi u borbi protiv raka
Моја планета без дуванског дима
Када би сви пушачи света,
схватили да је само једна планета
која нас храни, која нас воли
а коју дувански дим боли
не би више цигаре пушили,
дуванским димом све нас гушили.
Онда би било лепше свима.
Без дуванског дима!
Ја сам дете,
наше планете.
Без дуванског дима,
биће боља клима,
неће бити зима,
биће лепше свима.
Без дуванског дима!
Анастасиа Радосављев, II1,
трећа награда
ОШ „Јован Јовановић Змај“,
Змајево
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Pitawa ~italaca
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}

Желела бих основне
информације о хормонској
терапији у лечењу рака дојке

дојке, у тзв. адјувантном приступу,
или касније када се болест проширила као системска терапија.
Уобичајено је да се хормонска терапија узима након операције, и то код
жена које имају позитивне рецепторе на естроген. Терапија, таква,
адјувантна, траје обично пет година.
У лечењу хормонском терапијом
могу се јавити нежељени ефекти
тзв. нус појаве, које су обично изражене јаче у почетку лечења.
Хормонска терапија делује тако да
смањује количину одређених хормона у телу, или блокира ефекте одређених хормона. Нус појаве се јављају јер је ниво хормона низак. Исте
зависе од врсте хормонске терапије
и одређеног лека који узимате.
Уобичајене нус појаве су напади
врућине, који настају због ниског
нивоа естрогена у организму.
Остале нус појаве су смањено интересовање за секс, због смањења
сексуалног нагона. Сувоћа вагине се
такође може јавити код узимања
хормонске терапије. Иста је чешћа
код узимања Тамоксифена тј.
Нолвадекса. Мучнина се може јавити обично у првим данима узимања
лека, али се временом губи.
Проблем могу бити и болови у зглобовима, који се обично јављају код

Женски хормони који се производе у организму, естроген и прогестерон, могу да утичу на раст неких
ћелија рака дојке. Они иначе, контролишу раст и активност нормалних
ћелија у организму али, као што је
речено, могу да утичу на ћелије
рака дојке. Производе их ћелије
јајника, а после менопаузе стварају
се у мањим количинама у надбубрежним жлездама.
Лекови могу да блокирају утицај
хормона, естрогена и прогестерона,
па се на тај начин могу користитити
у лечењу рака дојке. Ова хормонска
терапија се може користити пре или
после операције дојке, али и када се
тумор проширио или поново
појавио.
Пре или после операције дојке,
на основу одређених тестова, одређује се да ли је тумор завистан од
хормона. Ћелије рака се испитују да
ли је исти завистан од наведених
хормона, тј. естрогена (ER) или прогестерона (PR). Ако су наведени
рецептори позитивни, хормонска
терапија се ординира у лечењу рака
дојке. Лекови се могу давати како је
наведено и пре или после операције
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узимања инхибитора ароматазе.
Тада се може узети благи аналгетик,
а уколико се у дужем врененском
периоду наставе, јавите се вашем
лекару.
Промене расположења су честа
појава и није лако изборити се са
њима, али временом се и те тегобе
смањују. Умор је уобичајен када сте
под хормонском терапијом.
Постоје и дугорочне нус појаве,
оне су ређе, а то су тзв. истањење
костију и рак материце.
Сваки лек који блокира стварање
хормона естрогена може учинити да
постанете подложни истањењу
костију, што повећава шансе за прелом костију. Ово је посебан проблем
код узимања инхибитора ароматазе,
у дужем временском периоду. Пре
него што почнете лечење овим
лековима, треба се испитати густина
костију. Лаке вежбе, шетња, могу
смањити ризик развоја проблема са
костима.
Ако узимате Тамоксифен, постоји
веома мали ризик развоја рака материце. Пре отпочињања узимања
овог лека, потребно је урадити
ултра звук мале карлице са одређивањем дебљине ендометријума и
током лечења исти пратитити. У
случају јачег задебљања, појаве
абнормалних крварења, потребно је
урадити експлоративну киретажу и
у зависности од налаза, наравно, у
договору са онкологом, прекинути
са Тамоксифеном а евентуално увести другу врсту хормонске терапије.
Постоји неколико врста хормoнске
терапије. Тамоксифен је најчешћа и
веома успешна хормонска терапија.
Можe се узимати након операције и
спроведене адјувантне хемиотерапије у тзв. адјувантном приступу,

или касније уколико се болест поново појавила и доприноси продужењу
преживљавања код, наравно жена,
са позитивним естрогенским рецепторима.
Иако жене у менопаузи не производе естроген из јајника, мања
количина се производи у надбубрежним жлездама, а инхибитори
ароматазе блокирају овај естроген
који се производи.
Тако су ови лекови погодни код
жена у менопаузи. Узимају се у
обику таблете једном дневно.
Исти се могу користити и у лечењу када се болест проширила.
Аримидеx се даје након операције за
рани стадијум болести. Упоређивањем са Тамоксифеном, има исту
могућност да стопира рак дојке.
Аримидеx има мање нус појава него
Тамоксифен, иако ће вероватно
узроковати појаву болова у костима
или евентуално прелом костију.
Други инхибитор ароматизе, Фемара је такође лек који се може
давати у раним фазама болести.
Уобичајено се даје такође до пет
година, наравно, уколико не дође до
поновне појаве болести.
Пре неколико година су предложени инхибитори ароматизе као
опције у лечењу и то Аримидеx као
прва линија терапије, Еxеместане
након након 2–3 године терапије
Тамоксифена, Фемара као прва
линија хормонске терапије и као
продужена терапија након узимања
Тамоксифена.
У хормонску терапију убрајају се
и LHRH антагонисти, најчешћи од
свих је Zoladex. Привремено
заустављају рад јајника, и дају се
код пременопаузних жена. Ови
лекови заустављају рад јајника али
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повратно. Када престанете примати
овај лек, ваши јајници би требало
поново да раде. Zoladex примате као
инјекцију једном месечно. Постоји и
тромесечна инјекција. Када наведену терапију примате, вероватно
ћете имати симптоме менопаузе, као
што су таласи врућине и промене
расположења.

Постоје и други начини заустављања рада јајника. Код већине
жена које примају хемиотерапију
може се десити да се прекине рад
јајника, али не и код свих жена.
Друга опција која је трајна је
хируршка кастрација, када се јајници уклоне операцијом.
Др Весна Лукић

Марина Тадић I1, трећа награда
Саобраћајно техничка школа, Земун
Ментор: проф. Велиборка Бајић
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ДОПЛАТНА ПОШТАНСКА МАРКА
Друштво Србије за борбу против
рака дуги низ година обезбеђивало
је финансијска средства путем донација, спонзорства, спортских, уметничких, музичких и осталих приредби, аукција слика и слично.
Често се дешавало да се руководство Друштва, познавајући добростојећа предузећа у држави, директно обраћало тим предузећима са
молбом за финансијску помоћ.
Прикупљена новчана средства понекад су достизала износ који је дозвољавао велике инвестиционе подухвате у онколошкој делатности
Србије (неколико милиона евра).
На пример, Друштво је омогућило
Радиолошком институту Медицинског факултета у Београду да 1972.
године набави веома скупу брахитерапијску машину Катетрон. Неколико година касније, тачније, 1977.
године, Друштво је суфинансирало
набавку мегаволтажне радиотерапијске машине линеарни акцелератор од 10 MeV за исту установу.
Такође су се одвајала финансијска средства Друштва за онколошку инфраструктуру у Нишу,
Београду, у онколошким диспанзерима. Научноистраживачке студије
и монографије из области онкологије Друштво је такође суфинансирало. Уплата котизација, путних
трошкова, хотелских смештаја онколошким стручњацима који су одлазили на стручне конгресе, симпозијуме, конференције, студијска
путовања и слично, била је редовна
појава у Друштву. Међутим, прилив
овако скупљаних средстава у другој
половини девете деценије 20. века

смањивао се из године у годину.
У Савезу друштава република и
покрајина за борбу против рака који
је формиран у СФРЈ још 1967. године разговарало се о сигурнијем и
редовнијем приливу финансијских
средстава републичким и покрајинским друштвима. Дошло се на идеју
да то буде доплатна поштанска
марка о чему је исцрпно говорио
Јован Томовић, председник Друштва Србије на 6. редовној скупштини Друштва 31.10.1990. године. На
крају је ова идеја и реализована. На
основу члана 244 став 2-3 амандмана 29 на Устав СФРЈ, скупштина СР
Босне и Херцеговина, Собрање СР
Македоније, Скупштина Републике
Србије, Скупштина АП Војводине,
Скупштина АП Косова, Сабор
Републике Хрватске и Скупштина СР
Црне Горе закључују договор о
издању доплатне марке „Месец
борбе против рака”. Овај договор је
објављен у Службеном листу СФРЈ
8.2.1991. године број 9 стр. 175.
Учесници Договора (без Словеније) сагласили су се да се ради
обезбеђења дела средстава за
финансирање пропагандно-едукативних активности на плану борбе
против рака, изда доплатна поштанска марка „Месец борбе против
рака”.
Тираж је износио 30 милиона
комада.
Вредност марке била је 50 одсто
од вредности поштанске марке за
обично писмо масе до 20 грама.
Од 1. до 31. марта 1991. године
уводи се обавезна доплатна марка
„Месец борбе против рака” на све
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поштанске пошиљке у унутрашњем
поштанском саобраћају, осим на
новине и часописе.
Средства остварена продајом
доплатне поштанске марке могу се
искљичиво користити за финансирање пропагандно-едукативних активности на плану борбе против рака.
Прикупљена средства од продаје
марке подељена су републичким и
покрајинским друштвима. Друштву
Србије и осталим републичким
друштвима намењено је по пет
милиона марака, а покрајинским
друштвима по 2,5 милиона марака.
Ова средства нису смела да се
користе за инвестициона улагања у
онколошку делатност (радни простор, опрема и сл).
Ова акција Савеза друштава
република и покрајина за борбу против рака у СФРЈ била је кратког
века. Односила се само на 1991.
годину. Наступају године растакања
заједничког у федерацији, што се
односи и на Савез друштава за
борбу против рака.
Али, зато Друштво Србије за
борбу против рака наставља са
започетом акцијом везаном за
доплатну поштанску марку. Сада
Влада Републике Србије издаје

Уредбу о издавању доплатне
поштанске марке „Месец борбе против рака” за 1992. и наредне године.
Тираж ових марака зависиће од програма рада Друштва на који даје
сагласност Министарство здравља.
На првој, другој и трећој марки
налазио се уметнички обрађени
амблем Друштва Србије за борбу
против рака, док се на маркама из
1994, па све до 1997. године налазио цвет између шака, разуме се
уметнички обрађен. Управа Друштва Србије за борбу против рака
одлучила је 1998. године да се на
доплатну поштанску марку стављају
ликови свих председника Друштава
(југословенског и Друштва Србије),
генералног секретара Југословенског друштва академика Шаховића и
иницијатора и креатора Друштва
Србије за борбу против рака др
Благоја Нешковића.
Тираж ових марака се мењао од
године до године. Сваке године
излазила је Уредба Владе Србије о
доплатној поштанској марки са
тиражом. Уредба из 1996. године
односила се на ту и наредних пет
година (1996–2000).

Доплатна поштанска марка Друштва Србије за борбу
против рака (1991–2007. година)

1991. Југославија, тираж
30 мил. (5 мил. Србија)

1992. Србија
5 милиона
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1993. Србија
5 милиона

1994. Србија
5 милиона

1995. Србија
5 милиона

1996. Србија
5 милиона

1997. Србија
5 милиона

Ликови са поштанске марке
Као што је напред речено од 1998. године на доплатним поштанским
маркама се налазе ликови свих председника Југословенског друштва за
изучавање и сузбијање рака, односно Друштва Србије за борбу против
рака, генералног секретара Југословенског друштва за изучавање и сузбијање рака академика Ксенофона Шаховића и председника Иницијативног
одбора и креатора Друштва Србије за борбу против рака научног саветника др Благоја Нешковића.
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1999. Проф. др
Димитрије Антић,

2004. Н. сав. прим.
др сц. мед. Предраг
Брзаковић,
почасни члан
АМН СЛД,

2003. Јован Томовић,
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2001. Прим. др
Владета Поповић,

2005. Проф. др
Слободан
Чикарић, члан
АМН СЛД,

Доплатна поштанска марка Друштва Србије за
борбу против рака ОД 2006-2013. године

2006. Академик
Ксенофон Шаховић

2010. Академик
Драгољуб Јовановић

2007. Н. сав. др сц.
мед. Благоје
Нешковић

2008. Др Аврам
Јосиф Винавер

2009. Др
Александар Симић

2011.
Др Димитрије
Миодраговић

2012. Др Алексије
Ж. Милосављевић

2013. Проф. др
Златко Меркаш

Проф. др Слободан Чикарић
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