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ЕВРОПСКИ ЗДРАВСТВЕНИ
ПОТРОШАЧКИ ИНДЕКС 2014.
Проф. др сц. мед. Слободан Чикарић

Приватна експертска организација са седиштем у Шведској ради
на истраживачком пројекту под
називом Европски здравствени потрошачки индекс (Euro Health Cosumer Index) од 2005. године. На челу
истраживачког тима налази се др
Арне Бјорнберг.

Оцена квалитета система здравствене заштите у европским земљама и Канади темељи се на неколико
параметара: поштовање права
пацијената и информисаност, време
чекања на дијагностичке и терапијске услуге, успех у лечењу
појединих обољења, доступност

Графикон 1. Ранг листа у
Европском здравственом потрошачком индексу 2014. године
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здравствених услуга свим грађанима, превентивне активности у
здравству. На основу позитивних и
негативних бодова прави се ранг
листа европских земаља. Максимални број бодова износи 1000.
Србија је укључена у овај пројекат 2012. године. Те и 2013. године заузимала је последње место у
Европском здравственом потрошачком индексу (у пројекат је укључено
35 европских земаља).
Захваљујући Босни и Херцеговини, Црној Гори и Румуниjи, Србија
је уступила зачеље ове ранг листе
наведеним земљама и заузела 34.
место од укупно 37 европских земаља.
На врху ранг листе је и даље
Холандија. Следе Швајцарска, Норвешка, Финска и Данска. Земље у
окружењу које се у овој ранг листи
налазе изнад Србије су Албанија,
Македонија, Бугарска, Мађарска и
Хрватска.
Онкологија Србије је знатно
допринела да се здравство Србије
нађе на овом неславном месту:
• Морталитетна стопа од малигних
тумора највећа у Европи.
• Учешће радиотерапије у третману
новорегистрованих
малигних
тумора свега 20% (у Француској
65%).
• Према европским стандардима
Србији је потребно 30 генератора
јонизујућег зрачења за телерадиотерапију (тренутно је у функцији 10–12 ових генератора).
• Чекање на почетак радиотерапије
траје и по неколико месеци (оптимално време чекања 3 недеље).
• Протоколи о третману малигних
тумора понекада нису у складу са
најновијим открићима у онколошкој науци.

Контрола лечених онколошких
пацијената је инсуфицијентна.
• Палијативно збрињавање онкоинкурабилних болесника налази
се на нултној позицији.
• Секундарна превентива (скрининг) се налази у повоју.
Овај незнатни помак здравства
Србије са зачеља ранг листе у
Европском здравственом индексу за
2014. годину охрабрује, али никако
не сме да замаскира праву слику
проблема који су присутни у здравству Србије.
•
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УТИЦАЈ МЕДИЈА У БОРБИ
ПРОТИВ РАКА
Хирургија

Удружење „Проговори” воде даме
које су победиле рак јајника,
пријатељице жена које су изгубиле
битку са болешћу, новинарке које
прате здравствене теме и здраве
жене које желе да шире свест о значају редовних гинеколошких прегледа. Указале су 4. фебруара поводом
Дана оболелих од рака јајника на
значај болести, тим пре што не
постоје прецизни критеријуми за
благовремено постављање дијагнозе карцинома јајника. Учестале
контроле и рутински прегледи могу
довести до постављања сумње, а
када дође до развијене симптоматологије, обично је болест у узнапредовалом стадијуму који је тежи за
лечење и са лошијом прогнозом.
Симптоматологија малигнитета
јајника зависи од врсте тумора и
његове проширености, односно стадијума у коме је дијагностикован.
Како медији имају важну, а понекад и кључну улогу у ширењу свести
о болести, кроз едукативне кампање, интервјуе са еминентним стручњацима који се баве лечењем најтежих болести и сарадњом са удружењима пацијената оболелих од рака
јајника наведено је да се лечење
карцинома јајника састоји од хирургије, хемиотерапије и зрачне терапије. У зависности од стадијума
болести, користе се засебно или се
поједини облици лечења комбинују.
Пацијенткиње се прате на специјализованим конзилијумима за
ову врсту обољења.

• За малигно обољење јајника се
каже да представља изазов у
оперативном раду. То најбоље
говори о могућим варијацијама
како у проширености тако и у
хистолошкој класификацији –
објашњава др Лазар Нејковић, из
ГАК „Народни фронт“.
Према његовим речима циљ оперативног лечења је уклањање тумора (уколико је то могуће) и одређивање проширености болести, што је
неопходно за даљи ток лечења.
Подразумева, осим примарног оперативног третмана, и накнадни оперативни рад код поновљеног обољења или након хемиотерапије
• Тумори јајника могу бити доброћудни (бенигни), злоћудни (малигни) и прелазне форме –
borderline тумори, објашњава др
Нејковић.
• Изузетну разноликост показују с
обзиром на своје генетско порекло. Често се неподесно употребљава назив карцином јајника,
што је тачно уколико постоји
хистолошка потврда. Упутније је
промене назвати малигним туморима јајника.
У почетним стадијумима се тешко
малигне промене могу одвојити од
бенигних. Није ретко и да се хистолошки узорак не може олако дефинисати.
Разликовање бенигних од малигних промена је суштински јако
битно, јер прогноза, даља терапија
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и будући живот оболелих зависе
управо од правовремене исправне
дијагнозе и третмана. Ретко се обољења ранијих фаза дијагностикују
циљано, док су узнапредовали стадијуми далеко чешћи.
Више од 90% карцинома јајника
чине епителијални карциноми јајника. Поред њих, постоје и стромални
тумори и тумори герминативног
епитела.
У зависности од тога које органе
захватају, карциноми јајника се могу
груписати у одређене стадијуме:
• Стадијум I – тумор ограничен на
јајнике (око 28% пацијенткиња).
• Стадијум II – тумор захвата
један или оба јајника и шири се
на малу карлицу (око 8%
пацијенткиња).

Стадијум III – тумор захвата
један или оба јајника, са метастазама на трбушној марамици
изван мале карлице или метастазама у ретроперитонеалним
или ингвиналним лимфним чворовима (око 50% пацијенткиња).
• Стадијум IV – пацијенткиње са
удаљеним метастазама, најчешће у јетри и плућима (око 13%
пацијената).
•

Сања Миросављевић

II награда
ЉУБИША НИКОЛИЋ, 6. разред
ОШ „Вук Караџић“, Кладово
Ментор: Катнић Бранко
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САОПШТЕЊЕ
Став стручњака ИОРС о употреби
марихуане код онколошких пацијената
Лечење канцерског бола

Иако први записи о коришћењу
марихуане у медицинске сврхе датирају још од пре 3000 година, медицинска
употреба
ове
биљке
(Cannabis sativa) је ограничена јер
њени различити делови садрже различите количине бројних активних
супстанци чије је ефекте тешко
предвидети.
Употреба целе, сирове биљке
укључујући и уље марихуане и
хашиша (концентрат марихуане) у
медицинске сврхе није одобренa у
европским земљама, као ни од стране Америчке агенције за храну и
лекове (Food and Drug Administration, USA).
У званичној употреби у САД,
Канади и делу Европе два су фитоканабиноида издвојена из биљке
(dronabinol, kanabidiol) и синтетски
лек (nabilon) који садрже активне
компоненете марихуане и у употреби су за контролу мучнине и
повраћања након хемиотерапије,
као и за смањење бола код онколошких пацијената када ове тегобе
не реагују на конвенционалне лекове.
Наведене активне компоненте
марухуане мање су ефикасне и
лошије се подносе у односу на
савремене лекове у лечењу бола и
мучнине код оболелих од рака.

Канабиноиди или инхалирана марихуана НЕ МОГУ ДА ЗАМЕНЕ конвенционалне лекове против канцерског бола.
Истраживано је да ли канабиноиди могу да се ДОДАЈУ уз лекове против канцерског бола у лечењу
пацијената са одмаклом малигном
болешћу. Спреј који се наноси на
слузокожу усне дупље а садржи
дронабинол (THC) у комбинацији са
канабидиолом (CBD) испитиван је у
рандомизованом истраживању код
пацијената са резистентним канцерским болом (болом који није био под
контролом упркос оптималној примени најбољих лекова против бола).
Контролна група примала је плацебо. Спреј је био делотворан, иако је
његов учинак био скроман (потребно је било лечити 5–9 пацијената да
би се код једног добило клинички
значајно смањење бола за 30%).
Овај лек је регистрован у неким земљама као додатна терапија уз конвенционалне аналгетике у строго
одабраним случајевима резистентног бола (бола који се одржава упркос оптималној примени опиоида и
коаналгетика).
Сам дронабинол (THC) није делотворан у лечењу канцерског бола и
не препоручује се у овој индикацији.
5

О дејству инхалиране марихуане
код пацијената са резистентним
канцерским болом нема одговарајућих, контролисаних истраживања и она се у овој индикацији не
препоручује.

у лечењу малигне болести неутемељене.
Примена марихуане као замене за
онколошко лечење и одлагање
онколошког лечења могу имати
озбиљне последице по здравље и
ток болести.
Такође, потпуна је непознаница
каква је интеракција (међусобно
деловање) ових супстанци са антинеопластичним и другим лековима.

Превенција и лечење мучнине
и повраћања изазваних хемиотерапијом или одмаклом
малигном болешћу

Употреба марихуане као
фактор ризика за рак

Синтетички канабиноиди или
инхалирана марихуана не могу да
замене постојеће лекове против
мучнине и повраћања (тзв. антиеметике).
Примена синтетичких канабиноида (набилон) против мучнине и
повраћања изазваних хемиотерапијом је истраживана и нема доказа
да су синтетички канабиноиди делотворнији и/или да се боље подносе
од лекова које већ примењујемо.
У водичима за превенцију и лечење мучнине и повраћања после
хемиотерапије или радиотерапије
употреба синтетичких канабиноида
или инхалиране марихуане се не
препоручује.
Такође се употреба марихуане не
препоручује ни у лечењу мучнине и
повраћања као симптома одмакле
малигне болести.

Резултати истраживања указују
на то да пушење марихуане, слично
пушењу цигарета, повећава ризик
за рак плућа и рак мокраћне бешике, док веза између употребе марихуане и тумора главе и врата није
потврђена.
ЗАКЉУЧАК
Стручњаци Института за онкологију и радиологију Србије пацијентима оболелим од малигних болести
не препоручују употребу марихуане
(целе сирове биљке, уља марихуане
или хашиша) за лечење малигне
болести, њених симптома или токсичности онколошког лечења.

Преузето са сајта Института
за онкологију и радиологију
Србије

Антитуморско деловање

Улога марихуане и њених компоненти у лечењу оболелих од тумора
није адекватно истраживана контролисаним рандомизованим клиничким студијама, те су због тога све
тврдње да је марихуана делотворна
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СИНДРОМ ИЗГАРАЊА КОД ОНКОЛОШКОГ
МЕДИЦИНСКОГ ОСОБЉА

индивидуалном плану, али и на
новоу тимова и целе организације
(конфликти у тимовима, лоша организација посла, смањење ефикасности и учинка и појединаца и тимова,
неадекватан однос према корисницима услуга).
Синдром изгарања или исцрпљивања на послу је као професионални и опште друштвени феномен
препознат још 70-их година прошлог века. Тачније, синдром изгарања на послу је тема о којој су први
почели да размишљају и да расправљају запослени у великим мултинационалним компанијама које су
настајале и развијале се у високо
индустријализованим земљама западног света.
Осамдесетих година прошлог
века је запажено да су припадници
професија које помажу људима у
најразличитијим невољама, као што
су здравствени радници (лекари,
медицинске сестре), припадници

Појам burn out syndrom – синдром
сагоревања или синдром изгарања,1
потиче из англосаксонског говорног
подручја и у буквалном преводу
значи: 1. изгорети, утихнути 2.
(тех.) прегорети 3. (фиг.) burn out to
oneself – исцрпети се.
У земљама француског говорног
подручја користи се термин syndrome d`epuisement professionnel,
што у буквалном преводу значи
исцрпљеност узрокована послом.
У Јапану за исти синдром користе
реч kaloshi, што у буквалном преводу значи смрт од умора на послу.
У савременој литератури често се
срећу појмови који су сродни појму
изгарања: професионални стрес и
незадовољство на послу и послом
који се обавља. Непрепознавање и
неадекватно реаговање на професионални стрес и симптоме синдрома изгарања код појединаца може
да узрокује бројне проблеме на

1У овом раду биће коришћен појам синдром изгарања, због веће примерености нашем језику и суштине самог значења појма „изгарање“ која упућује на то да је реч о процесу а не
о дефинитивном или коначном стању, на које упућује појам „сагоревање“ или „сагорелост“.
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интервентних и ургентних служби
(ватрогасци, полицајци, особље
ургентне медицинске помоћи), спасиоци у разним катастрофама (поплаве, земљотреси, пожари, несреће
у рудницима), затим психијатри,
психолози, психотерапеути, социјални радници, веома подложни
развијању стресних реакција у току
свакодневног обављања посла.
Након несрећа већих размера и
већих интервенција поменуте стресне реакције могу да постану још
израженије.
Познато је да су људи који се професионално баве пружањем помоћи
другим људима, у најширем значењу речи „пружање помоћи” (здравствено особље, психолози, психијатри, социјални радници), веома подложни и под високим ризиком за
развијање различитих психофизичких стресних реакција и симптома
синдрома изгарања.
Рад са особама које су оболеле од
канцера у свим фазама лечења, а
посебно суочавање са њиховим психофизичким патњама и умирањем у
болничкој средини несумњиво је
тежак посао. У литератури и пракси
се обично говори о дистресу, о емоционалним кризама и различитим
психолошким проблемима особа
оболелих од малигних болести и
проблемима чланова њихових породица. Много мање се говори о психолошким проблемима медицинског
особља које свакодневно ради са
тешко оболелим људима. Чињеница
је да су здравствени радници различитих професија (лекари различитих специјалности, медицинске
сестре и техничари, психолози, психијатри, социјални радници) који
свакодневно раде са пацијентима
оболелим од малигних болести, под
посебно високим ризиком за раз-

8

вијање професионалног стреса и
различитих симптома синдрома
изгарања.
Суочавање са смрћу и са патњом
пацијената је неизбежан део посла
на онкологији, али бити константно
у контакту са смрћу и патњама
болесних људи такође, може, поред
тога што је снажан стресор, да остави различите последице на ментално и физичко здравље медицинког
особље. Рад на различитим одељењима онкологије увек прати одређена врста психо-физичког стреса.
Најпознатије и најобухватније
теоријско разматрање синдрома
изгарања, на чијој основи је конструисано неколико различитих верзија мерних иструмената тј. упитника за процену синдрома изгарања
код различитих категорија запослених, дала је 80-их година прошлог
века Christina Maslach.
По Maslach-овој, постоје три примарне компоненте синдрома изгарања:
1. Емоционална исцрпљеност се
дефинише као осећање емоционалне екстензије и исцрпљености од посла, што подразумева и
физичку исцрпљеност.
2. Деперсонализација се дефинише као негативан и циничан
однос према пацијентима, уз
присутан губитак бриге за
пацијенте уз физичко и емоционално дистанцирање од пацијената. Деперсонализација се
огледа кроз безосећајан и безличан однос према пацијентима
(„замор за саосећање”).
3. Смањење осећања личне
компетентности и успешности у вези са послом или краће,
опадање радне ефикасности и
продуктивности. Смањење осећања личног постигнућа се одре-

ђује и као негативно вредновање
сопствене личности, осећање
безвредности, смањење радне
ефикасности и продуктивности и
осећање некомпетентности у
вези са послом који се обавља.
Професионални стрес код онколошког медицинског особља може
да се препозна на неколико нивоа
(Nagwa, E. et al, 2008):
1. Ниво – физички ниво
• константно осећање умора
• проблеми са спавањем
• промене у спољашњем изгледу
• промене апетита
2. Ниво – емоционални ниво
• гнев, љутња
• раздражљивост
3. Ниво – интелектуални ниво
• преокупираност
• недостатак концентрације
• смањење продуктивности
• тешкоће у решавању проблема
• песимизам
• несарадљивост
• абсентизам тј. одсуство са
посла.

губитак наде, идеала и мотивације
• смањење способности за уживање у животу.
•

Наводи се 5 група симптома синдрома изгарања (Kahil, 1988):
1. Физички симптоми – главобоља,
хроничан замор, поремећај сна,
поремећај апетита, гастроинтестинални поремећаји.
2. Емоционални симптоми – раздражљивост, анксиозност, депресија, осећање беспомоћности,
емоционална исцрпљеност.
3. Бихејвиорални симптоми – агресија, цинизам, склоност употреби алкохола, средстава за смирење и сл.
4. Интерперсонални симптоми –
негативан, циничан однос према
онима којима се помоћ пружа,
физичко и емоционално удаљавање од пацијената.
5. Симптоми у вези са послом –
лоша организација посла, пад
ефикасности, ненапредовање,
професионална изолација.

У покушају да разграниче разлике
између симптома професионалног
стреса и симптома синдрома изгарања аутори најчешће наводе следеће
разлике (Ayala, MP, 2008):
Професионални стрес одликују:
• претерано ангажовање
• бурне и снажне емоције
• анксиозност
• честа физичка обољења
• хиперактивност и журба
• губитак енергије.
Синдром изгарања одликују:
• неангажовање
• равнодушност
• депресивност
• емоционални проблеми
• беспомоћност и безнадежност

Доц. др сц. Тамара Кликовац
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Mladi u borbi protiv raka
„УЖИВАЈ У СУНЦУ АЛИ БЕЗБЕДНО“
СМИСАО
(други део)

„Баш је корњача, је л' да?“. Обоје
се смејемо и смехови нам се мешају
као темпере и вода. Треба нам
минут, два да се примиримо, а онда
Марко каже: „Него, реци ми, коју си
то тешку реч забола старијем брату,
да се несрећник толико мучио?“.
„Зини да ти кажем.“ Грабим оловку са стола и блокчић – сваштару по
ком жврљам кад ми је досадно и
почињем да цртам.
„А-а-а!“. Звучи као да покушава
да каже нешто пуних уста. „Зинуо
сам, зашто и даље не знам о којој
речи се ради?“
Колутам очима. Не схватам како
је тако добро расположен, мада се –
искрена да будем – не буним. „Знаш
како? Сам је погоди! Гађај слова, па
ако ти већ не иде мата докажи да си
изворни друштвењак.“ Скица коју
дорађујем личи на једну велику,
сиву мрљу. Смешна је на неки ироничан начин.
„Добро, брате, погађаћу! Нема
потребе да се вређамо.“ Труди се да
буде озбиљан, али му не полази за
руком. Чујем осмех чак и у начину
на који изговара речи. Нисам му
поверовала ни у једном тренутку,
али свеједно осећам да ми је пао
камен са срца. „С?“
„Зашто баш С?“. Сенчим шкработину тако да блок наслоним о колена и тромо побељавам све линије
које ми се чине недовољно тамним.
Необичан принцип можда, али даје
релативно успешне резултате.
„С као Сара?“. Усне ми се растежу
у невољан осмех само зато што ми
изговара име. Тишина кратко траје.
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„Погодио сам, зар не? Боже, како
сам талентован.“
„Посрећило ти се!“. Брецам се
весело и задржавам оловку да од
наглог покрета не падне на тепих.
Котрља ми се низ бутине и зауставља тако што удари о стомак, а ја
једва да ишта осетим. Еуфорија ме
прође. „Даље?“
„Полако, прво реци на ком је
месту С.“ Марко има веома смирујући глас.
„Првом.“ Затварам очи. „Добро,
да, и на четвртом.“ Када их поново
отворим очекујем да имам идеју шта
ћу нацртати. Наравно, од идеје ни
трага ни гласа. Глава ми је натпросечно празна.
„А, колико реч има слова?“.
Шушкање се проломи линијом, али
већ после пар тренутака га гута мук.
„Знаш, не бих да звучим грубо, али
то се обично каже пре него што
особа крене да погађа.“
„Јао, да. Извини.“ Сричем реч и
бројим слова на прстима. „Шест.“
Ваљда. Како било, неће ми замерити.
„М?“. Желим да чујем више од
само једног слова. Желим да га
чујем како чита све могуће речи које
почињу на то слово, изнова и изнова, док се не уморим од слушања;
желим да никад не престане.
„М као Марко?“. Немогуће да се
служи тако предвидивим системом
елиминације.
„Не околишај, молићу.“
„Значи јесте М као Марко.“
Престајем да вучем отупео графит
по папиру и у жељи да докучим шта
сам створила одмичем руке. И даље
не препознајем облик у мору сивих
нијанси. Уздишем. „Има. Друго је.“

„Па ја кидам у овој игри, ха?“.
Задовољство му препознајем у тону,
али не и ликовање. „С-М-нешто-Снешто-нешто. Ако си заиста толика
корњача да одабереш реч која ми
прва пада на памет, е онда ми богме
дођеш једну корњачу после ове партије.“
„Шта, значи, кладимо се у корњачу?“. Зурим у цртеж неко време.
Нацерим се кад уочим округли
оклоп и ваљушкасту главу скоро
удављене сувишним линијама.
Бацим се на уобличавање њихових
контура.
„Кладимо
се
у
корњачу.“
Потврђујем изазов.
***
„Јеси ли сигурна да нећеш капут?
Хладно је напољу, а и мислим да ти
лепше стоји од тог чуда.“ Мама ме
одмерава у огледалу. Коса јој је
подигнута у реп веома сличан моме,
само што је краћи, а руке су јој на
боковима.
Желим да је гађам лабелом којим
премазујем уста чим затворим
поклопац. Погледам у црвену кабаницу, па у њу. „Ја волим ово чудо
више него што Андреј воли мене,
тако да те најлепше молим да ме
оставиш на миру.“ Проверавам да ли
је гумица за косу довољно јака да
издржи моје локне тако што је још
једном обмотам око осовине. Не
попушта, значи спремна сам за
покрет. „Полазимо.“
„Важи се, нема потребе за хистеријом.“ Хвата ручке колица и гура
ме из једног ходника кроз други док
не дођемо до лифта. Позове тату и
он закључа врата за нама.
„Уосталом, није као да ће дечко кренути икуд без тебе, читава поента је
да се заједно прошетате.“
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Не трепнем од тренутка кад се
лифт заустави у приземљу до оног
када почнем да се котрљам напоље.
„Успори мало, погинућу јурећи за
тобом.“ Иако мајка виче за мном, не
осврћем се. Превише ми недостаје
свеж ваздух да бих је чула.
Дрмнем врата ка себи, закачим их
десним точком да се не би затворила и излећем на очигледну зиму.
Ледан ветар ме прљи у лице, куља у
плућа и ван њих, а белина снега ког
је на све стране ме готово заслепи.
Дишем дубоко и похлепно када се
мамини прсти поново увију око
ручица за гурање.
„Ти си полудела.“ Задихано ми
пребацује. „Једва те стигох.“
И онда, упркос лепоти којом сам
окружена и која ми је – бићу искрена – недостајала већ месецима, приметим га поред голог кестена, са
шакама набијеним у џепове и тамно
плавим шалом ушушканим преко
доње половине лица.
„Марко!“. Машем му, превише
узбуђена да се обуздам.
Протуви једну шаку, обавијену у
црну рукавицу, напоље и изимитира
ме. „Жив и оптималне телесне температуре, Вама на услузи.“
Окренем главу ка мами. „Направи
се да си нешто заборавила и реци да
мораш да се вратиш горе.“ Мрмљам
да ми Марко којим случајем не би
читао са усана.
„Јао, моја капа!“ глуматајући
узвиче и окреће се ка згради.
„Идите ви децо, сад ћу ја да дођем.“
И напокон ме оставља саму.
Веслам ка њему из бицепса, превише ошамућена амбијентом да укапирам како ме пажљиво прати
својим благим зеленим очима. „Шта,
никада ниси видео неког у црвеној
кабаници?“ довикујем му док се приближавам.

„У ствари, никада нисам видео
неког без шала на -7оC.“ Одмотава
свој и завија ми га преко гуше, пазећи да ми не закачи косу.
Ја се само смејуљим.
„Него,“ кад заврши, одмакне се и
поново ћушне шаку у џеп, „донео
сам ти нешто.“
„Јасно ти је да ниси морао, је л'
тако? Пошто ако си погрешно протумачио ово – што ме не би изненадило – престаћу с тобом да играм На
слово на слово.“
„Пре него што наставиш да претиш, погледај.“ Спусти ми пакетић
увијен у украсни папир у крило.
„Има везе са На слово на слово,
мајке ми.“
Подижем обрве. „Мени више личи
на нешто што има везе са Новом
годином.“ Смрзнутим прстима петљам шушкав материјал, раздвајам
га од селотејпа и машне, вучем са
једне стране на другу. Срећом, ко
год да је паковао имао је у иду с
каквим смотанком има посла, јер
после минут, два успевам да се
испетљам.
У питању је привезак; мала, плишана корњача са два крупна дугмета за очи и рафешлусом дуж осе
симетрије на леђима. „Иф.“ Одмахујем главом. „Је л' ти то мени
нешто покушаваш да кажеш?
Мислим, одувек сам знала да сам
досадна, али баш толико?“
Марко слеже раменима. „Отвори
је.“
Беспоговорно извршавам наређење. Не осећам метал када га стегнем, иако знам да треба да буде
хладнији од моје коже, што ми не
смета, већ само вучем рајфешлус
док не видим пресавијен папир који
чучи у узаном џепу. Извлачим га
ужурбано.

Марковим смешночитким рукописом на полеђини штампаним словима пише: С-М-И-С-А-О.
„Али – Али ја теби дугујем корњачу.“ Немам храбрости да подигнем
поглед. Видео би да су ми образи
црвенији од крви и врелији од чаја.
„А ја теби одговор на питање.“
Кези се. „И мислим да си га управо
пронашла.“
КРАЈ

I награда

СОФИЈА ЈОВАНОВИЋ, III/6
XIV београдска гимназија,
Београд
Ментор: проф. Вера Ђурђевић
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БЕЛЕШКЕ СА ОНКОЛОШКОГ
Нада

сона Понте и Леона Шварценберга
који су тражили да се поред свих
новина и промена у људском животу, ради на измени краја трајања.
Порука за памћење ове књиге је:
„Боље је знати него трпети, знати
пре трпљења“.
Неколико пута сам, радећи на
онкологији читала и давала другима
да читају и уче, лековиту књигу
аустријског лекара Виктора Франкла
који је преживео холокауст, највише
захваљујући својој теорији заснованој на смислу.
Наду ми дају, кад год их поново
сретнем, моји драги некадашњи
болесници из клуба. Осмех је наш
поздрав. Поздрав животу какав год
да је, јер он је нада да још нешто
можемо урадити да буде боље нама
самима, блискима или онима на које
ће се наше око или наша реч спустити лековито и нежно.

Још једно пролеће долази, још
једна нада трепери у срцу, ове године биће бољe, зауставиће се лош
ток, завршиће се туговање и патња
и засијаће, овог пута, права светлост на живот тегобан и пуст.
Затицала сам у посетама код
онколошких болесника али и код
оних уплашених, било да су уобразили да имају рак или су у породици
оболелих па имају питања на претек, ове, напред наведене речи. То
је потврда да се човек увек нада, да
му веру у боље нико не може да
избрише и узме, ма колико услови
били тешки.
Наду је имао и руски писац
Александар Солжењицин када је
након лечења леукемије изашао из
болнице у једно лепо пролећно
јутро да би много година доцније
написао роман „Одељење за рак“
који препоручујем да прочитају сви
они који имају блиски контакт са
овом болешћу.
Наду и веру имала је и швајцарски психијатар и психолог Елизабет
Киблер Рос, када је педесетих година прошлог века са студентима
медицине и теологије, испитивала
како оболели од рака примају
болест. Било је то прво истраживање ове врсте. Његове поруке постале су драгоцене за студенте и лекаре, а у вишим школама за медицинске сестре учило се о обавезних пет
корака у суочавању са раком.
Налазила сам наду у још неким
књигама као што је „Изменити смрт“
француских аутора Пијера Вијан-

Др Кадивка Стевановић
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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}

Узроци настанка рака
желуца и лечење

Узрок настајања карцинома желуца је непознат, али се зна да неки
чиниоци исхране могу условити
појаву истог. Помињу се зачињена
јела, усољена храна, конзервирана
храна. Као фактори ризика наводе
се пушење и алкохолна пића.
Многе студије су показале да
храна која је богата витамином Ц и
Б витамином, смањује ризик настанка карцинома желуца.
Светска здравствена организација је 1994. године прогласила
фактором ризика присуство бактерије Helicobacter pilori, као могући
узрок настанка за неке облике карцинома желуца.
Најчешће тегобе који пацијенти
осећају су нелагодност у стомаку,
осећај пуноће после јела, а неретко
бол. Код 50% пацијената долази до
губитка телесне тежине. Мучнине,
повраћања са примесама крви у
повраћеном садржају, крв у столици
(столица тамна као катран – мелена), губитак апетитита, малокрвност
је присутна код 2/3 пацијената.
Понекад су почетни симптоми тек
кад се појаве метастазе, присуство
слободне течности у трбуху (асцитрес),
жутица
као
последица
опструкције жучних путева, бол у

костима због коштаних метастаза,
отежано дисање, гутање.
Постоји 5 типова карцинома
желуца и то:
• полипоидни,
• улцерозни,
• улцероинфилтративни,
• линитис пластика, и
• суперфицијални тип.

Дијагноза се поставља ендоскопском методом (гастроскопијом), која
омогућава потпуни преглед унутрашњости желуца и узимање исечака са карактеристичних места и
измењених места на слузокожи, тј.
узимање биопсије.
Основни вид лечења је хируршко
лечење, одстрањење тумора, а операција укључује одстрањење дела
или целог желуца и одстрањење
суседних лимфних чворова. Остале
методе лечења су радиотерапија и
хемиотерапија. Користе се након
хируршког захвата и у лечењу узнапредовале болести. Метастазе су
лош прогностички знак.
Превенција тј. спречавање рака
желуца је тешко, с обзиром да нису
тачно познати фактори узрока
његовог настајања. Може се препоручити смањење конзумирања слане и димљене хране, конзервиране
хране, као и препорука за узимање
витамина Ц и Б. Превенцију чине и
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рано откривање, које подразумева у
случају појаве било каквих тегоба,
примену гастроскопије, јер је тада
вероватноћа преживљавања већа.
Ту спадају особе изнад 40 година,
које имају неке проблеме са желуцем, особе са позитивном породич-

ном анамнезом, као и особе са
неодређеним тегобама у горњем
делу стомака, које трају дуже време.
Др Весна Лукић

III награда

САРА ШТРБАЦ, 5. разред
ОШ „Алекса Шантић“, Вајска
Ментор: Тања Шушковић
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Обележен
Светски дан деце оболеле од рака
Сети се! Сваки дан!

Мало значи много у борби за здравље наших малишана

И ове године у Београду,
15.2.2015, Национално удружење
родитеља деце оболеле од рака
(НУРДОР) обележило је Светски дан
деце оболеле од рака добротворним
концертом нашег прослављеног
композитора Александра Симића и
ансамбла Серафими. Симић је
наступио уз бројне госте, музичко
сценске ансамбле у Београду а симболично су и пуштани балони у
Београду, Новом Саду, Нишу,
Крагујевцу, Смедереву, Чачку, Ива-
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њици, Суботици, Зрењанину, Руми,
Новом Пазару, Смедеревској Паланци и Лесковцу.
Посетиоци су имали прилику да
купе балоне и друге промотивне
артикле, а сва средства прикупљена
током акције усмерена су на велики
пројекат реконструкције дечјег
хемато-онколошког одељења у
Нишу које је од свих пет дечјих одељења у Србији у најлошијем стању.
Пројекат реконструкције одељења
НУРДОР реализује у сарадњи са

Клиничким центром и Клиником за
дечје интерне болести у Нишу.
„Сваког дана једно дете оболи, а
сваке недеље једно дете умре од
рака у Србији. Од свих болести у
дечјем добу и адолесценцији, рак је
први узрочник смрти. Охрабрује,
међутим, чињеница да је рак код
деце излечив у преко 70% случајева, ако се дијагностикује на

током лечења деце које износи
минимум четири месеца и даље није
стављено на дневни ред иако је
предлог измене закона ушао у
Скупштинску процедуру крајем прошле године“ – изјавио је господин
Тодор Манчић, председник НУРДОРа и позвао све људе добре воље да
се у складу са својим могућностима
прикључе НУРДОР-у и помогну у

време и правовремено лечи. Сврха
обележавања је да се подстакне
подизање друштвене свести о проблематици рака код деце, што би
утицало на унапређење квалитета
лечења и опоравка и решавање
системских питања. Такво је на пример питање боловања родитеља

борби за стварање услова захваљујући којима ће деца оболела од
рака имати веће шансе да победе
ову опаку болест.
Национално удружење родитеља
деце оболеле од рака (НУРДОР)
основали су 2003. године родитељи,
лекари, медицинско особље и
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волонтери са циљем да помогну
деци и њиховим породицама који се
суочавају са канцером.

јената о трошку државе, што је
остварено изменом законске регулативе.
• Одржано је седам НУРДОР-ових и
осам гостујућих рехабилитационих кампова за децу и младе, пет
едукација за медицинско особље
са свих пет хемато-онколошких
одељења у нашој земљи, као и
преко 10 едукација за волонтере
током којих је обучено више од
500 људи. Такође, за родитеље је
организовано преко 400 едукативних радионица и исто толико
креативних за малишане на лечењу.
• У склопу активности НУРДОР-а,
издато је преко 20 публикација а у

Урађено до сада:

До сада, у претходних више од
десет године обезбеђено је отварање две подружнице у Новом
Саду и Нишу, три играонице на
хемато-онколошким одељењима и
пет родитељских кућа у центрима
лечења: три у Београду, једна у
Новом Саду и једна у Нишу.
• Један од најзначајнијих подухвата
овог удружења, било је омогућавање рехабилитације малих паци•
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више од 200 наврата су спроведене акције за сензибилисање јавног мњења. У активности удружења које има више од 5000 пријатеља, укључено је преко 500 породица.
• Захваљујући НУРДОР-у, до сада је
уложено више од 100 милиона
динара и 30.000 волонтерских
сати у унапређење квалитета
лечења и живота оболеле деце.

хемато-онколошких
одељења,
организацију рехабилитационих
кампова и нових едукација.
• Такође, неопходно је што пре
омогућити боловање родитеља до
краја лечења. У овом тренутку,
максимална дужина боловања је 4
месеца, а леукемија се по протоколу лечи 105 недеља.
• Осигурати право пацијента на
достојанствено лечење, јер 80%
одељења нема смештај за родитеље у болници, немају довољан
број санитарних чворова, као ни
довољан број психолога, социјалних радника, медицинског и другог особља.

Потребно урадити:

•

Ипак, пред овим удружењем се
налази још много посла и улагање
у опремање и реконструкцију
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Омогућити школовање за децу на
лечењу. У овом тренутку за средњошколце не постоји никакав вид
наставе.
• Отварање националног педијатријског канцер регистра, који је
основа сваког програма за лечење, исход и дуго праћење у
педијатријској онкологији. У овом
тренутку, код нас не постоји

систем дугог праћења након
излечења.
Обележавање Светског дана деце
оболеле од рака су помогли:
Министарство здравља Републике
Србије, Александар Симић, Музичка
омладина Београда, Радио Београд,
Direct Media, Direct Media PR,
Културни центар Београда, Messer
Tehnogas AD и многи други.

•

Национално удружење родитеља деце оболеле од рака је непрофитна, нестраначка, невладина организација чији су оснивачи родитељи излечене и преминуле деце, медицинско особље са хемато-онколошких одељења и волонтери који
су препознали потребу за системском и ефикасном подршком родитељима деце
оболеле од рака. Национално удружење је основано 2003. године и окупља родитеље и пријатеље деце из целе Србије. Основни циљ организације је подршка
породицама деце оболеле од рака са циљем да се обезбеди висок квалитет лечења, рехабилитације и социјализације оболеле и излечене деце. НУРДОР је члан
Интернационалне конфедерације удружења родитеља деце оболеле од рака ICCCPO (International Confederation of Childhood Cancer Parent Organizations,
www.icccpo.org) која блиско сарађује са Светским друштвом педијатријске онкологије, SIOP (International Society of Paediatric Oncology, www.siop.nl).
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Pro~itali smo za VAS

Нега коже током радиотерапије
(други део)

Методе процене

Процена стања коже током радиотерапијског третмана је камен
темељац доброг третмана и неге.
Постоји неколико система који омогућују континуирану процену и дају
информације о стању коже током
лечења. Клиничка инспекција (клинички преглед) коже је важна и
треба је обављати свакодневно,
стога што се оштећење коже може
јавити нагло и бурно и захтева да
буде третирано најбрже могуће.
Посматрање стања коже треба да
буде
удружено
са
проценом
постојања било какве нелагодности,
сврабом и/или другим симптомима
или ограничењима насталим због
реакције коже, гледано од стране
пацијента. Битно је подсетити се да
спољна реакција коже прикрива
унутрашњу реакцију слузокоже у
зрачном пољу и акутне нежељене
реакције као што су мукозитис усне
шупљине и фарингса (код пацијената са туморима главе и врата).
Упала слузокоже бешике и дебелог
црева (циститис и проктитис) код
пацијената код којих се зрачи мала
карлица могу такође проузроковати
значајну нелагодност, болове и
губитак функције тако да ови проблеми захтевају да буду процењени
и систематски одређени. Подршка
пацијенту да постигне оптимални
нутритивни унос током лечења је
такође неопходна у процесу регенерације ткива и зацељивања рана.

Највећи број радиотерапијских
одељења користи Radiation Toxicity
Oncology Group (RTOG) скалу или
Common Terminology Criteria for
Adverse Effects (CTCAE) Version 3
скалу за процену озбиљности
кожне реакције.
CTCAE верзија 3 скала радијационог дерматитиса је следећа:
• Слаб еритем или сува десквамација.
• Средњи до оштрији еритем;
постоје делови коже са влажном десквамацијом, углавном
у пределима превоја набора и
бразди; до крварења долази
најмањом повредом или абразијом.
• Некроза коже или улцерација
која обухвата целу дебљину
коже; спонтано крварење из
наведених оштећења.
Иако су наведене скале корисне,
оне не откривају ништа о симптомима које наводе пацијенти са кожним
реакцијама. Нове методе процене
укључују саопштење пацијента о
симптомима као што су бол, свраб,
опекотина, као и мерење степена
токсичности од стране медицинког
особља. Радиотерапијска сестратехничар је у идеалној позицији да
унапреди употребу ових нових
могућности и да подржи много
систематичнији приступ рутинске
процене и регистровања стања
коже.
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Принципи неге коже

постоје бројна сазнања о подршци и
поступању са једним од најчешћих и
најнепријатнијих нежељених ефеката зрачне терапије, потпуна пажња
мора бити усмерена на пацијенте
који су у највећем ризику за развој
кожне реакције. Такође мора
постојати сталан напор да се омогући континуирана и пажљива процена и едукација пацијената о принципима неге коже. Хигијена, удобност,
спречавање инфекције и повређивања остају од најбитнијег значаја.

Ако се реакција коже развија у
влажну десквамацију најзначајније
је обезбедити конфор и спречити
инфекцију. У литератури постоји
много супротстављених мишљења о
најефикаснијем и најделотворнијем
превијању влажне десквамације
мада су генерално прихваћени
принципи средстава која се стављају на рану у зарастању. Постоји
консензус да адхерентни завој и
фластер треба избећи јер могу
оштетити кожу. Једноставан неадхерентни завој може бити ефикасан и
недавни показатељи препоручују
мекани силиконски завој и влажни
пропустљиви – пермеабилни завој
за постизање комфора и заштите.
Даљи рандомизовани трајали у овом
подручју су хитно потребни.
Третман радијационих кожних
реакција је једна од најбтнијих компоненти онколошке неге. И док

Caring For the Skin During
Radiotherapy.
Mary Wells, European Oncology
Nursing Society Newsletter, Summer
2010.
Др Јелена Бокун

III награда
МИА БАБИЋ, 7. разред
ОШ „Краљ Петар I“, Ниш
Ментор: Мирјана Раковић
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Лечење рака X зрацима

„Често се дешава, да се природа буни против упада у њезине тајне и
понекад чини да провалник скупо плати своју знатижељу".

(Ј.Х. Гардинер, 1916)
Како је почело?

Током својих експеримената
(новембар–децембар 1895. године)
Рентген је извршио и „експеримент
in vivo" – сликао је X зрацима шаку
супруге Ане Берте Рентген. Овај
антологијски рендгенски снимак
представља почетак нове медицинске дисциплине – рендгенологије
(рендген дијагностика, дијагностичка радиологија), код које се X зраци
користе у дијагностиковању (откривању) разних болести и патолошких
стања. Развија се грана медицине
без које се савремена медицина не
може ни замислити.
Али веома брзо после овог открића, почињу се X зраци користити и у
лечењу, најпре немалигних, а брзо
затим и малигних обољења (рака).
Развија се грана радиологије коју
данас називамо радиотерапија,
терапијска радиологија или радиолошка онкологија (radiare – зрачити,
therapia – лечити, logos – наука,
onkos – тумор).

Рентген је открио X зраке, темељито истражио њихове особине и
почео их примењивати у клиничкој
пракси. Њихово дејство на биолошке системе остало је недефинисано.
Рендгенска (катодна, јонска, „хладна") цев, као извор X зрака почела
се користити у свим деловима тада
развијеног света.
Већ 2–3 месеца по открићу X
зрака и њихове примене у дијагностици, у стручној литератури саопштавају се подаци о биолошком
дејству X зрака. Најранији извештаји расправљали су о могућности
оштећења очију X зрацима. Велики
проналазач Thomas A. Edison жалио
се да су његове очи биле упаљене и
црвене после рада са рендгенским
(катодним) цевима неколико часова.
Xон Данијел (John Daniel), физичар на Вандербилт универзитету у
Нешвилу, објавио је у часопису

Слика 1. Ефекат X зрака на космати део главе:
а) 21 дан након експозиције X зрацима и
б) четири месеца касније, нова коса израсла
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Science (Наука) 23. марта 1896.
године, рад о необичном феномену.
Његов колега др Вилијем Дадли
(William Dudlley) у фебруару 1896.
године, требало је да утврди пре
оперативног захвата локализацију
метка у глави једног дечака (акцидент). Користио је рендгенску цев (X
зраке). Експозиција косматог дела
главе дечака X зрацима трајала је
око 30 минута. Две до три недеље
касније дошло је до опадања косе
на глави дечака и то на површини
која је била у зрачном снопу док је
трајао преглед. Неколико месеци
касније коса је поново израсла. Др
Дадли (Duddlley) је експеримент
поновио на сопственој глави. Десио
се исти феномен као код дечака: 21.
дана након експозиције косматог
дела главе дошло је до потпуног
опадања косе, а неколико месеци
касније коса је потпуно израсла.
Можда је упечатљивији случај
Херберта Хоукса (Herbert Hawks),
који је радио у лабораторији нашег
земљака Михајла Пупина на Колумбија универзитету у Њујорку. О
овим веома тешким повредама за
које су окривљени X зраци, писао је
часопис Electrical review 12. августа
1896. године. Наиме, г-дин Хоукс
(Hawks) је у предграђу Њујорка
радио са рендгенским цевима дватри послеподневна часа, током
четири дана, непрекидно. Прво што
је Хоукс приметио је сува кожа на
шакама, а затим су се јавили и болови који су спречили Хоукса да даље
рукује са рендгенским цевима.
Затим су се јавили отоци на шакама
са знацима дубоких опекотина. На
крају друге недеље, дошло је до
опадања коже са његових шака.
Остале компликације везане за овај
акцидент су биле: потпуно заустављен раст ноктију, сва длака на

озраченим деловима коже је отпала,
нарочито на лицу и косматим бочним деловима главе, закрвављене
очи, вид значајно ослабљен, обрве
отпале, очни капци отечени, кожа
грудног коша такође измењена
слично сунчевим опекотинама.
Хоукс је био неспособан за наставак
рада током две наредне недеље,
али је одмах након принудног одмора наставио да ради на истим пословима (рендгенске цеви). Покушао је
да заштити шаке и откривене делове главе и врата вазелином, затим
рукавицама и на крају је једино
успешна локална заштита била
фолија од калаја (стибијум).

Слика 2. Exfolijativni dermatitis
изазван X зрацима
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Месец дана касније, све промене
изазване X зрацима су се повукле, а
озрачена кожа се потпуно опоравила.
Први рендгенолози су се енормно
дуго излагали сноповима X зрака.
Није постојао валидан систем за
мерење дозе зрачења, а заштита
радника у зони X зрачења у то
време није се примењивала у пракси.
Упорни рендгенолози, код којих
су промене на кожи лица, врата,
шака биле евидентне, настављали
су са радом на рендген апаратима.
Један од њих, Кларенс Дејли
(Clarence Dally), (1865–1904), иако

га је његов лекар саветовао да
напусти рад са рендгенским апаратом, наставио је са истим послом.
Промене на рукама су биле веома
изражене, тако да су обе шаке морале да се ампутирају, а др Дејли
(Dally) је ускоро умро у 39. години
живота, и по свој прилици је прва
жртва X зрака.
У то време водила се жива расправа о механизму настанка озледа
под утицајем X зрака. Можда је
својеврсни куриозитет и чињеница
да се и велики Никола Тесла умешао
у ову расправу. Он је био убеђен да
штетни ефекти „нису настали због
рендгенских зрака, већ их је изазивао озон генериран у контакту са
кожом; азотна киселина може такође бити одговорна на малом растојању; озон, када је богато произведен напада кожу и многе органске супстанције".

•

•

•

X зраци: лек за неке немалигне
и малигне болести (рак)

Из свега до сада наведеног, може
се закључити да су пионири рендгенологије на „сопственој кожи"
открили да X зраци, поред особина
које су описане од стране проналазача ових зрака, Рентгена, поседују
и биолошко дејство. У прекомерној
дози, они делују деструктивно на
биолошке системе (ћелије, ткива,
органе, организме), доводећи чак
биолошки систем до леталног исхода.
Хронолошким редом навешћемо
најинтересантније случајеве примене X зрака у лечењу неких обољења.
• Април, 1896: John Daniel обавештава стручну јавност да веће дозе
X зрака доводе до опадања косе.

•

•
•
•
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Тај феномен се почиње користити
у безболном отклањању длака са
лица и браде жена код тзв.
Hypertrichosis („бркате и брадате
жене").
1896: Др William Allen Pusey, САД,
износи податак да је успешно
применио X зраке у лечењу обичних масивних „бубуљица" на лицу
и бради (Acnae simplices faciei et
barbae).
1898: Др Leopold Freund и др
Edvard Schiff, Беч, верно су приказали успешно лечење туберкулозе
коже X зрацима, као и одстрањење длака са длакавог невуса на
лицу једне девојке.
1899: Др Thor Stenbeck, Stockolm:
лезије (бенигне) на кожи биле су
прва мета радиотерапије. Др
Stenbeck користио је X зраке за
лечење кожног рака на врху носа
(Carcinoma
једне
даме
basocellulare cutis apicis nasi). Тумор се зрачио сваког дана током
три месеца. Реакција здравог дела
коже носа пажљиво је праћена.
Малигна лезија се повукла потпуно, дефекат на кожи носа је попуњен здравим ткивом. Случај је
приказан као први пацијент на
свету који је излечен од рака X
зрацима и то на II конгресу радиолога у Стокхолму, који је одржан
1928. године, готово 30 година
после успешног третмана.
1900: Из разних крајева Европе
стижу вести о успешној примени X
зрака у лечењу немалигних болести:
Fafus (гљивично обољење косматог дела главе)
Sycosis barbae (упала корена
длаке на бради)
Eczema chronicus cutis (екцем хронични на кожи – алергијска
болест коже).

•

1901: Све више и више се нападају малигни тумори или њихови
рецидиви X зрацима. Леп пример
за ову тврдњу је један случај
рецидивирајућег саркома врата

школу да настави са подучавањем
деце. Тумор се није повратио током
5 година након третмана, што значи
да је пацијенткиња излечена од
малигне болести. Али, у овом слу-

Слика 3. Lupus vulgaris faciei (туберкулоза коже лица) а) пре примене X
зрака и б) после примене X зрака

десно, који је успешно лечен X
зрацима.
• 1902: Др Clarence E. Skinner, New
Hawen, УСА, највероватније је
први на свету излечио једну учитељицу X зрацима од дубоколокализованог унутрашњег малигног
тумора трбушне шупљине (Fibrosarcoma – сарком порекла везивног ткива).
Иако је њен лекар навео у упуту
да се ради о изгубљеном случају, др
Skinner је спровео третман X зрацима: 136 зрачних сеанси, током 1,5
године. Учитељица се вратила у

чају иронијом судбине, ова пацијенткиња је после пет година добила радиоиндуковани рак коже. Од
тада јој се губи сваки траг и њена
судбина је непозната.
• 1907: Бенигни тумори су, такође,
били предмет интересовања радиолога. Пронашли смо у стручној
литератури случај кавернозног
хемангиома на кожи чела 7-месечне бебе, који је успешно одстрањен X зрацима.
• 1918: Др James T. Case, Batlle
Creec, УСА, први је у свету успешно користио тзв. „топлу" (термо-

Слика 4. Екцем на кожи лица а) пре примене X зрака и
б) после примене X зрака
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електронску) рендгенску цев, коју
је конструисао др Кулиџ 1913.
године. Срећом, пацијенткиња са
рецидивирајућим раком дојке,
коју је намеравао др Case да лечи
X зрацима, била је супруга менаџера у оближњој фабрици General
Electric, у којој су се производиле
Кулиџове рендгенске цеви. Када
је др Case објаснио свом посетиоцу какве предности има Кулиџова
цев у односу на класичну, „хладну", јонску цев, господин је напоменуо да ће позвати телефоном
др Кулиџа и замолити га за једну

шавши моје објашњење (говори
др Case), oн ме је уверавао да ће
обезбедити један други од
300.000 волти капацитета, прекосутра".
Три дана касније др Case је поново покушао са третманом и његов
први пацијент, за кога је користио
Кулиџову цев, живео је готово
седам година, све време у миру и у
добром здрављу.
Применом Кулиџове цеви у клиничкој пракси, започиње ера ортоволтажне теле-радиотерапије.

Слика 5. Sa recidivans colli dex а) пре примене X зрака и
б) после примене X зрака

Слика 6. Hoemangioma cavernosum cutis reg. frontalis
а) пре примене X зрака и б) после примене X зрака
„топлу" рендгенску цев за др
Case-а, за прекосутра. Показало
Преузето из књиге:
се да је цев добијена два дана
Проф. др Слободан Чикарић,
касније. Али, у међувремену је
Case-ијев високоволтажни трансРадиотерапија – илустрована
историја. Београд, 2006.
форматор прегорео, „господин је
готово плачући набавио 196.000
волтни трансформатор, али саслу28

Лечење рака радијумом

пија (brahus, лат. кратак, therapia
грч. лечење).

Марија и Пјер Кири су открили
радијум 1898. године и заједно са
Бекерелом, Радерфордом, Содијем,
Ремзијем, Вилардом и другима,
идентификовали три врсте зрака –
a, b- и g који се ослобађају приликом
спонтане
дезинтеграције
радијума.
Једни
су
(a, b-)
корпускуларне а други (g) фотонске
(електромагнетне) природе (a=
језгро хелијума: p  n b- = одговара по маси и наелектрисању орбиталном електрону, али је нуклеарног порекла).
Два Немца, Фридрих Оскар и
Фридрих Ото Валкоф, објавили су у
стручном часопису 1900. године
податке да зраци које емитује
радијум имају деструктивно дејство
на кожу. Пјер Кири је тврдњу
Немаца хтео да провери на сопственој кожи. Држи тубу радијума 10
часова на кожи сопствене шаке.
Јавља се опекотина слична оној коју
изазивају сунчеви зраци. Било је
потребно неколико месеци да се
Пјер опорави од ове опекотине.
Биолошко дејство радијума осетио
је и Бекерел на својој кожи, али у
знатно драстичнијој форми. Тубу
радијума, добијену од Киријевих,
држао је у xепу од прслука дуже
време, због чега долази до тешке
озледе на кожи трбуха. Развија се
некротична рана која се касније
инфицирала и која се знатно дуже и
теже лечила. После ових искустава
Марија и Пјер Кири врше са
радијумом експерименте на животињама, а затим примењују радијум у
хуманој патологији. Развија се такозвана Кири-терапија, данас БрахиКири-терапија или само брахи-тера-

Слика 1. Површинска
брахитерапија радијумом на
кожном одељењу болнице St.
Vincent's у Мелбурну, Аустралија
1905. године

Радиоактивна дезинтеграција радијума
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Радијум је шести члан уранијумовог низа који почиње са прародитељем уранијумом - 92U238 и завршава
се са стабилним изотопом олова –
206. Радијум је производ дезин82Pb
теграције изотопа торијума –
230 који је 5. члан уранијумовог
90Th
низа. Када се радијум одвоји од
родитеља, дезинтегрише се у радон
– 86Rn222, радиоактивни гас, који се
такође дезинтегрише у следећи
члан овога низа, полонијум –
218. У оба случаја ослобађају се
81Po
a и b зраци, а код радијума и мањи
проценат g зрака. Време полу-распада радијума је 1622 године, радона
3,83 дана, а полонијума 3,05 минута.
Схематски приказ радиоактивне
дезинтеграције радијума и његових
9 потомака илуструје који су потомци у питању, врсту ослобођених
зрака при дезинтеграцији Ra-226 и
потомака, као и време полу-распада

чија је просечна енергија 0,83 MeV.
(1 MeV = 1 милион eV; 1 електрон
волт је енергија која се добија када
један електрон пређе потенцијалну
разлику од једног волта).
a и b зраци су наелектрисане
честице које имају релативно мали
домет у ваздуху и ниску продорну
моћ у материјалном медијуму
(нарочито a честице) због чега се
углавном не користе у клиничкој
пракси. Зато су g зраци веома продорни у материјалној средини.
Најтврђе фракције ових зрака (> 2
MeV) пролазе кроз оловну плочу
дебљине 25 cm, дакле примена
радијума у клиничкој пракси је
третман болести g зрацима (a и bзраци се апсорбују у кошуљици у
коју је смештен радиоактивни материјал тј. радијум, односно његова
једињења).

потомака. Овај радиоактивни низ се
завршава стабилним изотопом олова.

Слика 2. Радиоактивна
дезинтеграција радијума - 88Ра226
У овом низу јавља се један изотоп
радона, три изотопа полонијума,
два изотопа бизмута и три изотопа
олова.
Енергија ослобођених a честица
креће се од 4,61 до 4,87 MeV, bчестица од 0,02 до 3,17 MeV и g
зрака од 0,18 до 2,40 MeV. Јавља се
12 енергетских фракција g зрака

Почетак

•

1900: Пошто је Бекерелова рана
на кожи трбуха, због деструктивног дејства радијумове тубе у
xепу прслука била доста озбиљна,

Слика 3. Модел апликације туба радијума при површинској брахи-терапији
у подручју лица (лево). Третман Ulcus rodens-а на кожи темпоралне регије
употребом 14 радијумских игала (десно).
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потражио је савет и помоћ дерматолога Бесниера у болници St.
Louis у Паризу. Лекар је приметио
да је рана изазвана радијумом
веома слична ранама које изазивају X-зраци, те из тога следи
закључак да се и радијум може
користити у терапијске сврхе као
и X зраци. Доктор Besnier је замолио Киријеве да му пошаљу мању
количину радијума за колегу Henri
Daulos-а који је радиоактивни
материјал први почео да користи
за третман Lupus vulgaris-а (туберкулоза коже) и других немалигних
обољења коже.
• 1901: Зубар из Бостона William H.
Rollins и његов рођак физичар
Francis H. Williams су користили
500 mg радијум хлорида за лечење Lupus vulgaris-а, о чему је
веома опширно писао Ролинс.
• 1902: Прва радијум терапија
малигног тумора обављена је у
једној
клиници
у
Бечу
(Gussenbacher). Дошло је до
потпуног повлачења масивног
рака ждрела (Ca pharyngis) код
старијег човека. У овој клиници
радијум-терапија је спровођена и
код рака усне, псоријазе, фурункулозе, Lupus vulgaris-а и др.

1903: Забележено је да је те године успешно спроведена радијумтерапија два случаја базоцелуларног карцинома коже у Петрограду
(Русија).
• 1904: Robert Abbe (Њујорк, САД)
је усавршио технику апликовања
радијума и први је извршио „интестицијалну радијум имплантацију", тј. радијумске игле је убадао у туморску масу саркома доње
вилице уз претходну локалну анестезију кокаином.
•

Слика 4. Третман Lupus vulgaris-а
са радијумом од стране др Daulos-а
у болници St. Louis у Паризу

Слика 5. Радијум-терапија рака коже ушне шкољке: лево – пре,
десно – после третмана
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У наредним годинама 20. столећа
развија се техника апликовања
радијума у подручје лезије, најпре
немалигне, а затим све чешће и на
крају искључиво малигне лезије
(рака). Развија се нова грана радиотерапије – брахитерапија, чија је
основна карактеристика да се извори јонизујућег зрачења (радијум)
доведу у непосредан контакт са
тумором распоређујући ове изворе
на површину тумора (тубе), у сам
тумор (игле, жице, зрнца) или убацујући радиоактивни материјал у
природне или вештачке шупљине.
Укупна количина радијума при
једној апликацији није прелазила
100 mg овог природног радиоизотопа. Да би се постигла туморска
летална доза са овом количином
радијума, требало је непрестано
радијум држати у контакту са тумором, 1, 2, 3, 4 и више дана и ноћи.
Радијум се показао веома ефикасним у лечењу неких малигних тумора, самостално или у комбинацији
са такозваном телерадиотерапијом
(извор X зрака Рендгенска цев).

И данас је радијум актуелан у
неким земљама, чак и у најразвијенијим. Међутим, лоша му је особина што је први његов потомак
радиоактивни гас радон који представља велику опасност по персонал који рукује са радијумом.
Довољна је микро пукотина на
кошуљици извора преко које излази
радиоактивни радон да дође до контаминације простора у коме се извори налазе.
Због тога је шездесетих година
20. века почела замена радијума
вештачким радиоизотопима: кобалтом – 60, цезијумом – 137, иридијумом – 192, танталом – 182, златом – 198, калифорнијумом – 252 и
другима.

Преузето из књиге:
Проф. др Слободан Чикарић,
Радиотерапија – илустрована
историја. Београд, 2006.

Слика 6. Радијум терапија саркома
надлактице: пре и после третмана
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