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томографија у 

дијагностици тумора 
плућа и плућне марамице

Онкопластичне операције на 
Клиници за онколошку 
хирургију ИОРС-а током хирургију ИОРС-а током 
2012. и 2013. године



У Скупштини Србије 18. децембра
2013. године др Арне Бјернберг
(Arne Björnberg), извршни директор
истраживања Европског здравстве-
ног потрошачког индекса за 2013.
годину (Euro Health Consumer Index
– EHCI 2013), рађеног за потребе
Европског парламента, изнео је
резултате овог истраживања. У овај
пројекат укључено је 35 европских
држава. По квалитету пружања
услуга у здравственој заштити прва
је Холандија, а Србија је заузела
последње место. Испред Србије се
налазе земље у окружењу: Албани-
ја, Македонија, Бугарска, Румунија,
Мађарска, Хрватска.

Овом последњем, неславном
месту здравства Србије у 2013., али
и у 2012. години, добрим делом
допринела је и онколошка служба
Србије. У првом реду због високе
стопе морталитета од малигних
тумора и веома инсуфицијентне
радиолошке онкологије која у раз-
вијеним земљама покрива две
трећине новорегистрованих малиг-
них тумора, а у Србији (Београдски
онколошки регион) свега 19%.

Шездесетих година двадесетог
века Светска здравствена организа-

ција је формирала Међународни
регистар за рак  који је у сарањи са
националним регистрима прику-
пљао податке о кретању малигних
тумора у свету. Извештаји ове међу-
народне асоцијације публиковани су
сваке пете године под називом
Cancer Incidence in Five Continets
(Лион – Француска).

Почетком седамдесетих година
прошлог века Светска здравствена
организација препоручила је нацио-
налним онколошким службама и
надлежним државним институци-
јама да израде национални дугороч-
ни стратегијски Програм борбе про-
тив рака. У Србији је тај Програм
написан (др Благоје Нешковић, др
Златко Меркаш) и усвојен у
Социјално-здравственом већу Скуп-
штине СР Србије 29. маја 1972. годи-
не. Основни правци борбе против
рака у овом Програму били су:
1. Примарна превентива – чишћење

животне средине од канцероге-
них агенаса

2. Секундарна превентива – благо-
времено откривање малигних
тумора у операбилном и радиоку-
рабилном стадијуму болести
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3. Онколошка куратива: а) хирур-
гија, б) радиотерапија, ц) хемио-
терапија

4. Палијативно збрињавање онкои-
нкурабилних пацијената

5. Оснивање националног Регистра
за рак.
Приступило се организацији

онкорадиолошких центара у Србији
(5 цивилних и 1 војни): у Београду,
Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и
Кладову и 20 онколошких диспанзе-
ра у централној Србији и 8 диспан-
зера у Војводини.

Радиолошки институт Медицин-
ског факултета у Београду као само-
стална радна организација делио је
радни простор са Онколошким
институтом „Ксенофон Шаховић“ и
Лабораторијом за експерименталну
онкологију у згради  Пастерова 14.

Институт је био једини радиоте-
рапијски центар који је покривао
Београдски онколошки регион
(Београдски, Мачвански, Колубар-
ски, Браничевски, Подунавски и
Јужнобанатски округ – 2870.000 ста-
новника  према последњем попису).
Онколошком хирургијом и хемиоте-
рапијом Београдски онколошки
регион био је покривен ИОРС-ом,
КЦС-ом, КБЦ-има у Београду, ГАК
Народни фронт, Институтом за мајку
и дете, Дечијом клиником,
Ортопедским институтом на
Бањици, Онколошким диспанзерима
у наведеним окрузима. Из наведе-
них разлога Радиолошки институт
Медицинског факултета у Београду
био је приморан да шири своје
ресурсе (радни простор, опрему,
кадрове, науку, едукацију).

Током осме деценије прошлог
века Институт је изградио нову згра-
ду са сутереном, приземљем и чети-
ри спрата. У старој згради користио
је 60% радног простора. Располагао

је са четири високоенергетска гене-
ратора јонизујућег зрачења, три
ортоволтажна и два контактна гене-
ратора јонизујућег зрачења, шест
доктора и четири магистра меди-
цинских наука, 80% чланови радио-
лошке катедре били су радиолози-
онколози. Поседовао је два брахите-
рапијска система (LDR-Cs-137 и
HDR-Co 60), годишње је зрачено 4-
5000 онколошких пацијената, што
чини 70–80% учешћа онколошке
радиологије у третману новорегист-
рованих малигних тумора у
Београдском онколошком регионима
(7–8000 новорегистрованих малиг-
них тумора годишње у то време).
Институт је располагао са 300
болесничких кревета (просечна
дужина хоспитализације 42 дана).

Резултати лечења малигних ту-
мора гинеколошке регија са HDR
брахитерапијом (међу првима у
свету Институт је почео да приме-
њује овај систем у клиничкој прак-
си) били су 10–20% бољи од про-
сечних светских резултата и због
тога је Институт био реперна уста-
нова у свету за HDR брахитерапију
карцинома тела и грлића материце
дуги низ година.

На светском конгресу радиолошке
онкологије у Мелбурну 2001. године
професорка Лал Атахан у свом пре-
давању на пленарној сесији Конг-
реса истакла да је брахитерапијски
систем са изворима високе радио-
активности освојио половину зем-
љине кугле, захваљујући добрим
делом, ако не и највећим, београд-
ској школи радиолошке онко-гине-
кологије. У оквиру Института раз-
вијала се нукларна медицина и
дијагностичка радиологија. Фина-
нсијско пословање Института било
је на завидном нивоу. Институт је
био један од највећих и најугле-
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днијих институција те врсте у овом
делу света. У Институт су долазили
на едукацију стручњаци из Беча,
Пољске, Италије, Љубљане, Заг-
реба, Сарајева, Скопља, Москве и
других центара. 

Онколошки институт „Ксенофон
Шаховић“ покушао је током 20 годи-
на да се интегрише са Радиолошким
институтом у једну радну организа-
цију. Како је по тадашњим законима
интеграција две самосталне радне
организације ишла преко референ-
дума, радници Радиолошког инсти-
тута излазили су на референдум 3–4
пута и сваки пут референдум је про-
падао.

Средином 1979. године, аутор
овог текста у својству члана
Пословодног одбора Радиолошког
института (колективни директор)
позван је „тамо где треба“. Готово у
виду наредбе му је речено да је
потребно убедити раднике Радио-
лошког института да изађу на рефе-
рендум и изгласају коначно ту
интеграцију са Онколошким инсти-
тутом. Спољашњи притисци на
Институт су били огромни. Посебно
је вршио притисак Фонд здравстве-
ног осигурања који је финансирао
целокупну делатност Института. И
коначно, у мају 1979. године рефе-
рендум је успео – долази до спајања
две радне организације (Онколо-
шког и Радиолошког института) у
једну под називом Институт за онко-
логију и радиологију.

Годину дана касније у новоотво-
рени Институт улази принудна упра-
ва у циљу разбијања ООУР-а што је
практично значило потпуно расту-
рање Радиолошког института и ута-
пање у заједничка одељења са
хемиотерапијом и хирургијом. Почи-
ње отимачина радног простора који
је припадао Радиолошком институту

(партер, половина другог спрата,
1/3 четвртог спрата, партер нове
зграде). Чак се радиолошки амфи-
театар за терапијску и практичну
додипломску и последипломску
наставу претвара у депо за цитоста-
тике. 

Гаси се ортоволтажна и контактна
телерадиотерапија у сутерену Инс-
титута, а у тај простор се инстали-
рају дијагностички апарати. Сма-
њује се постељни фонд са 300 на
160 болесничких кревета. На
Радиолошкој катедри радиолози-
онколози су заступљени са 20%
свих чланова катедре.

Радиотерапија као најважнији
радикални терапијски модалитет
клизи ка амбису у који упада 2002.
године када није био у функцији
ниједан телетерапијски генератор
јонизујућег зрачења. 

За то време хемиотерапија као
палијативни терапијски модалитет
за солидне малигне туморе (95%
свих тумора) доживљава велику
експанзију што се огледа у енормној
потрошњи средстава из државног
буџета (око 40 милиона евра годиш-
ње). Покушава се радиотерапија
извући из амбиса, али на погрешан
начин. Набавља се неколико нај-
скупљих генератора јонизујућег
зрачења (број ових генератора је
далеко испод европских стандарда).
По сваку цену ради се на „модерни-
зацији“ радиотерапије преводећи
нове генераторе јонизујућег зраче-
ња са конвенцијалног на конфор-
мални режим рада, и на тај начин се
сужава и онако сужено грло у
радиотерапији Института. За то
време Београђани оболели од
малигних тумора шаљу се у Кладово
на зрачење. Данас, када је „модер-
низација“ радиотерапије завршена у
Институту за онкологију и радиоло-
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гију Србије, учешће радиотерапије у
третману новорегистрованих малиг-
них тумора у Београдском онколош-
ком региону, креће се око 19% (у
Француској 67%, а у афричким зем-
љама испод 20%). Они који су ради-
ли на „модернизацији“ радиотера-
пије у Институту за онкологију и
радиологију Србије, позивају Бео-
грађане, којима је потребна зрачна
терапија, да дођу у Бањалуку на
лечење где је отворен приватни
радиотерапијски центар (!!!).

У прошлој деценији овог века у
Србији је стопа инциденције малиг-
них тумора расла у просеку 2%
годишње, а у САД та стопа је опада-
ла за 0,6% у просеку годишње.
Морталитетна стопа од малигних
тумора у Србији је расла у истом
временском периоду у просеку 2,5%
годишње, а у САД ова стопа је опа-
дала у просеку 1,6% годишње.

Закључак: Онкологија Србије
налази се у слепој улици последњих
10–15 година. Разлози су:

1) Примарна и секундарна пре-
вентива се налазе на готово нултој
позицији.

2) Онколошка куратива је поста-
вљена наглавачке: радиотерапија
као радикални терапијски модали-
тет потиснута је на периферију
онколошког placdarma да би се ство-
рио што већи простор фабриканти-
ма и трговцима цитостатика, иако је
хемиотерапија само палијативни
терапијски модалитет за солидне
малигне туморе (95% свих тумора).

3) Палијативно збрињавање он-
коинкурабилних пацијената је тако-
ђе на нултој позицији.

4) Примењују се онколошки
терапијски протоколи у којима се
фаворизује енормна потрошња ци-
тостатика, обично пре операције и
радиотерапије, што доводи до конт-
раефекта. Долази до велике продук-

ције протеина WNT16B од стране
фибробласта, који (протеин) блоки-
ра дејство цитостатика на солидни
тумор и фаворизује убрзану деобу
ћелија солидних малигних тумора и
њихов продор у лимфоток и крво-
ток, дакле долази до појаве регио-
налних и удаљених метастаза. С
друге стране, примењује се радио-
терапија 5–10 месеци након открића
малигног тумора, што са аспекта
радиобиологије представља nonsens
sui generis.

5) Институт за онкологију и
радиологију Србије данас распола-
же са четири генератора за телера-
диотерапију и један брахитера-
пијски систем (HDR-IR-192). За
2.870.000 становника (15.000 ново-
регистрованих малигних тумора у
Београдском онколошком региону
годишње), потребно је према европ-
ским стандардима 10–12 генератора
јонизујућег зрачења за ТРТ и 2–3
брахитерапијска система са HDR
радиоактивним изворима. Такође је
потребно обезбедити одговарајући
број апарата за планирање радиоте-
рапије. 

6) За кадровска решења потреб-
но је применити европске стандар-
де. На Радиолошкој катедри недопу-
стиво мали број радиолога-онколога
су чланови ове катедре (свега два
доцента).

П.С. За 40 милиона евра, колико
се годишње одваја из буџета Србије
за цитостатике, може се набавити
довољан број генератора јони-
зујућег зрачења (око 25), који би
покривали целу Србију радиотера-
пијoм наредних 10–15 година (чак и
Cyber-knife/Gamma-knife). 
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У Србији сваке године од рака
оболи око 30.000 особа. Код мушка-
раца најчешће се ради о малигним
туморима плућа, дебелог црева и
простате, док су код жена најчешћи
малигни тумори дојке, дебелог
црева, грлића материце.

Малигна обољења су одговорна
за око 18,5% укупне смртности и
налазе се на другом месту, иза обо-
љења срца и крвних судова. Број
оболелих и умрлих од малигних обо-
љења у нашој земљи је у последњих
неколико деценија у непрекидном
порасту.

Примарна превенција малигних
болести обухвата све мере које
спречавају настанак рака. Уопш-
тено, овај појам се односи на сма-
њење фактора ризика за настанак
малигних болести у општој попула-
цији. Већи број малигних болести су
потенцијално превентабилне (могу
се спречити) и све мере примарне
превенције се односе на факторе
ризика који се могу изменити (на
пример, навика пушења, нездрав
начин исхране, присуство карцино-
гена на радном месту и у животној
средини).

Такође, скоро две трећине свих
умрлих од рака доводи се у везу са
четири ризична фактора који се
могу модификовати: пушењем, не-
здравом исхраном, гојазношћу и
физичком неактивношћу.

Наиме, малигне болести су само у
малом проценту (око 10%) резултат

деловања генетских фактора; смат-
ра се да већина случајева настаје
под утицајем нашег понашања и
утицаја средине. Савремени начин
живота подразумева промене у лич-
ним навикама, начину исхране,
физичкој активности као и изложе-
ност све већем броју штетних ути-
цаја из околине, што све резултира
повећањем ризика за малигне боле-
сти.

Најбољи начин борбе против
малигних болести је примарна пре-
венција – спречавање настанка обо-
љења путем уклањања штетних
деловања или путем увођења пози-
тивног понашања. Истраживачи
процењују да би се применом свега
онога што се зна о превенцији рака
могао спречити настанак до две
трећине случајева. Међутим, пре-
венција рака није увек могућа: још
увек нам сви узрочници нису позна-
ти или нисмо увек у могућности да
их избегнемо. 

Због тога велики значај има и тзв.
секундарна превенција, односно
рано откривање болести. Када се
болест појави, успешност њеног
лечења зависи на првом месту од
проширености болести у тренутку
постављања дијагнозе. 

Према последњим подацима од
малигних болести у Србији је оболе-
ло 339 деце узраста од 0 до 19 годи-
на, а током исте године од рака је
умрло 52 деце овог узраста. Више од
2/3 новооболеле деце и више од
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половине умрле узраста су од 0 до
14 година. Као и у већини земаља, и
у Србији је регистрован пораст
стопа инциденције од малигних
тумора, али и смањење стопа мор-
талитета. Петогодишње преживља-
вање деце оболеле од рака у узра-
сту од 0 до 14 година значајно је
побољшано, са мање од 50% до
скоро 80% данас.

Здравствена заштита деце се
обезбеђује спровођењем превен-
тивних мера кроз редовне системат-
ске прегледе и здравствено–васпит-
ни рад. Садржај и обим превентив-
них мера у области здравствене
заштите предшколске, школске деце
и омладине је регулисан Правил-
ником о садржају и обиму права на
здравствену заштиту и о партиципа-
цији за 2012. годину којим се обез-
беђује 16 систематских прегледа у
овим узрасним категоријама.

Циљ систематских прегледа је
очување и унапређење здравља,
спречавање, сузбијање и рано
откривање болести и других поре-
мећаја здравља. Препознавање зна-
чаја обављања редовних системат-
ских прегледа је од кључног интере-
са за родитеље и децу. Обављање

редовних систематских прегледа
омогућава организовани системат-
ски надзор над здрављем од стране
едукованих здравствених радника,
као и пружање адекватних инфор-
мација деци и родитељима како да
препознају ране знаке болести у
циљу благовременог лечења. 

Утицај медија у борби против кар-
цинома је немерљив. Разним ТВ
кампањама и натписима у новинама
о значају превенције раног открива-
ња малигних болести умногоме је
„промењена свест“ грађана Бео-
града и Србије. Константне едука-
ције пацијената и семинари како
сачувати здравље, најбољи су пока-
затељ да само заједничким и удру-
женим снагама можемо да „пркоси-
мо убици број један“ – карциному.

Сања Миросављевић
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За дијагностику промена у плући-
ма и плеури (плућној марамици)
користе се бројне имиџинг методе.
Наважнији метод је стандардна
радиографија која остаје прва у
алгоритму визуализационих метода.
Међутим, за потпуни приказ проме-
на у плућима и плеури неопходна је
компјутеризована томографија (CT)
грудног коша. Трансверзалним пре-
сецима на CT јасно се приказују сви
делови грудног коша, па је могуће
открити мале лезије које нису уоче-
не на радиографији. Одређивање
густине ткива омогућава међусобно
разликовање течности, масти, соли-
дног ткива, калцифкација и ваздуха.
Уколико је лезија густине масти,
може се поставити специфична
дијагноза. CT може да има главну
улогу у разликовању бенигних од
малигних тумора плућа и плеуре.
Преглед грудног коша на CT апара-
ту се ради без посебне припреме, у
лежећем ставу. Непосредно пре сни-
мања даје се контрастно средство
интравенски да би се јасно издифе-
ренцирали крвни судови од пато-
лошких промена и проценила васку-
ларизација тумора. Сам процес сни-
мања на апарату траје неколико
секунди по регији (грудни кош,
абдомен, итд). Код пацијената алер-

гичних на лекове или друге агенсе
(јод, полен...), 10 дана пре прегледа
се врши припрема према упутству
алерголога да би се спречила неже-
љена реакција на контраст.

Тумори плућа

Бенигни тумори плућа могу да
потичу од различитих ткива. Готово
било које ткиво које се налази у
плућима може да доведе до развоја
бенигних туморских промена. Тумо-
ри бенигног порекла у плућном
ткиву су: папиломи, полипи, фибро-
ми, липоми, леиомиоми, хондроми,
склерозирајући хемагниоми, хамар-
томи, тератоми, ксантоми, адено-
ми... Не треба заборавити да сваки
бенигни тумор има одређени малиг-
ни потенцијал. И поред тога што се
бенигни тумори плућа не шире у
друге органе, могу да представљају
значајан здравствени проблем, јер
могу да проузрокују опструкцију
бронха (зачепљење дисајних путе-
ва) и да доведу до настанка запаље-
ња, колапса и искашљавања крви.
Компјутеризованом томографијом је
могуће јасно приказати туморску
промену у бронху, као и последични
налаз дистално од зачепљења
(слика 1). 
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Слика 1. Бенигни тумор у интерме-
дијарном бронху (стрелица) са зна-

цима дисталног запаљења

Периферно локализовани бениг-
ни тумори се у већини случајева
приказују као правилне туморске
или кружне промене, густине солид-
ног ткива, оштро ограничене од
околног плућног паренхима. Изузе-
так је липом који има густину масти
и поуздано се дијагностикује CT-ом.
Присуство калцификација у бениг-
ним туморима указује на хамартом.
Описани су бројни критеријуми који
помажу у диференцирању малигних
од бенигних тумора. CT може да
открије анатомске детаље који ука-
зују на малигнитет као што су
неоштре контуре, захватање окол-
них структура, неправилна екскава-
ција, рубни хало изгледа млечног
стакла. 

Правилна процена локалне про-
ширености малигне болести плућа
је од изузетног значаја како за
избор најбољег терапијског присту-
па, тако и за одређивање прогнозе
болести. За поуздан клинички ста-
дијум карцинома плућа неопходно је
да радиолог познаје TNM класифи-

кацију (тумор, нодус, метастаза).
Компјутеризована томографија омо-
гућава приказ величине тумора, сте-
пен инвазије тумора и постојање
сателитских нодуса и рану детекцију
увећаних регионалних лимфних
чворова. 

Сви ови параметри су битни да би
се проценила могућност оператив-
ног лечења. Овом методом могуће је
јасно приказати однос тумора према
плеури, постојање инвазије меких
ткива грудног коша и разарања
належуће кости (слика 2). 

Слика 2. Периферни карцином
левог горњег режња са знацима

разарања ребра

У ретким случајевима није могуће
са сигурношћу потврдити или иск-
ључити захватање перикарда или
пречаге, па је неопходна магнетна
резонанца грудног коша. Сем одно-
са према тораксном зиду и средо-
груђу, на степен локалне узнапре-
довалости болести утиче и прису-
ство сателитских нодуса. CT је врло
сензитивна у детекцији плућних
нодуса (слика 3). 
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Слика 3. Карцином десног горњег
режња са захватњем средогруђа и

сателитским нодусом у левом 
плућном крилу

Локално узнапредовалу болест
одређује и присуство увећаних ре-
гионалних лимфних чворова. Ком-
пјутеризованом томографијом груд-
ног коша са контрастом могуће је
детектовати све групе лимфних чво-
рова у хилусима, перибронхијално,
у средогруђу, и субкаринално (N1 до
N3) (слика 4).

Слика 4. Периферни карцином 
плућа (Т1б) и увећани лимфни 

чворови (N2)

Код првог и другог стадијума кар-
цинома плућа, метод избора је опе-
ративно лечење, док III стадијум
представља хетерогену групу болес-
ника. Код неких је могуће оператив-
но лечење, па је правилна процена
проширености тумора од изузетног
значаја. CT критеријуми ресектабил-

ности се односе на тумор (Т фактор)
и лимфне чворове (N фактор). Када
је у питању тумор, на ресектабил-
ност утиче однос тумора према
фисурама (може утицати на тип
ресекције), плеури, тораксном зиду
и органима средогруђа.

Правилна процена увећања реги-
оналних лимфних чворова је од изу-
зетног значаја, јер је досадашњим
истраживањима показано да пет
година преживи 56% болесника са
карциномом плућа који нису имали
увећане лимфне чворове. Тај проце-
нат се значајно смањује са увећа-
њем нивоа захваћених лимфних
чворова.

Тумори плеуре 

Примарни тумори плеуре су ретки
и чине мање од 5% свих плеуралних
неоплазми. Најчешћи примарни ту-
мор плеуре је мезотелиом, врло
агресиван тумор који се често пове-
зује са излагањем азбесту. Јављају
се знантно ређе од тумора плућа.
Стандардна радиографија остаје
прва у алгоритму визуализационих
метода у приказу обољења плеуре.
Најчешћа радиографска манифеста-
ција малигног мезотелиома је једно-
страни плеурални излив са прате-
ћим задебљањем плеуре, док се
туморска промена без пратећег
излива виђа у око 25% случајева.
Плеурално задебљање може да буде
фокално или дифузно када обухвата
целу површину плућа и сужава цео
хемиторакс (слика 5).
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Слика 5. Дифузно задебљање плеу-
ре са захватањем мале инцизуре и

сужењем десног хемиторакса

Тумор се често шири и у интерло-
барне инцизуре, а остеолизе ребара
се виђају код узнапредовале боле-
сти. Пропагација тумора у интерло-
барне инцизуре, пратећи излив и
инвазија тораксног зида се боље
процењују CT-ом. Описани су бројни
критеријуми који помажу у дифе-
ренцирању малигних од бенигних
тумора плеуре: дифузно циркумфе-
ренцијално задебљање плеуре, за-
дебљања паријеталне плеуре већа
од 10 мм, нодуларна задебљања
(слика 6). 

Слика 6. Нодуларна задебљања
плеуре и мањи излив са десне

стране

CT је посебно значајна у дифе-
ренцирању тумора плеуре од пери-
ферних лезија плућа и у приказу
распрострањености малигних тумо-
ра. Локализовано туморско задеб-
љање плеуре може да буде тумор-
ска промена од саме плеуре као што
је фиброзни тумор (бенигни мезоте-
лиом) или липом. Фиброзни тумор је
редак и чини свега 5% свих тумора
плеуре. Уколико је тумор на петељ-
ци може да мења положај при про-
мени положаја и респираторне фазе
пацијента. Ови тумори обично за-
клапају туп угао са тораксним зидом
и могу да досегну енормну величи-
ну. CT налаз је сличан радиограф-
ском. Међутим, у око 40% случајева
тумор има нехомогену структуру
због некрозе и крварења. Калци-
фикације у овим туморима су ретке
(слика 7). 

Слика 7. Бенигни солитарни 
фиброзни тумор плеуре 

CT је посебно користан у приказу
тумора који потичу од интерлобар-
них инцизура и имитирају паренхим-
ске промене. Малигни фиброзни
тумори су обично већи од 10 цм и
могу да захватају тораксни зид.
Малигни солитарни фиброзни тумор
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и локализовани малигни мезоте-
лиом су изузетно ретки тумори. Због
неспецифичних, сличних симптома
и сличног радиолошког налаза
немогуће их је издиференцирати
без патохистолошке анализе. Нај-
чешће се приказују као оштро огра-
ничене туморске промене у базал-
ним деловима плућа. Код већих
тумора присутни су знаци некрозе,
док се калцификације ретко виђају
(слика 8). 

Слика 8. Малигни солитарни фиб-
розни тумор са знацима некрозе

Липоми су бенигни асимптомат-
ски тумори који се обично откривају
случајно на радиографијама као
оштро ограничене плеуралне сенке.
На CT-у се приказује као оштро
ограничена промена уз паријеталну
плеуру, густине масти. Дијагноза CT
ом је једноставна јер ова метода
приказује плеурално порекло и
густину масти. Поред тога, CT је
користан у приказу неочекиване
пропагације тумора у абдомен и
постојања метастатске болести.
Међутим, у извесним случајевима се
дешава да ни компјутеризована
томографија не може да издиферен-

цира малигно плеурално обољење
од бенигног запаљења плеуре или
фиброторакса. У овим случајевима
се препоручује позитрон емисиона
томографија.

Закључак: Радиолошке методе,
пре свега компјутеризована томо-
графија, су изузетно важне за јасно
дефинисање величине и односа
тумора према тораксном зиду и сре-
догруђу како код малигних тумора
плућа тако и код мезотелиома.
Прецизно одређивање нивоа увећа-
них лимфних чворова код карцино-
ма плућа је веома важно за прави-
лан стадијум локално узнапредова-
ле болести. 
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Карцином дојке је најчешћи кар-
цином код жена. Траума настала
мастектомијом је и физичка и пси-
хичка зато што је дојка симбол жен-
ствености. Напредак онкопластичне
хирургије омогућио је женама које
су оболеле од канцера дојке избор.
Поштедна хирургија дојке је оно
чему теже и пацијенткиња и лекар,
али је применљиво само у одређе-
ним случајевима. Код пацијенткиња
код којих је учињена мастектомија,
реконструкција дојки помоћу ендо-
протезе и/или режњева је једини
начин да се начини „нова” дојка и
постигне задовољавајући телесни
изглед. Због тога је мастектомија са
реконструкцијом дојки и онколошка
и естетска операција. Реконструк-
ција дојки може бити примарна,
односно начињена током мастекто-
мије или секундарна, учињена кас-
није, након завршеног комплетног
онколошког лечења. Обе процедуре
имају своје предности и мане.
Примарна или тзв. one-time рекон-
струкција састоји се од онколошке
операције уклањања дојке и припа-
дајућих лимфних жлезда у истостра-
ној пазушној јами и истовремене
реконструкције дојке имплантацијом

ендопротезе испод великог грудног
мишића (слика 1).

Слика 1. One-time реконструкција

Током ове операције могуће је
сачувати ареолу и брадавицу под
условом да је ткиво дојке непосред-
но испод ареоле здраво и проверено
ex tempore HP анализом у току саме
операције. Коначан резултат овакве
операције, која укључује мањи број
интервенција у односу на секундар-
ну реконструкцију, видљив је за 2–3
месеца. Са друге стране, ако се у
постоперативном лечењу примењује
зрачна терапија, то може допринети
стварању ожиљка, некрози ткива,
одложеном зарастању ране и конт-
рактури и фибрози капсуле око при-
марно имплантиране ендопротезе.
Такође, лоше опште стање паци-

13

Онкопластичне операције на
Клиници за онколошку 

хирургију ИОРС-а током 2012.
и 2013. године

Др Александар Мартиновић, др Игор Ђуришић, 
др Марко Бута, др Милан Коцић, др Зорка Инић, 

др Мерима Оручи, др Нада Сантрач
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јенткиње, као и гојазност, анорек-
сија, болести крвотока, дијабетес и
друга стања квалификују пацијент-
кињу за секундарну реконструкцију.
Знајући то, током прве операције
могуће је имплантирати експандер
протезу која омогућава адекватну
припрему кожно-мишићних клапни,
а добија се и на времену за компле-
тирање осталих видова онколошког
лечења. Реконструкција дојки је
стандардна хируршка процедура у
лечењу женских пацијената са
раком дојке на ИОРС-у. Треба напо-
менути да су због лимита у сред-
ствима контур и експандер протезе
имплантиране само у појединим слу-
чајевима.

Током 2012. и 2013. године ура-
дили смо 153 реконструкције на
Клиници за онколошку хирургију
ИОРС. Примарних реконструкција
урадили смо код 138 пацијенткиња
(90,1%). Секундарних реконструк-
ција урадили смо код 15 пацијентки-
ња (9,9%). Све пацијенткиње су
дрениране минимум седам дана са
једним или два дрена и носиле су
суспензорни брусхалтер минимум
две недеље у континуитету (слика
2).

Слика 2. Суспензорни брусхалтер

Дренови су уклањани када је дре-
нажа умањена на 20–30 ццм. Са
рехабилитацијом физиотерапеут по-
чиње другог постоперативног дана.
Просечно се пацијенткиње пуштају
кући трећег постоперативног дана.

Примарна субкутана мастекто-
мија са аксиларном дисекцијом лим-
фних жлезди и ex tempore HP прове-
ром ретромамиларног конуса и
имплантацијом ендопротезе субпек-
торално изведена је код 117
пацијената (84,7%) (слика 3). 

Слика 3. Сулкус дојке обележен
метилен плавом бојом

Истовремена симетрализација су-
протне здраве дојке са импланта-
цијом протезе испод жлезде учиње-
на је код 13 пацијената (9,4%)
(слика 4а и 4б).

Слике 4а. 14. постоперативни дан
(импресија газе због компримовања

суспензорним брусхалтером)

14
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Слика 4б. Три месеца након опера-
ције – примарна реконструкција
леве дојке са симетрализацијом

десне здраве дојке
Ретромамиларни конус је био

позитиван код 6 пацијената (4,3%)
и сходно томе начињена је ексци-
зија ареоле и мамиле. Код једне
пацијенткиње смо учинили примар-
ну субкутану реконструкцију дојке
због дефекта насталог уклањањем
DCIS (слика 5). 

Слика 5. Субкутана реконструкција
леве дојке због DCIS

Код једне пацијенткиње смо ура-
дили истовремену обострану при-
марну реконструкцију дојки имплан-
тацијом протеза испод мишића.
Секундарна реконструкција је изве-
дена код 15 пацијенткиња: код
четири пацијенткиње због руптуре

ендопротезе која је доказана ултра-
звучно и на NMR (слика 6), код осам
пацијенткиња због некрозе коже
након зрачења и инфекције (слика
7), а код три пацијенткиње смо
одстранили експандер протезу и
урадили секундарну  субпекторалну
реконструкцију шест месеци кас-
није. 

Слика 6. Руптура ендопротезе

Слика 7. Некроза коже

Онкопластична хирургија у Срби-
ји је у константном напретку. Мул-
тидисциплинарни тим започиње
лечење доношењем Конзилијарне
одлуке и тај тим чине: хирург, пла-
стични хирург, медикални онколог,
радиолог, патолог, анестезиолог,
психолог и физиотерапеут. Прежив-
љавање, као и квалитет живота,

15
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готово су идентични подацима из
литературе. Ефекат на психисо-
цијални живот пацијенткиње је
веома задовољавајући. 

НАПОМЕНА: Фотографије сним-
љене уз сагласност пацијенткиња.

Литература

1. Wong A, Snook K, Brennan M,
Flitcroft K, Tucker M, Hiercz D,
Spillane A. Increasing breast
reconstruction rates by offering
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2. Pillarisetti RR, Querci Della Rovere
G. Oncoplastic breast surgery.
Indian J Surg. 2012, 74(3):255-63.
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Yoo SN, Yoo G, Rha EY. One-stage
nipple and breast reconstruction
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40(5):553-8. 

4. Veiga DF, Veiga-Flho J, Damasceno
CA, Sales EM, Morais TB, Almeida
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reconstruction: study protocol for
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2013, 14:58.
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studente, Maksimović, Ž (urednik).
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Др Александар Мартиновић,
хирург КОХ ИОРС
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Светлана Павлов, 5. разред, 
III награда

Одељење деце са посебним потребама, Жабаљ
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Расположење је субјективно емо-
ционално стање особе према DSM-
IV класификацији. Проблеми распо-
ложења се користе за групу дијагно-
за где је основни симптом поремећај
расположења или другачије речено
неадекватан, претеран или ограни-
чен ниво осећања. 

Поремећаји расположења могу
бити подељени у две основне групе:

1. Депресивне епизоде које
карактерише осећање туге, безна-
дежности, беспомоћности, кривице,
размишљања о самоубиству, зама-
рање, промене апетита, проблеми
са концентрацијом и тешкоће током
ангажовања у обављању свакоднев-
них животних задатака; 

2. Маничне или хипоманичне епи-
зоде које карактерише осећај
величине, велике енергије, високих
очекивања. 

Постоји неколико могућности
лечења поремећаја расположења:
лековима, когнитивном и/или бихеј-
виоралном терапијом – зависно од
озбиљности и процене особе која
пружа медицинску помоћ.

Више истраживања је показало
да су проблеми расположења чести
код пацијената са малигнитетом.
Најчешће се јављају депресија (код
16% испитаника) и анксиозност (код
10%). Прави разлог поремећаја рас-
положења је углавном непознат,
али хипотеза да постоји дисбаланс у
лучењу трансмитера најчешће се
узима у обзир. Окидач за поремећај
расположења може бити сазнање о

постављеној дијагнози малигне
болести, или може бити проузроко-
вано лечењем када узрочник нала-
зимо у физиолошком ефекту психо-
активног лека или хемијске супстан-
це.

Депресија је један од најчешћих
слабодијагностикованих и неадек-
ватно лечених поремећаја располо-
жења код пацијената са малигните-
том. Други поремећај је делиријум
који је узрокован узимањем лекова,
карактерише га поремећај свести са
смањеном пажњом према себи и
околини, иде руку под руку са немо-
гућношћу да се размишља и говори
јасно и рационално, јављају се халу-
цинације, дезоријентација и когни-
тивно оштећење. Трећи поремећај
је анксиозност, једна од најчешћих
регистрованих реакција на сазнање
о дијагнози канцера, а може бити
присутна током целог лечења.
Утиче на поремећај спавања што је
често удружено са другим психо-
лошким поремећајима. И на крају се
описују хемиотерапијом узроковане
промене у когнитивном функциони-
сању, што доводи до смањења
функционалне независности која се
може наставити и касније у периоду
живота после завршеног лечења.

O. Husson (Tilburg University,
Faculty of Social Sciences, Tilburg,
Netherlands): Mood disorders in can-
cer patients. EJC Supplement II (2013)

Др Јелена Бокун
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Поремећај 
расположења код 

пацијената са канцером
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Једном сам уснио сан,
да је дошао дан,

да могу лепо да дишем,
па, ето о томе пишем.

Сањао сам да нема цигарета,
на радост сваког детета.
како моја планета дише?

како?
нигде довољно не пише.

Још сам сањао како,
чистог ваздуха има свако.
како и старији дишу лако

као и дете свако.

Буђење није било баш лепо.
дувански дим ме је већ чек'о.

и зато уразуми се свете,
моли те свако дете.

Вељко Мијаиловић II5, 
III награда

ОШ „Станислав Сремчевић“

19

Mladi u borbi protiv raka
Моја планета без дуванског дима

Марко Грабовчић, III6, III награда
МЕТШ, Прибој

Професор: Јован Пантовић
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11000 БЕОГРАД
ПАСТЕРОВА 14

ТЕЛ. 011/2656-386
ЖИРО РАЧУН: 330-0000004001448-77

Постаните члан Друштва Србије
за борбу против рака...

Придружите нам се!

Обавештење за чланове Друштва 
(чланарина за 2014. годину)

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

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

* Чланарина за 2014. годину у износу од 200 динара или у
већем износу уплаћује се преко опште платнице.

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

Придружите нам се!

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

приступницу и уплатницу поштом на адресу: 

Друштво Србије за борбу против рака,
Пастерова 14, 
11000 Београд

Као члан Друштва добијаћете
редовно бесплатно часопис на своју кућну адресу 

(односно на адресу коју сте навели у приступници).

Уколико сте већ члан Друштва 
и попунили сте приступницу претходне године, 

нема потребе да је поново шаљете!

20
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11000 БЕОГРАД
ПАСТЕРОВА 14

ТЕЛ. 011/2656-386
ЖИРО РАЧУН: 330-0000004001448-77

НАГРАДНИ КОНКУРС
за ученичке књижевне саставе и ликовне радове

Друштво Србије за борбу против рака, већ 43 године организује акцију
„МЛАДИ У БОРБИ ПРОТИВ РАКА“, којим поводом и ове године, под
покровитељством Министарства здравља Републике Србије, Друштво распи-
сује НАГРАДНИ КОНКУРС за ученичке књижевне саставе и ликовне радове
са тематиком о здрављу.

Како та акција има запажену васпитно образовну улогу, јер доприноси
развијању знања, умења и свести о заштити, чувању и јачању здравља,
позивамо све школе, односно ђаке, да стваралачки учествују у наведеним
активностима.

Ценећи улогу младих у њиховом здравственом васпитању, Друштво и
ове године организује: НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА КЊИЖЕВНИ САСТАВ И
ЛИКОВНО ОСТВАРЕЊЕ, МЕЂУ УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
са темом:

„У Ж И В А Ј  У  С У Н Ц У,  А Л И  Б Е З Б Е Д Н О !“

УСЛОВИ КОНКУРСА:
Књижевни састави могу бити у стиховима или прози, за остваривање

ликовних радова техника израде је слободна.
Радове предати најкасније до 1. априла 2014. године на адресу

Друштво Србије за борбу против рака, 11000 Београд, Пастерова 14.
Стручни жири ће одлучити о наградама за књижевне саставе и ликов-

на остварења.
НАПОМЕНА:
Како Друштво очекује одзив свих школа са територије Србије, ТО

МОЛИМО ПРОФЕСОРЕ ДА ИЗВРШЕ СЕЛЕКЦИЈУ И ПОШАЉУ НАМ САМО ШЕСТ
(6) НАЈБОЉИХ КЊИЖЕВНИХ САСТАВА, ОДНОСНО ЛИКОВНИХ РАДОВА УЧЕ-
НИКА. У пропратном писму молимо Вас да назначите број ученика који су
учествовали на овом конкурсу, адресу школе, место, поштански број и теле-
фон школе – директора.

СРЕЋАН И УСПЕШАН РАД!

Председник Друштва Србије за борбу против рака
Проф. др Слободан Чикарић
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Да ли су били задовољни као што
смо били ми, из мале дружине
опремљене добрим даром, колачима
са шлагом и жељама да се они који
су седели на својим креветима осе-
ћају боље. Било је то пред Нову
годину када смо пуни добра и лепих
намера. Посетили смо две клинике
које лече оболеле од рака и дарова-
ли им колаче. Имамо фотографије
са тог сусрета. Ми са слатким и
осмесима, они у собама са својим
болестима, бригама и очекивањима.

Било је то као враћање дому, као
олакшање пред свакодневну битку
за повратак обичном животу. Наш
кратки боравак у болници на крају
града у зеленилу борова, као забо-
рављеној од свих, некако тихој и
усамљеној, да ли је испунио благо-

шћу и топлином та лица утонула у
бриге и запитаност?

Питам се од тада, а и раније,
колико је вредна та наша договоре-
на борба против пошасти зване рак,
колико је мали, а велики наш труд.
Резултат је такав да можемо бити
погружени јер... хиљаде је оних до
којих нисмо дошли, које нисмо на
време опоменули, које нећемо стићи
да опоменемо.

Но, да ли због изречених сумњи
треба стати? Да ли смемо стати? Ако
проблем погледамо од почетка, ето
нама прилика која нас уверава да
само стално тражење и налажење
знања у овој области може да нам
помогне на прави начин. Да здрави
остану што дуже здрави, да болесни
науче да живе са својом болешћу,
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да учинимо сви највише што може-
мо, да тамо где живимо и радимо не
учинимо зло, ни себи ни другима, ни
природи, пушењем, алкохолом,
агресијом...

И зато, теби који читаш ове редо-
ве порука: почни од себе, преиспи-
тај своје дане, своје кораке! Да ли
су како треба, да ли су према добру
и према љубави, или су скренули на
низбрдицу? Да ли си у овом дану
читања мојих питања, спреман да
одговориш на њих, тако да будеш
миран, или ћеш, дубоко замишљен и
несигуран, да одбациш дилеме и
наставиш као до сада.

Ипак, наши мали слатки дарови
уручени пред празник, били су пре-
пуни љубави оних који су их прави-
ли (посластичари кухиње „Мла-
дост“), оних који су организовали
поделу по собама (особље Клинике
за онкологију и Клинике за плућне
болести у Кнез Селу крај Ниша) и
нас из подружнице Ниш Друштва
Србије за борбу против рака.

Др Кадивка Стевановић
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Превладавање може да се дефи-
нише и као „покушај да изађемо на
крај са ситуацијом коју процењујемо
као потенцијално болну и стресну“
(Клеинке, 1991). 

Процес превладавања стреса обу-
хвата откривање извора стреса,
препознавање телесних и емоцио-
налних промена изазваних стресом,
уочавање одговора особе на стрес,
као и сагледавање предузетих
активности како би се особа осећа-
ла боље.

Малигна болест и специфично
онколошко лечење са веома раз-
личитим последицама на све обла-
сти живота оболеле особе представ-
љају  сталну  претњу и опасност за
оболелу особу. Током болести и
лечења неки периоди или догађаји
могу да интензивирају стрес или да
буду нови извор стреса, као што су:

• добијање налаза који указују
на сумњу о појави знакова
болести,

• период дијагностиковања бо-
лести,

• време чекања на отпочињање
лечења,

• мењање терапијског приступа,
• отпуст из болнице,
• када је  завршено лечење,
• долазак на контролни преглед

код лекара,
• време враћања у породично и

радно окружење,
• поново враћање болести (ре-

лапс),

• када лечење не даје позитиван
резултат,

• када болест напредује,
• када се прелази на палијатив-

но збрињавање. 
Извори стреса за особе оболеле

од малигних обољења могу да буду
и други чиниоци и ситуације у сва-
кодневном животу, а који нису у
вези са малигном болешћу. 

У процесу превладавања стреса
важно је да се уоче и препознају
телесне и емоционалне промене и
промене у понашању особе  изазва-
не стресом. Симптоми стреса могу
да се јаве непосредно после изло-
жености стресору или са времен-
ским размаком. Краткорочни или
непосредни симптоми стреса су:
стална заокупљеност стресогеним
догађајем уз пратећи немир или
обамрлост, појачано знојење, туга,
тешкоће са спавањем и сл.

Дугорочни симптоми стреса се
манифестују као  стална напетост,
потиштеност, дрхтавица, немир,
осећање кривице, самооптуживање,
безвољност, несаница, страх, губи-
так контроле, конфузно понашање,
осећање беспомоћности и безизлаз-
ности и осећање отуђености од дру-
гих људи.

Често се јавља  и раздражљивост,
изливи љутње, промене у навикама,
сметње у концентарцији пажње,
физички симптоми као што је главо-
боља, болови у мишићима, сметње
при дисању, при варењу хране,
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кардиоваскуларни проблеми, сталан
осећај умора, слабљење имунолош-
ког система и поремећаји  метабо-
лизма. 

Стрес не мора увек да има нега-
тивну конотацију, многи стресови
подстичу емоционални и интелекту-
ални раст и развој и доживљавају се
као пријатни и инспиративни. 

У превенцији и контроли стреса
значајно је уочити одговоре или
начине реаговања особе на стрес
који могу да буду корисни (здрави) и
штетни (нездрави). 

Као штетни начини реаговања се
наводе промене у навикама: 

• пушење,
• прекомерно конзумирање ал-

кохола,
• прекомерно или премало узи-

мање хране,
• вишечасовно седење пред ТВ-

ом или за компјутером,
• избегавање дружења са при-

јатељима и породицом,
• злоупотреба таблета или дроге

за опуштање,
• прекомерно спавање,
• стално размишљање о томе

како да се избегне суочавање
са проблемима,

• усмерење реакција на друге
особе као што су  жестоки вер-
бални напади на  друге, свађа,
експлозија беса или испољава-
ње  физичког насиља.

Наведени начини реаговања могу
привремено да смање стрес, али ако
се примењује дуже време, делују
штетно.

Корисни начини реаговања у пре-
владавању стреса су усмерени на
то, да се избегну или искључе
чиниоци стреса – стресори, да се

промени стресна ситуација, да се
особа прилагоди  или  да прихвати и
помири се са стресном ситуацијом.

Узроци стреса могу да се искључе
избегавањем прекомерних обавеза
и одговорности, прављењем дневне
листе приоритета, искључивањем
људи из окружења који константно
својим присуством узрокују стрес,
избегавањем лоших дневних вести и
искључивањем тема разговора које
узнемиравају.

Као користан начин реаговања
се наводи и могућност промене
стресне ситуације активним уче-
ствовањем у разматрању и решава-
њу проблема, спремношћу на ком-
промис (ако други чине уступке,
треба да будемо и ми спремни да
учинимо исто). Стресна ситуација
може да се промени и добрим пла-
нирањем и организацијом времена и
обавеза.

Ако није могуће да се утиче на
окружење, користан начин реагова-
ња је да се прихвате узроци стреса,
тако што ће се проблем сагледати са
позитивне стране (у сваком злу
може да има и нечег доброг).
Проблем треба сагледати из пер-
спективе будућности (ако је лечење
болно и непријатно, вреди се
помучити зарад бољитка у будућно-
сти). Особе које имају високе стан-
дарде, треба да их промене и прила-
годе ситуацији (перфекционизам
заменити са „довољно добро“) и
треба се усмерити на позитивне
ствари у датој ситуацији.

Здрав начин реаговања је и при-
хватање ствари које се не могу про-
менити и на које не може да се
утиче (оболела особа не може
директно да утиче на ток и исход
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лечења, али може на непријатне
симптоме болести и лечења).
Корисно је стресно искуство посма-
трати као могућност сопственог
израстања и развоја, поделити своја
осећања са људима од поверења и
научити да се забораве непријатне
ствари.

У превладавању стреса је важно
сагледати предузете активности или
примењене стратегије да би се
особа осећала боље.

Као извори превладавања се
наводе физичко здравље и снага,
оптимизам, социјалне вештине, ма-
теријалне могућности и социјална
подршка.

Добро физичко здравље и снага
могу да се остваре бројним активно-
стима као што су:

• шетња,
• боравак  у природи,
• физички рад, 
• рад у башти, 
• топла, дуга купка, паљење

миришљавих свећа,
• релаксација тела, релаксација

мисли и осећања – визуализа-
ција,

• дружење са  пријатељима,
• игра са кућним љубимцима,
• писање  дневника (бележење

искустава, мисли и осећања),
• писање и слање порука драгим

особама,
• читање омиљене или добре

књиге,
• слушање музике,
• гледање комедије и неговање

смисла за хумор. 
Важно је да свако смисли свој

оригиналан начин да помогне себи.
Људи су различити и свако на свој

јединствен начин излази на крај са
стварима које га погађају.

Прихватањем здравих стилова
живота се такође може обезбедити
добро здравље и превладати стрес,
а што обухвата:

• Редовно вежбање (уз препору-
ку и савет лекара),

• Правилну и здраву исхрану (уз
препоруку и савет лекара и
нутриционисте),

• Одмор кроз довољан и здрав
сан.  

Значајан извор превладавања
стреса је и социјална подршка, која
се испољава  солидарношћу, разу-
мевањем, храбрењем и прихвата-
њем оболеле особе, вербалном и
невербалном комуникацијом као и
пружањем конкретне помоћи.

Сазнање оболеле особе да је при-
хваћена, уважена, вољена и под-
ржавана, да постоје особе на које
може увек да се ослони и од којих
може да добије помоћ, утиче на
њено самопоштовање и слику о
себи, што помаже да се лакше, брже
и са мање последица превлада и
најтежа животна околност (Влај-
ковић, 2009). 

Успешном превладавању стрес-
них догађаја доприноси ако оболела
особа активно  тражи информације,
слободно изражава и позитивна и
негативна осећања и активно тражи
помоћ од других особа (Caplan &
Felix, 1964). Наведене карактеристи-
ке ефикасног превладавања усмера-
вају у пружању информативне
социјалне подршке 

Информативном социјалном под-
ршком се оболелој особи помаже
да:
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• Демистификује малигну боле-
ст, научи чињенице о болести
и исправи погрешна схватања,

• Учествује у доношењу одлука о
лечењу и има контролу над
ситуацијом,

• Успостави партнерски однос са
стручним тимом кроз  отворену
комуникацију,

• Усклади своје понашање са
упутствима лекара и других
стручњака, придржава се
заказаних преглeда, 

• Спречи да болест овлада
њеним мислима и активности-
ма,

• Понуди и породици да се еду-
кује и активно учествује у
лечењу и опоравку,

• Подели своје искуство и пружи
подршку другима који су у
сличној ситуацији. Умирујуће
делује сазнање да су и други
били у сличној ситуацији и да
су је са успехом савладали.

Основни задатак динамичног про-
цеса превладавања јесте да се спре-

че, ублаже или отклоне последице
стреса.

Психосоцијалном подршком се
помаже оболелој особи да успостави
и унапреди осећања сопствене
вредности, упркос здравственом
стању и коначном исходу болести,
да научи да живи са својом перцеп-
цијом сопствене реалности и да
извесна ограничења угради у обра-
зац свог живота тако да што мање
ометају разноврсност других, пре-
осталих способности али и откриве-
них нових потенцијала. 

Пружање психосоцијалне под-
ршке онколошким пацијентима је
неопходно стручно планирати, во-
дити и координирати, могу да је
пружају и стручњаци и лаици, а и
једни и други морају да буду у томе
едуковани и добро оспособљени.

Др сц. Ана Ђурђевић,
клинички дефектолог
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Наша планета је велика и на њој живи много људи, биљака и животиња.
Највећи отров на планети је дувански дим. Када не би било дуванског дима,
сви би много дуже и здравије живели.

Највеће сметње представља деци. Ако сe дуже задржавају у непроветре-
ним просторијама, удишу никотин као и сами пушачи. Зато, треба избегава-
ти таква места што је више могуће. Често замишљам своју планету без
дуванског дима. Сви би били радосни и здрави. Људи би се трудили да
побољшају услове живота. Свако дете би удисало свеж и чист ваздух пуним
плућима.

Зато, молим вас, због свих живих бића на нашој планети, очистимо нашу
планету од дуванског дима да сва деца расту у здрављу и срећи.

Миладиновић Радмила, III3
III награда

ОШ „Вук Караџић”, Лозница

Mladi u borbi protiv raka
Моја планета без дуванског дима
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Добио си све лепоте овог света. Очи да добро видиш и у тами. Уши да
чујеш тишину. Срце да осетиш нежно миловање у утроби мајке. Добио си
оца, мајку, брата, сестру, пријатеља и претка.

Бескрајно, плаво небо, препуно разиграних, разноврсних, распеваних
птица. Поток, реку, бистру воду и земљу препуну благодети. Дивне зелене
листиће, цветове красних боја, лековите биљке. И густе, горде, богате
шуме, широка поља и равнице препуне зеленог жита.

Добио си Сунце, Месец и светлост, а и сјајне звездице да ти осветле пут.
Не заборави најважније. Добио си ЖИВОТ!

У животу: љубав, нежност, поштовање, верност, опраштање, веру, срећу,
уживање, задовољство, радост, захвалност, пружање и примање. Добио си
разум и свест да размишљаш, просуђујеш, одлучујеш, препознаш шансе које
ти се укажу, напредујеш и остварујеш своје циљеве.

Опомена теби, човече! Добио си, а шта си дао? Да ли си учинио све да
очуваш оно што ти је дато? Можда си узео превелик залогај Евине јабуке,
па заборавио да цениш. Одакле ти смелости да уништаваш лепоту? Дај,
освести се. Не прави густе вагоне дима у којима се све гуши. Не уништавај
цигаретом, том малом бочицом отрова, све око себе, у себи и себе самог.
Зар ти није жао младог цвета, чистог разиграног потока, зар ти није жао
свог детета?

Од дима не видиш светлост, шуме, нити јато белих голубова који круже
око твоје главе. Ти си себичњак који сваким колутом дима загађује и униш-
тава све оно што ти је пружено. И целу планету и самог себе.

Чуј ме човече. Уразуми се! Молим те, помози нама деци, себи, помози
целој планети. Остави то зло од цигарете. Дај да сви уживамо у лепоти,
чистоти, дарежљивости ове наше планете, наравно БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА.

Даница Зец, VIц, 
II награда

Основна школа „Петар Кочић“
Ментор: проф. разредне наставе Богољуб Зец

Mladi u borbi protiv raka
Моја планета без дуванског дима
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Најчешће питање које се постав-
ља путем телефонске линије је зна-
чај туморских маркера, те ћемо
поново изнети основе о њима.

Туморски маркер су специфични
биомолекули које ствара организам
као метаболички или имунолошки
одговор здраве ћелије на присут-
ност малигне ћелије или их проду-
кују саме малигне ћелије. Туморски
маркер могу бити ензими, специ-
фични протеин, различити антиге-
ни, хормони, специфични рецепто-
ри. Данас је откривено преко 100
различитих туморских маркера, али
се за сада у лабораторијској пракси
користи око двадесетак.

Најчешће повишена вредност
туморског маркера указује на тумор-
ску пролиферацију како малигних
тако и бенигних тумора у организму,
али се могу јавити и у неким запа-
љењским обољењима. Ако је узрок
повишеног туморског маркера запа-
љењски процес, када се санира
запаљење, туморски маркер се
враћа на нормалне вредности.
Насупрот, ако су повишене вредно-
сти последица туморске пролифера-
ције вредност не пада, већ расте,
док се туморско обољење не открије
и не примени се одговарајућа тера-
пија.

Туморски маркери се најчешће
одређују из крви, урина или узорка
ткива.

Туморске маркере треба одређи-
вати када је особа здрава. Свака
особа има своју основну или почет-
ну вредност сваког туморског марке-
ра посебно.

Одређивање концентрације тумо-
рског маркера се може радити у
време постављања дијагнозе, пре
или у току и након завршетка тера-
пије и на крају периодично да би се
установило евентуално поновно јав-
љање тумора.

Ако се туморски маркер одређује
да би се установила успешност тера-
пије или да би се видело да ли је
дошло до погоршања основне боле-
сти и поновног јављања тумора,
његову концентрацију треба одре-
ђивати периодично у одређеним
временским размацима, да би се
видело да ли долази до повишења
или смањења концентрације истог.
Оваква серијска одређивања су сва-
како значајнија у односу на повре-
мено одређивање нивоа туморског
маркера.

Скрининг тестови су они који нам
омогућавају постављање дијагнозе
пре појаве симптома. Откривање
тумора у раној фази је од великог
значаја, јер то указује да се тумор

P i t a w a  ~ i t a l a c a
Na{ ciq je da ovim odgovorima uputimo obolele na odgovorne lekare radi le~ewa

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

Postanite ~lan Dru{tva Srbije za borbu protiv raka, a sve u ciqu preporuka za
zdraviji na~in `ivota i da biste do~ekali duboku starost.

Dr Vesna Luki}
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није проширио и да нема метастаза,
те да је лечење лакше и успешније.
Да би неки тест био валидан, у сми-
слу скрининга он мора имати високу
специфичност и сензитивност. Већи-
на туморских маркера нема довољну
специфичност нити сензитивност да
би се могли користити за скрининг
малигне болести.

Туморски маркери се не могу
користити за дијагнозу малигне
болести. Стандард за постављање
дијагнозе малигнитета је биопсија,
тј. узимање делова ткива да би се
патохистолошком анализом доказа-
ло присуство малигних ћелија. У
случају да је малигни процес већ
толико узнапредовао у тренутку
откривања, одређивање туморских
маркера може послужити за откри-
вање примарног процеса. На при-
мер, уколико жена има малигнитет
који захвата малу карлицу и трбух и
уз то је повећан CA 125, највероват-
није се ради о малигном тумору
јајника.

Алфа фето протеин (AFP) је при-
мер туморског маркера који може
помоћи дијагностици карцинома
јетре. Ниво овог маркера може бити
повећан у разним болестима јетре,
али ако достигне високи ниво, може
се поприлично бити сигуран да је у
питању малигни процес јетре.

Једна од највећих улога одређи-
вања концентрације туморског мар-
кера је праћење успешности приме-
не терапијских процедура, поготову
код узнапредовале малигне боле-
сти. Ако се туморски макер одреди
пре и после примене терапије и при
томе је дошло до пада његове кон-
центрације, значи да је примењена
терапија била успешна.

Туморски маркери могу послужи-
ти у откривању рекурентних тумора
након завршетка терапије и када
још не постоје знаци истог. Ово се
најчешће односи на:
- Простата специфични антиген

(PSA) за рак простате.
- Хумани хорионски гонадотропин

(HCG) за гестационе туморе тро-
фобласта

- Алфа фето протеин (AFP) за рак
јетре и туморе герминативних
ћелија

- CA 125 за туморе јајника
- Карциноембрионални антиген

(CEA) за карцином дебелог цре-
ва.
У оваквим случајевима периодич-

но, серијско одређивање туморског
маркера има много већи значај него
појединачно и насумично рађење
истих анализа. Притом, препоручује
се поређење резултата тестова
рађених у једној, истој лаборато-
рији, а такође водити рачуна да се
концентрација изражава у истим
јединицама.

Др Весна Лукић
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Обимна је то књига која обухвата
детињство аутора у Босанској Дубици,
школовање у Београду, запослење,
породичне догађаје, универзитетску и
научну каријеру, као и историјат радио-
терапијске службе при Институту за
радиологију и онкологију Србије у
Београду и драгоцену грађу и историјат
Друштва Србије за борбу против рака.

Познавајући аутора више од деце-
није, пре свега као председника овог
Друштва чији сам представник из
Ниша, запазила сам да је неоспоран
књижевни дар аутора, оно што краси
ову књигу. О томе бих коју реч више
након читања које је трајало више од
месец дана од како сам књигу добила
на дар са посветом аутора. Почев од
коментара о свом рођењу на Свете
Враче, па преко добијања имена на
крштењу, затим о имену места Дубица
по храстовим дубовима, књига везује
пажњу читалаца као да је у питању
роман занимљивог сижеа. Оно што је
мени као читаоцу посебно лепо, то је
фина доза хумора која се налази и у
текстовима испод фотографија, али и у
озбиљним коментарима, а све то гово-
ри да је аутор особа која воли хумор и
зна да га користи умешно на ползу
књиге и читаоца. Истраживање порек-
ла своје породице дао је аутор кроз
занимљиве приче, легенде и аутентич-
не податке, драгоцене су фотографије
са опсежним коментарима неретко про-
тканим симпатичним хумором.

Након веселих згода и незгода раног
детињства, следе описи и сећања деча-
ка на ратна збивања, збегови на
Козари, лутања од једног до другог
места и коначно спасоносни транспорт
за Немачку, а не Јасеновац који је зна-
чио сигурну смрт. Успомене на боравак
у Немачкој су сећања на рад неприме-
рен за дечака од седам осам година.
Успомене на школске дане изнете су

углавном анегдотски што даје заним-
љив утисак и остају у сећању јер су
необичне и оригиналне. Усред описа
школских доживљаја и путовања наи-
лазимо на стравичну причу јединог
преживелог из масакра у Глинској
цркви, по имену Љубан Једнак. Ово
казивање говори нам да је зло вечно у
својим разноврсним облицима, а да је
памћење људи на трагедију једва
довољно до наредног ратног сукоба.
Тако се и у овој књизи нашао подугачак
списак жртава из пишчевог завичаја,
страдалих од усташа од 1941. до 1945.
године. То је наш Јад Вашем / то је наш
Зид плача, који се не да и не сме никад
заборавити.

Школовање у Босанској Дубици, ђак
пешак, ручкови у „народској кухињи",
опаске о учитељима и наставницима,
берба кукуруза и глад, та вечна прати-
ља босоногог дечака у Босанској
Дубици дати су тако да подсећају на
писање славног Козарчанина Бранка
Ћопића. Има ту сете преливене хумо-
ром и шалом на свој рачун, као посеб-
ним украсом. Затим се нижу приче и
причице о краткотрајном школовању у
Загребу, затим у Приједору, па у
Београду. И тако надаље и тако до пен-
зионерских дана до председниковања у
Друштву Србије за борбу против рака.
Књига је не само историја једног живо-
та него и историја једне земље и наро-
да и трагедија и успона и падова.
Богата подацима постаје и сама доку-
мент за ползу другима који истражују.

У Нишу 24.2.2014.
Прим. др Кадивна Стевановић
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