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Светска здравствена организација је
почетком ове године објавила да је рак
дојке најучесталије дијагностиковани
малигнитет који је превазишао учеста-
лост појаве карцинома плућа. Сваке
године у свету рак дојке се открије код
више од два милиона жена, док званич-
ни подаци републичког Института за
јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут” показују да се у
Србији код око 4600 жена сваке године
дијагностикује рак дојке. Рак дојке је
болест старије животне доби и око
половине свих пацијената са ново-
откривеним раком дојке старије је од 65
година. Такође, познато је да је рак
дојке најучесталији малигни тумор код
жена у репродуктивном периоду живо-
та и да је најучесталији малигни тумор
који се дијагностикује код трудница. 

Последњих година се у Европи и
Америци уочава тренд да младе жене
одлажу планове за оснивањем породи-
це и рађањем, најчешће због наставка
школовања или пословних обавеза.
Једна анализа показује да је од деведе-
сетих година прошлог века у периоду
од две деценије проценат жена које се
порађају први пут после 30. године
порастао са 4% на 21%. Нажалост,
неке од њих ће се суочити са дијагно-

зом рака дојке пре него што успеју да
остваре своје планове у вези са мате-
ринством. 

Овај број часописа „Рак” посвећен је
младим женама које се суочавају са
раком дојке у периоду када то најмање
очекују. Подаци говоре да је од свих
жена са новооткривеним раком дојке
7% њих млађе од 40 година, што значи
да се у Србији сваке године болест
дијагностикује код око 300 младих
жена. Због специфичности које се
срећу код жена које дијагностикују рак
дојке до 40. године живота, онколошки
приступ у лечењу и праћењу пацијена-
та је сложен. 

Неплодност као последица лечења
рака дојке има велики утицај на квали-
тет живота жена. И док је у почетку на
првом месту доминантан страх и брига
о преживљавању, током времена све
више се јавља забринутост у вези са
материнством. Психолошки дистрес
који  се истовремено јавља као после-
дица дијагнозе рака дојке и могуће
неплодности представља „двоструку
трауму” за жену. Отворен и подржа-
вајући однос и разговор са лекарима
помоћи ће женама да приме и обраде
комплексне информације, али и да
донесу одлуке. 
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Рак дојке је излечива болест ако се
открије у оном стадијуму болести када
се тумор није проширио ван регије
дојке (стадијуми I – III) и када је могу-
ће спровести хируршко лечење.
Лечење болести спроводи се са наме-
ром излечења, што значи да свака жена
која се оперише нема више активну
болест, али постоји ризик да се рак
дојке поврати. Да би се овај ризик сма-
њио препоручују се и друге врсте онко-
лошке терапије, као што је зрачна
терапија или примена хемиотерапије и
хормонске, антиестрогене терапије
после операције. Код младих жена
постоји ризик од појаве неплодности
након лечења рака дојке било због
директног оштећења репродуктивних
органа, било због протокола за лечење
неких типова рака дојке које захтева
дугогодишњу примену антиестрогене
терапије након које многе жене више
неће моћи да затрудне. Поред тога,
постоји бојазан да би трудноћа након
лечења рака дојке могла да повећа
ризик за поновну појаву рака дојке,
нарочито ако се радило о хормон-
зависном типу тумора.  

Како се све већи број жена суочава
са овим проблемом, међународна онко-
лошка и друга стручна удружења пуб-
ликовала су водиче за заштиту плодно-
сти жена којима предстоји лечење
тумора и консултацију о потенцијалном
утицају трудноће после лечења рака
дојке на прогнозу болести. Такође,

данас постоје водичи за лечење рака
дојке који је откривен у трудноћи.
Стручњаци Института за онкологију и
радиологију Србије, где се годишње
лечи више од 1500 жена са новооткри-
веним раком дојке, активно су се
укључили у ове процесе у оквиру раз-
личитих пројеката и сарадње са нацио-
налним и међународним стручним гру-
пама. Ове године је и акредитована
Процедура подршке младим женама са
дијагнозом рака дојке које желе да
затрудне, као и подршка трудницама
које се суочавају са дијагнозом рака
дојке и других малигнитета.   

Због актуелности теме овај број
часописа посвећен је лечењу рака
дојке и трудноћи. Циљ нам је да се
боље упознате са прогнозом рака дојке,
могућностима лечења, утицајем
онколошке терапије на плодност и
могућностима заштите плодности,
утицајем трудноће на исход лечења
рака дојке, као и могућностима лечења
рака дојке у трудноћи. Надамо се да ће
информације које будете прочитали
бити корисне и да ће расветлити неке
недоумице везане за дијагнозу рака
дојке и материнство.   

Прим. др sc. med. 
Снежана Шушњар

Др sc. med. 
Марија Андријић, психолог

2

04-DECEMBAR 2021_jun_2008.qxd  29.11.2021  12:57  Page 2



Жене код којих се рак дојке дијагно-
стикује до 40. године живота сврставају
се у групу младих жена са раком дојке
(енгл. Breast Cancer Young) због тога
што оне деле проблеме својствене за
ову животну доб, као што су прогноза
болести, посебан вид лечења и, најваж-
није, могућност рађања после лечења
рака дојке и последице лечења болести
на плодност. Све то је утицало да
стручна онколошка заједница одвојено
посматра младе жене са раком дојке и
за њих доноси посебне водиче за дијаг-
ностику, лечење и комуникацију са
овим женама о њиховим потребама
везаним за могућност рађања.

Епидемиолошки подаци
Рак дојке је најучесталији малигни-

тет код жена у свету и код нас. Према
најновијим подацима глобалне стати-
стике малигнитета (GLOBOCAN 2020),
сваке године у свету од рака дојке
оболи више од два милиона жена, а
према подацима Регистра за рак
Института за јавно здравље „Др Милан
Јовановић Батут“ у Србији се сваке
године дијагностикује око 4600 жена са
раком дојке, што чини скоро четвртину
свих малигних тумора који се откривају
у женској популацији. Највећи ризик за
појаву рака дојке, поред женског пола,
носи животно доба: ризик се повећава
са годинама старости. Међутим, рак
дојке може да се јави и код младих
жена: око 7% жена са новооткривеним
раком дојке старости је до 40 година, а
статистички подаци говоре да је попу-
лација најмлађих жена, млађих од 35
година, заступљена у 2–4% свих оболе-
лих жена. Другачије речено, једна од
1800 жена старости између 20. до 30.
године и једна од 230 жена старости
између 30. и 40. године живота оболе-
ће од рака дојке.

Лечење раног стадијума 
рака дојке код младих жена
Код већине особа са новодијагности-

кованим карциномима дојке болест се

открива у ранијим стадијумима болести
(означени као стадијуми I–III), пре него
што се рак дојке проширио на друге
органе (стадијум IV). То значи да се код
већине жена са новооткривеним раком
дојке онколошка терапија примењује са
намером излечења. Важно је подвући
да су шансе за излечење највеће код
пацијената код којих се рак дојке
открије у првом стадијуму болести. Због
тога лекари стално упозоравају све
жене да иду на редовне прегледе дојки,
да најкасније од 50. године старости
започну са мамографским прегледима
на две године и да се одмах јаве лека-
ру ради одговарајућег прегледа и
додатне дијагностике ако примете чво-
рић у дојци или пазушној јами, набора-
ност или црвенило на кожи или имају
крвави исцедак из брадавице.

Којим редоследом ће се онколошка
терапија примењивати одређује конзи-
лијум лекара вођен препорукама струч-
них водича за лечење ове болести. Она
увек подразумева хируршко одстрањи-
вање малигног тумора из дојке и регио-
налних лимфних чворова из пазушне
јаме, често зрачну терапију дојке са
или без озрачивања регионалних лим-
фних чворова у пазуху и примену тзв.
системске терапије (то може бити
хемиотерапија, хормонска терапија,
циљана терапија или њихова комбина-
ција). 

Адјувантна системска терапија озна-
чава додатну терапију која се приме-
њује након хируршког лечења у циљу
смањења ризика за поновну појаву
рака дојке (релапс болести). Уопштено
говорећи, која ће се системска терапија
применити код жена са карциномима
дојке зависи од биологије тумора на
основу које данас можемо прецизније
да одредимо на које врсте лекова је
тумор нарочито осетљив и препоручи-
мо оптималну терапију (не добијају сви
пацијенти исту терапију за исти ста-
дијум болести). 
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Адјувантна 
хормонска терапија

Највећи број жена са раком дојке
има хормон рецептор (ХР) позитиван
тумор (тумор који има позитивне
рецепторе за естроген – ЕР и рецепто-
ре за прогестерон – ПР) и код њих се
саветује примена адјувантне хормонске
терапије у дужем временском периоду
(5 до 10 година). Хормонска терапија
делује тако што на различите начине
блокира дејство естрогена. Када су у
питању младе жене које имају редовне
менструалне циклусе у тренутку
постављања дијагнозе рака дојке, хор-
монска терапија постиже антиестроге-
но дејство било тако што смањује ства-
рање естрогена у јајницима, било тако
што блокира дејство естрогена на
нивоу рецептора за естроген. Код мла-
дих жена са ХР позитивним тумором се
примењује лек тамоксифен који се
везује за ЕР на туморским ћелијама
уместо естрогена и тиме спречава раст
тумора.

Тамоксифен се примењује сам или у
комбинацији са неким од LHRH аналога
[госерелин – Золадекс, леупрорелин –
Лупрон, трипторелин – Диферелин]. Не
улазећи у детаље, LHRH аналози су
лекови који привремено прекидају мен-
струацију и уводе младе жене у стање
као да су ушле у менопаузу. Ово стање
је привремено и менструални циклус се
код већине жена поново успостави по
прекиду са применом ових лекова, због
чега се овај начин примене хормонске
терапије назива „оваријална супре-
сија“. За разлику од тога, „оваријална
аблација“ подразумева одстрањивање
или озрачивање оба јајника, када
наступа трајна менопауза.

Важно је знати да се може узимати
тамоксифен (Нолвадекс) иако су јајни-
ци активни, односно иако су редовни
менструални циклуси. Ово се дешава
када је тамоксифен уведен као једини
лек после операције дојке или када је
уведен у комбинацији са LHRH анало-
гом, али се по прекиду примене LHRH
аналога наставља са тамоксифеном. У
случају да се обнови менструални
циклус, није потребно да се одстране
јајници. У овом случају, све време док

се узима тамоксифен саветује се оба-
везна заштита од трудноће коришће-
њем различитих контрацептивних
метода (нпр. механичка заштита као
што су кондоми; хормонске таблете,
популарне анти-беби пилуле нису доз-
вољене). У случају да жена затрудни
док пије тамоксифен, саветује се пре-
кид трудноће, јер тамоксифен може да
доведе до оштећења плода. 

Обнављање менструације након пре-
кида са применом LHRH аналога често
забрињава пацијенктиње јер постоји
бојазан да поновно успостављање мен-
струације и повишење нивоа естрогена
може да повећа ризике за повратак
болести. Данас не постоје докази да је
трајна менопауза, постигнута одстра-
њивањем или озрачивањем оба јајника,
ефикаснија од оваријалне супресије
(применом LHRH аналога) у заштити од
поновне појаве рака дојке. 

Адјувантна хемиотерапија 

После операције рака дојке, у завис-
ности од биологије тумора и ризика за
повратак болести, може бити препо-
ручена адјувантна хемиотерапија.
Данас се хемиотерапија све чешће при-
мењује пре операције, при чему се
терапијски протоколи код већине
пацијената не разликују, без обзира на
то да ли се примењују пре или после
операције. Примењује се комбинација
лекова доксорубицин и циклофосфамид
и, секвенцијално са њима, таксана
(паклитаксел или доцетаксел). Конзи-
лијум лекара одлучује када ће се при-
менити и која врста терапијског режима
ће се препоручити за лечење раног ста-
дијума рака дојке. 

Прим. др sc. med. 
Снежана Шушњар

Др sc. med. Ана Јовићевић 
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BRCA1 и BRCA2 гени су откривени
крајем 20. века и део су велике групе
тумор супресорских гена. Тумор супре-
сорски гени имају важну улогу у одржа-
вању нормалне функције генетичког
материјала ћелије. Главна улога BRCA1
и BRCA2 гена је поправка грешака које
настају на молекулу ДНК (дезоксирибо-
нуклеинска киселина), што могућава
нормално функционисање људског
организма. Уколико тумор супресорски
гени изгубе своју функцију, грешке у
ДНК остају непоправљене што за
последицу може имати настанак карци-
нома. Промене у BRCA1 и BRCA2 генима
које нарушавају њихову нормалну
функцију називају се штетне мутације.
Особе које се роде са штетном мута-
цијом у BRCA1 или BRCA2 гену имају
повећане ризике за оболевање од кар-
цинома током живота, а превасходно од
карцинома дојке и карцинома јајника. 

BRCA 1 и BRCA 2 – 
енгл. Breast cancer 1 и 2

ДНК – дезоксирибонуклеинска 
киселина, кључни преносилац 
наследног материјала у ћелији

Код кога налазимо 
BRCA1 и BRCA2 мутације?

BRCA1/2 мутације се ретко пронала-
зе код особа које су здраве и немају
дијагнозу малигне болести (учесталост
BRCA1/2 мутација је 0,2–0,3%). Овај
проценат је већи, до око 3%, код особа
са раком дојке, и до око 7% код особа

код којих рак дојке откривен пре 40.
године живота, а највиши у породицама
са наследним обликом рака дојке (око
20%).  

Први знак који треба да нас наведе
на помисао да су присутне BRCA1/2
мутације јесте постојање оболелих чла-
нова породице од рака дојке или рака
јајника (позитивна породична историја
за рак дојке и јајника). Пет до 10% свих
случајева рака дојке спада у наследни
облик који карактерише појава више
случајева рака дојке или рака јајника у
породици који се јављају у ранијем
животном добу. BRCA1/2 мутације се
проналазе у око 7–8% мушкараца са
раком дојке. 

Учесталост BRCA1/2 мутација код
особа оболелих од рака дојке је раз-
личита између популација и варира од
1,8% у Шпанији код рака дојке који
није наследног типа до пријављених
чак 36% у Америци у троструко нега-
тивном карциному дојке. У Србији, уче-
сталост BRCA1/2 мутација износи око
13% и најчешће их налазимо код
наследног рака дојке (више оболелих
чланова породице повећава вероватно-
ћу проналажења мутација). Код
пацијенткиња оболелих од рака дојке
дијагностикованог пре 40. године живо-
та, BRCA1/2 мутације проналазимо
чешће код оних пацијенткиња код којих
су други чланови породице оболели од
рака дојке или јајника у односу на оне
без оболелих чланова породице. 

Како се изводи 
генетичко тестирање?   

Уколико је у питању породица са
великим бројем случајева оболелих,
генетичко тестирање се почиње од
особе која има највећу вероватноћу да
носи BRCA1/2 мутацију. Процена веро-
ватноће постојања BRCA1/2 мутација
ради се анализом породичног стабла
(где се уписују болести чланова уже и
даље породице) и употребом стати-
стичких програма. Тестирање се ради
из узорка крви испитаника на ДНК
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материјалу који се из узорка крви изо-
лује. Резултат генетичког тестирања
може бити следећи: 
• Детектована је штетна мутација

(класе 4 или 5) – то значи да постоји
генска промена која је највероват-
није допринела настанку карцинома
код тестиране особе. 

• Није детектована штетна мутација
(класе 1 или 2) – не постоје штетне
промене које имају клинички значај.
Већина генских варијанти које се
проналазе у BRCA1/2 генима заправо
немају клинички значај. 

• Детектована је промена непознатог
клиничког значаја (класа 3) – то
значи да постоји генска промена за
коју још увек не постоји довољно
доказа о њеној штетности, те да у
тренутку њене детекције нема кли-
ничког значаја.

Ризици за настанак рака
дојке и рака јајника 

Код здравих жена са наследним
BRCA1/2 мутацијама животни ризик за
настанак рака дојке креће се у распону
од 41% до 90%. Ризик је утолико већи
уколико је већи број чланова породице
оболелих од малигнитета. Ове жене
имају 33–50% већи ризик да се рак
дојке открије пре 50. године живота у
поређењу са женама без детектованих
штетних BRCA 1/2 мутација. Животни
ризик за настанак рака јајника код
жена са наследним BRCA1 мутацијама
износи 59%, док је за носиоце BRCA2
мутација нешто нижи и износи 16,5%.
Код особа оболелих од рака дојке,
BRCA1 мутације повећавају ризик за
карцином друге дојке до око 40%, док
BRCA2 мутације повећавају ризик за
карцином друге дојке до око 20%.

Значај 
генетичког саветовања 

С обзиром на комплексност добијене
генетичке информације од изузетног је
значаја да се генетичко тестирање
изводи у високо специјализованим
установама терцијарне здравствене
заштите од стране специјално обученог
мултидисциплинарног тима који ће

резултате на адекватан и стручан
начин обрадити и презентовати
пацијентима. Увек се прво тестира
особа оболела од рака дојке или јајни-
ка. Особа која треба да се тестира оба-
вештава се о свим значајним аспектима
генетичког тестирања и она даје свој
пристанак за тестирање. У првом кора-
ку се анализира породично стабло
(подаци о оболевању од малигних
болести за најмање три генерације
сродника у породици) и процењује
вероватноћа постојања BRCA1/2 мута-
ција. 

Након урађене анализе, резултати се
саопштавају пацијентима у мултидис-
циплинарном тиму када се дискутује о
даљим мерама које треба применити у
циљу клиничког праћења или лечења.
Мутације у BRCA1/2 генима се могу пре-
нети и на синове и на ћерке који даље
мутације могу преносити својој деци.
Уколико отац или мајка носе BRCA
мутацију, свако дете има вероватноћу
од 50% да ту мутацију наследи. У слу-
чају да се код особе детектује штетна
мутација на BRCA 1/2 генима, тестира-
ње потомака се врши после њиховог
пунолетства када они дају пристанак за
тестирање. 

Породично стабло приказује сроднике
и претке одређене особе; породично

стабло се понекада симболично 
представља сликом стабла, па су
преци приказани гранама стабла

Др sc. Ана Кривокућа, генетичar
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Пацијенткиње са једностраним спо-
радичним раком дојке имају умерени
ризик зa развој рака друге дојке. Док
већина ових жена никада неће развити
примарни карцином супротне дојке, код
пацијенткиња које су носиоци штетних
мутација ризик је значајно већи и
поступци и процедуре за смањење овог
ризика имају огроман значај. 

Фактор ризика за развој рака дојке,
поред женског пола и година старости,
управо је присуство мутација у високо
пенетрантним генима (BRCA1/BRCA2 –
енгл. Breast Cancer). Животни ризик за
развој рака дојке жена носилаца
BRCA1/2 мутација износи 41–90%.
Ризик за развој карцинома јајника у
овој популацији процењен је на
16–59%, зависно од студије. BRCA
позитивне пацијенткиње оболеле од
рака дојке имају кумулативни ризик за
развој рака супротне дојке 70–80%.
Средњи узраст пацијенткиња носилаца
BRCA1 мутације у време дијагнозе
болести је 44 године, односно 47 годи-
на за носиоце BRCA2 мутације. 

Обострана превентивна мастекто-
мија (отклањање целокупног жлезда-
ног ткива дојке) код здравих жена
носилаца BRCA мутација представља
примарно превентивно хируршко лече-
ње. Систематским прегледом више од
60 студија показано је да ова интервен-
ција смањује ризик за развој рака дојке
за више од 90%. Највећа корист је
показана код младих здравих жена код
којих отклањање обе дојке у комбина-
цији са обостраним уклањањем јајника
и јајовода додатно значајно смањује

ризик за настанак рака дојке за 95% и
највише продужава живот.

Kонтралатерална превентивна мас-
тектомија (одстрањивање целокупног
жлезданог ткива друге дојке) код носи-
лаца штетних BRCA мутација оболелих
од рака дојке, представља секундарно
превентивно хируршко лечење. Код
ових пацијенткиња кумулативни ризик
за настанак тумора у другој дојци расте
са годинама: десетогодишњи ризик за
носиоце BRCA1 мутација износи око
30%, док је за носиоце BRCA2 мутација
око 20%. Резултати неких студија пока-
зују да BRCA1/2 позитивне пацијентки-
ње оболеле од рака дојке код којих је
превентивно одстрањена друга дојка
имају за преко 90% смањен ризик за
појаву тумора у тој дојци и скоро 50%
смањен морталитет због рака дојке у
поређењу са пацијенткињама без пре-
вентивне мастектомије друге дојке, и то
у дугом времену праћења до 20 година.

Превентивно хируршко лечење обу-
хвата две хируршке процедуре и то:
тоталну мастектомију (енгл. total или
simplex – одстрањивање жлезданог
ткива дојке са припадајућом кожом) и
супкутану мастектомију са истовреме-
ном реконструкцијом дојке ендопроте-
зом (енгл. skin-sparing или nipple-
sparing – одстрањивање жлезданог
ткива дојке са очувањем припадајуће
коже са или без брадавице). Показано
је да су процедуре супкутане мастекто-
мије са примарном реконструкцијом
ендопротезом подједнако безбедне као
и тотална мастектомија, али уз значајно
бољи козметски ефекат. Предности
превентивне хирургије су ређе контро-
ле, естетска симетрија и смањена анк-
сиозност, а недостаци су губитак осет-
љивости, хладна кожа, могућности
раних и касних хируршких компликa-
ција (делимично или потпуно пропада-
ње коже, контрактура капсуле, пуцање
протезе), смањена женственост, сексу-
алност и лошија слика о свом телу
после 10 и више година.
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Праћење и контроле жена носилаца
штетних BRCA мутација обавља се
према препорукама и водичима удруже-
ња који су умногоме усаглашени, од
којих су најзначајнији NCCN (Natioinal
Comprechensive Cancer Network) и ESMO
(European Society for Medical Oncology).

Праћење пацијенткиња носилаца
штетних мутација почиње од 25. године
живота или 10 година пре најранијег
случаја рака дојке у породици са дока-
заном BRCA мутацијом упознавањем са
ризиком и препоруком за здрав начин
живота, као и за редовне самопрегледе
и клиничке прегледе на сваких 6–12
месеци. Такође се препоручују и
годишњи прегледи дојки магнетном
резонанцијом (или ултразвуком ако је
ова недоступна), а од 30. године препо-
ручује се још и мамографија на годину
дана.

Код ових жена као најефикаснији
вид превенције појаве рака дојке пре-
поручује се обострана мастектомија,
као и код жена већ оболелих од рака
дојке са једне стране. Превентивно
уклањање јајника и јајовода се препо-

ручује уобичајено у узрасту 35–40.
године, уз могућност одлагања опера-
ције код пацијенткиња носилаца BRCA2
мутација. Веома је важно уравнотежити
корист од превентивног одстрањивања
јајника и јајовода и повећаног ризика
за оболевање узрокованог раном мено-
паузом (срчани или мождани удари,
остеопороза). Од не мањег значаја је и
жеља за рађањем и могућност очувања
фертилитета, што представља неразд-
војиви део стратегије превенције и
посебно се разматра заједно са члано-
вима мултидисциплинарног тима.

Није јасно дефинисано време када
треба урадити превентивне операције.
На такву одлуку утичу лекари чланови
мултидисциплинарног тима који паци-
јеткињи треба да предоче краткорочни
и целоживотни ризик за оболевање од
рака дојке, потенцијалне компликације
и евентуалне могућности за безбедно
праћење. Досадашње искуство показује
да су пацијенткиње које се одлучују за
превентивне процедуре млађе животне
доби, вишег социјалног статуса, обра-
зованије, имају породичну историју
рака дојке, више су забринуте због
могућности поновне појаве рака дојке,
али и за изглед свог тела.

Коначну одлуку о стратегији за сма-
њење ризика (континуирано праћење
или превентивна хирургија) доноси
мултидисциплинани тим лекара заједно
са пацијенткињом.

Проф. др sc. med. Иван Марковић

Др Невена Савковић
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Сазнање да особа болује од рака
дојке представља изузетно стресан
животни догађај који може имати и
карактеристике трауматског искуства.
Постављање дијагнозе малигног обо-
љења уводи особу у психичку кризу
која на известан начин угрожава њене
дотадашње животне планове. Процес
суочавања са дијагнозом је изузетно
психолошки захтеван, посебно уколико
се ради о жени која планира потомство. 

Истраживања су показала да су пси-
хичке тегобе присутне код 75%
пацијената, а да се код трећине од
укупног броја оболелих развије ментал-
ни поремећај за који је неопходна
интервенција стручног лица (психолога
или психијатра). Водеће стручне орга-
низације препоручују да се психоонко-
лошке процене рутински спроводе у
тзв. критичним тачкама специфичног
онколошког лечења и то: непосредно
након добијања дијагнозе рака дојке,
на почетку и након завршеног онколош-
ког лечења и у периоду контрола и
праћења. Ове процене су веома важне
и имају за циљ да се психосоцијалне
тегобе на време препознају и да се
пружи одговарајућа психоонколошка
подршка оболелима и њима блиским
особама.

У зависности од фазе лечења код
жена са раком дојке могу се јавити раз-
личите психичке тегобе. Након доби-

јања дијагнозе код оболелих се може
јавити широк спектар психичких реак-
ција. Најчешће су то: шок, неверица,
страх, забринутост, порицање, узнеми-
реност, туга, усамљеност, доживљај
беспомоћности и преплављености и др.
С обзиром на то да се малигне болести
најчешће везују за старију животну
доб, код млађих особа се поред ових
осећања могу јавити и снажан дожив-
љај неправде и осећање љутње.
Постоји заблуда да је особа која дожив-
љава ова осећања „психички слаба или
лабилна”. Међутим, треба истаћи да је
то нормалан психолошки одговор иза-
зван неочекиваним догађајем и дожив-
љајем животне угрожености. За жену
која пролази кроз процес лечења битно
је да препозна ова осећања и дозволи
себи испољавање истих, што уједно
представља одраз њене унутрашње
снаге и спремности да се суочи са
болешћу и процесом лечења. 

Постоје бројни фактори ризика који
представљају претњу по ментално
здравље жене која се лечи од рака
дојке као што су: млађа животна доб,
промена у изгледу, губитак косе или
дојке, смањен либидо, рана менопауза,
измењен доживљај властите женстве-
ности итд. Начин на који ће се жена
носити са овим стресорима зависи од
црта личности, унутрашњих и спољаш-
њих снага и подршке. 

Треба истаћи да разговор са струч-
њаком из области менталног здравља
може бити користан, тако да не треба
оклевати када је тражење подршке у
питању. Процес лечења је захтеван и
корисно је имати различите изворе под-
ршке, како би се лечење лакше подне-
ло. 

Др sc. med. 
Марија Андријић, психолог

Александар Рангелов, 
маст. психолог
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Малигне болести по правилу настају
у старијем животном добу. Последњих
деценија све више жена одлучује се да
одложи трудноћу, а удруженост труд-
ноће и малигне болести постаје све
већи проблем. Такође, због побољша-
ња исхода лечења малигнитета у
репродуктивном добу, неопходно је и
побољшање знања о поступцима за
очување плодности током лечења и
саветовање младих жена, лечених због
малигних болести, које желе трудноћу. 

Важност овог проблема била је
основни разлог због кога је тим струч-
њака различитих специјалности одлу-
чио да на конкурс Министарства науке
2011. године пријави пројекат под
називом „Канцер и трудноћа” са циљем
истраживања у области плодности и
трудноће код оболелих од малигних
болести и психоонколошким аспектима
повезаности малигних болести и труд-
ноће. Основни циљеви пројекта били су
побољшање квалитета живота жена у
репродуктивном добу лечених због
малигних болести које желе да очувају
плодност, жена које су затруднеле
после лечења малигних болести и жена
којима је малигна болест откривена у
трудноћи.

У пројекту су учествовали Медици-
нски факултет Универзитета у
Београду, Институт за онкологију и
радиологију Србије, Медицински факу-
лтет Универзитета у Новом Саду и
Факултет организационих наука Уни-
верзитета у Београду. Све активности
планиране пројектом су са успехом
завршене. У области гинекологије и
онкологије издвојено је посебно поље
названо Онкофертилитет. Због све
већег броја младих жена са удруженим
малигнитетом и, било трудноћом, било
жељом да роде, постојање Онкоферти-
литета је прихваћено са великим инте-
ресовањем и великом подршком од
стране и гинеколога и онколога.

Од посебне важности је да су кроз
Пројекат формирани одрживи облици
организације који се баве удруженим
канцером и трудноћом. У Клиници за
гинекологију Клиничког центра Србије,
Институту за онкологију и радиологију
Србије и у Институту за онкологију
Војводине формирана су саветовалиш-
та за канцер и трудноћу и саветовалиш-
та за психоонкологију. 

Конзилијум за канцер и хуману
репродукцију сем специјалиста из раз-
личитих области онкологије укључује и
специјалисте репродуктивне медицине,
ендокринологе, перинатологе, неонато-
логе и психологе. Деликатност и ком-
пликованост проблема младе жене која
има малигну болест, а истовремено же-
ли да сачува могућност рађања или
труднице која има малигну болест,
захтевају велико стручно знање и вели-
ку посвећеност оних који се определе
за ову област. Због вишегодишњег
успешног рада у области канцера и
трудноће, носилац Пројекта, Клиника
за гинекологију и акушерство Клини-
чког центра Србије добила је статус На-
ционалног центра за онкофертилитет. 

Проф. др sc. med. Весна Кесић
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Ове године је у Институту за онколо-
гију и радиологију Србије у оквиру
Одељења за супортивну онкологију
почела званично са радом Амбуланта за
онкофертилитет, у којој се младе жене
које се суочавају са раком дојке могу
посаветовати о могућностима да
затрудне после лечења болести. Од
свих пацијенткиња са новооткривеним
раком дојке мање од 10% њих је млађе
од 40 година. Истовремено, рак дојке је
најучесталији малигнитет у репродук-
тивном добу жене и најучесталији
малигнитет који се дијагностикује код
трудница (испред рака грлића матери-
це, лимфома, рака јајника и меланома)
и чини 40% од свих малигнитета.

Утицај трудноће након рака дојке
откривеног у раном стадијуму болести и
онколошке терапије спроведене са
циљем излечења, испитиван је уназад
две деценије кроз анализе исхода лече-
ња младих жена које су накнадно
затруднеле. Могућност да лечење иза-
зове неплодност и бојазан да би труд-
ноћа могла да разбукта болест после
операције рака дојке најчешће забри-
њава пацијенткиње, чланове њихових
породица, али и лекаре. 

Ова тема је у Србији актуелизована
још 2004. године када је одржан редов-
ни састанак Канцеролошке секције
Српског лекарског друштва у Прокупљу
посвећен младим женама и ризицима за
оболевање од рака дојке, лечењу рака
дојке и будућој трудноћи. Од тада па
надаље, ова тема је била предмет дис-
кусије на бројним стручним скуповима
онколога који окупљају мултидисципли-
нарно хирурге, интернисте, радиологе
и гинекологе. Следећи корак био је
укључивање стручњака Института за
онкологију и радиологију Србије у
пројекат „Канцер и трудноћа“ Министа-
рства науке и технолошког развоја у
оквиру којег је започето прикупљање
података и праћење пацијенткиња које
су затруднеле после лечења рака дојке
откривеног у раном стадијуму. Учество-
вање у једном овако важном пројекту

довело је до сарадње са стручњацима
из других медицинских области и орга-
низовања тима лекара, медицинских
сестара и психолога унутар Института у
циљу пружања подршке женама са
дијагнозом рака дојке пре, током труд-
ноће и после порођаја. 

Сарадња наших стручњака и међуна-
родних удружења такође је започела
почетком 2000-их година укључивањем
у истраживачке пројекте који су били
дизајнирани да одговоре на неколико
важних питања. Захваљујући заједнич-
ком раду нашег стручног тима и
пацијенткиња које су се са пуно пове-
рења укључиле у ове студије, данас
имамо неколико важних закључака који
су побољшали исходе лечења ових
жена. Сарадња са Интернационалном
групом за истраживање рака дојке се
наставља кроз студију која треба да
одговори на питање да ли је безбедно
привремено прекинути са адјувантном
(превентивном) хормонском, анти-
естрогеном терапијом ради трудноће, а
да се са онколошком терапијом настави
после порођаја и дојења. 

Данас постоје јасне препоруке за
заштиту плодности код младих жена са
дијагнозом малигнитета којима пред-
стоји примена хемиотерапије и могућ-
ности рађања. Информација о ризици-
ма за повратак болести код жена након
лечења рака дојке важан је део комуни-
кације са пацијенткињама и њиховим
члановима породице пре него што
донесу деликатну одлуку о будућем
потомству. Очување плодности и пла-
нирање породице након лечења малиг-
не болести је могуће и представља реа-
лан циљ младих жена са дијагностико-
ваним раком дојке у раном стадијуму. 

У Институту за онкологију и радио-
логију Србије сваке године лечење
започне преко 1500 пацијената са ново-
откривеним карциномима дојке, а међу
њима је око 80–90 младих жена код
којих се болест открива у ранијем ста-
дијуму. Наше искуство указује на то да
су многе од њих веома заинтересоване
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за разговор о могућности рађања. До
сада смо обавили разговоре са многим
пацијенткињама, активно смо подржа-
ли и испратили више од 30 младих
жена које су затруднеле после лечења
рака дојке и до сада је рођено укупно
37 здравих беба. 

У Институту за онкологију и радио-
логију Србије акредитована је процеду-
ра Подршке младим женама оболелим
од рака дојке које желе потомство. По
добијању дијагнозе рака дојке
пацијенткиње се упућују на Конзилијум
за дојку ради доношења одлуке о
отпочињању онколошког лечења. Наш
план је да младим женама са дијагно-
зом рака дојке у раном стадијуму боле-
сти понудимо анкету о жељама за
потомством и на основу исказаних ста-
вова закажемо преглед у Амбуланти за
онкофертилитет. У оквиру рада амбу-
ланте пружа се подршка онколога и
психолога у процесу доношења одлуке
о будућем потомству и праћењу током
трудноће и после порођаја. Овде се
пацијенткиње саветују о могућностима
заштите плодности пре примене хемио-
терапије и планирању трудноће по
завршетку онколошке терапије, а раз-
говор може да се обави у било којој
фази лечења. Истовремено је могуће

обавити и саветовање у вези са ризици-
ма за повратак рака дојке према
постојећим факторима ризика присут-
ним у тренутку постављања дијагнозе
болести и утицају трудноће или проце-
дура замрзавања јајних ћелија или
заметака пре примене хемиотрапије у
циљу заштите плодности на овај ризик. 

Разговор са психологом може помо-
ћи пацијенткињама да ублаже своје
бриге и страхове и да уз стручну под-
ршку донесу најбоље одлуке за себе и
своју породицу. Стручна психолошка
подршка доступна је и за пацијенте и за
чланове њихових породица.

Надамо се да ћемо кроз рад
Амбуланте за онкофертилитет помоћи
многим младим женама које се суоча-
вају са дијагнозом рака дојке, да благо-
времено добију поуздане информације
и подршку у вези са заснивањем поро-
дице и рађањем. 

Др Ана Жилић 

Др sc. med. 
Марија Андријић, психолог

Прим. др sc. med. 
Снежана Шушњар
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Само неколико дана после 31. рођен-
дана сазнала сам да имам рак дојке,
испоставило се троструко негативни
медуларац. У тренутку када сам посло-
жила многе животне коцкице и када је
дословно требало да оснујем породицу,
ја добијам овакву дијагнозу. Чинило ми
се смртну пресуду.

Тада сам једино размишљала да спа-
сем живу главу, што је подразумевало
операцију, хемиотерапије, зрачење…
Потомство ми није било ни на крај
памети. Али било је у плану за неку
даљу будућност.

Зато сам после консултација с лека-
рима, првенствено са докторком
Снежаном Шушњар, чији сам пацијент,
одлучила да замрзнем јајне ћелије, које
ме ево данас, здраву, чекају.

Данас, после 5 година.
Данас, када имам зелено светло да

останем у другом стању.
Можда ћу то успети природним

путем па ми вештачка оплодња неће ни
требати, али драго ми је што знам да
имам план Б.

Верујем да ћемо до следећег броја
овог часописа сазнати који је упалио :)

Александра Стојковић

13
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Постављање дијагнозе рака дојке и
специфично онколошко лечење пред-
стављају веома изазован и комплексан
период у животу оболеле особе и њене
породице. Жена је суочена са веома
стресним искуствима која утичу на раз-
личите аспекте њеног живота. 

На почетку специфичног онколошког
лечења брига о преживљавању је на
првом месту, али током времена код
жена које планирају потомство јавља
се забринутост у вези са материнством.
Истраживања су показала да младе
жене оболеле од рака дојке имају гене-
рализоване, дуготрајне страхове и
бриге у вези са могућим ризицима и
повратком болести, одржавањем одно-
са са партнером, способношћу да
затрудне, изнесу трудноћу, роде здраво
дете, и др. 

Немогућност рађања као последица
специфичног онколошког лечења има
снажан утицај на квалитет живота мла-
дих жена. У репродуктивном периоду
потенцијални губитак способности
рађања једнако је болан као и вест о
дијагнози малигног обољења. Ова
сазнања представљају „двоструку трау-

му” за младу жену. Немогућност да
остану у другом стању жене доживаља-
вају као губитак, без обзира на то да ли
имају или немају деце. Посебно је осет-
љива група жена које немају деце
и/или партнера. Оне често имају дожи-
ваљај да су обележене, мање вредне
и/или непожељне, што представља
потенцијални ризик за усамљеност,
изолацију и стигматизацију. Могућност
да се остваре у улози мајке женама
враћа наду, помаже им да се лакше
суоче са дијагнозом и процесом лече-
ња, пружа осећај олакшања, и постаје
извор позитивног размишљања. 

Важно је скренути пажњу и указати
да многе младе жене исказују све већу
потребу да о овим темама разговарају
више са својим лекарима. Благовре-
мене и поузданане информације пома-
жу женама да се припреме и суоче са
различитим изазовима у лечењу рака
дојке. 

Др sc. med. 
Марија Андријић, психолог

Александар Рангелов, 
маст. психолог
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Онколошка терапија рака дојке је
терапија која је усмерена на тумор и
њен циљ је повлачење болести код
пацијената са активном малигном
болешћу или смањење ризика од
повратка тумора код пацијената без
активне малигне болести, али са ризи-
ком да се она поново јави. Онколошка
терапија подразумева више врста тера-
пијских приступа као што су хируршко
лечење, зрачна терапија и системска
терапија применом лекова попут
хемиотерапије, хормонске терапије и
циљане терапија где се примењују ино-
вативни лекови у лечењу посебних
врста рака дојке. 

Како онколошка терапија
може да узрокује неплодност? 
Лечење малигних болести може на

два начина да утиче на појаву неплод-
ности:
• оштећује репродуктивне органе,

органе који учествују у процесу заче-
ћа, одржавања трудноће и порођају,
као што су: јајници, јајоводи и мате-
рица; 

• оштећује органе који учествују у
стварању полних и других хормона,
као што су јајници. 
У јајницима се налазе јајне ћелије од

незрелих до зрелих форми. Укупан број
незрелих јајних ћелија је коначан за
сваку жену, односно свако женско дете
рађа се са коначним бројем јајних
ћелија. То значи да када се потроше
све јајне ћелије у току репродуктивног
доба жене, нове се не могу створити.
После 40. године живота код жена се
значајно смањује могућност зачећа и
рађања, односно вероватноћа да може
да затрудни, јер се нагло смањује број
јајних ћелија у јајницима. Губитак здра-
вих јајних ћелија може довести до
неплодности и ране менопаузе. 

Која онколошка терапија
може да узрокује стерилитет?
На првом месту хируршко одстрањи-

вање репродуктивних органа или њихо-

вих делова, по природи ствари, узро-
кује стерилитет. Примери за то су
одстрањивање материце (хистеректо-
мија), једног или оба јајника (овариек-
томија или оофоректомија) или одстра-
њивање лимфних чворова у карлици.
Данас постоји могућност да се код
тумора грлића материце код младих
жена не одстрани цела материца, већ
грлић или његов део (трахилектомија)
у циљу омогућавања накнадне трудно-
ће. Индикације за овакав приступ у
онкологији треба строго поштовати и то
одређују гинеколози онколози, односно
конзилијуми лекара који се баве дијаг-
ностиком и лечењем тумора гинеко-
лошких органа.

Примена зрачне терапије (радиоте-
рапија) у чијем се зрачном пољу налазе
репродуктивни органи, такође може да
узрокује стерилитет (нпр. зрачење
трбуха, карлице, материце, јајника и
околних структура, доњег дела кичме,
питуитарне жлезде (хипофиза) у мозгу
или озрачивање целог тела приликом
припреме за трансплантацију косне
сржи код хематолошких малигнитета).

Системска терапија, попут хемиоте-
рапије, такође може да доведе до сте-
рилитета. Хемиотерапија уништава
малигне ћелије јер се оне брзо деле;
међутим, она утиче и на здраве ћелије
организма које се брзо деле, укљу-
чујући и незреле јајне ћелије у јајници-
ма, тако да је једно од значајних неже-
љених дејстава код младих жена нега-
тиван утицај на плодност.

Примена хемиотерапије и
ризик за појаву неплодности 
Хемиотерапија може да узрокује

привремену или трајну неплодност,
односно може да доведе до привреме-
ног или трајног губитка менструалног
циклуса. Код неких жена се менструал-
ни циклус може поново успоставити,
али обнављање менструације не значи
увек и могућност зачећа. Хемиоте-
рапија код многих жена узрокује рану
менопаузу која наступа раније него што
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би се то десило да није примала хемио-
терапију.

Какво оштећење репродуктивних
органа може да настане током примене
хемиотерапије зависи од више факто-
ра:
• од врсте хемиотерапије: немају сви

лекови исти потенцијал да оштете
јајнике, нпр. алкилирајући агенси,
као што је циклофосфамид могу
више да оштете јајнике него такса-
ни, као што су паклитаксел или
доцетаксел;

• од дозе лекова (што је већа доза
примљених цитотоксичних лекова,
то је већа вероватноћа да ће доћи до
неплодности);

• од животног доба жене која прима
хемиотерапију (жене старије од 40
година у значајно су већем ризику од
трајне неплодности у поређењу са
женама које су млађе од 40 или 35
година). 
Ако је хемиотерапија узроковала

прекид менструације, не значи да је тај
прекид трајан и да је жена трајно ушла
у менопаузу. Узорковањем крви и одре-
ђивањем нивоа хормона ФСХ (фолику-
лостимулирајући хормон) и естрадиола
прецизније се одређује менопаузни ста-
тус ових жена. Исто тако, ако су жене
после привременог прекида, узрокова-
ног применом хемиотерапије, обновиле
менструални циклус, то не значи и да

могу да затрудне. У циљу прецизније
провере оваријалне резерве јајника
одређује се ниво АМХ (anti Mulerian хор-
мон) из крви. 

Према водичима добре клиничке
праксе водећих стручних онколошких
удружења (ASCO/ESMO/ESGO) младим
женама које дијагностикују рак дојке у
раном стадијуму саветује се консулта-
ција са онкологом и специјалистом
репродуктивне медицине о важним
питањима везаним за плодност: о пла-
новима за рађањем у будућности, да ли
трудноћа утиче на ток болести након
иницијалног лечења и могућности
заштите плодности пре започињања
онколошког лечења. 

Прим. др sc. med. 
Снежана Шушњар

Плодност (фертилитет) – способност
жене да затрудни.

Неплодност (стерилитет) – немогућ-
ност да жена затрудни или одржи труд-
ноћу до краја.

Оваријална резерва – укупан број
незрелих јајних ћелија у јајнику.

Онколошка терапија – различите
врсте лечења усмерене против тумора.

Репродуктивно доба жене – животно
доба жене када може да затрудни (oд
пубертета до менопаузе).

16
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Неке врсте онколошког лечења
доводе до неплодности, попут хирурш-
ког одстрањивања јајника или матери-
це или зрачне терапије гинеколошких
органа која доводи до трајне ране
менопаузе код младих жена. Међутим,
код жена код којих се препоручује при-
мена хемиотерапије постоји могућност
замрзавања јајних ћелија или заметака
(ембриона) пре примене хемиотера-
пије. Ове процедуре су безбедне, јер су
протоколи за стимулацију јајника (ову-
лације) и прикупљање (аспирацију)
јајних ћелија из јајника тако дизајнира-
ни да се најмање подиже ниво естроге-
на у крви, коришћењем лекова из групе
инхибитора ароматазе, као што је лет-
розол. Неколико анализа показало је да
жене са карциномима дојке које су про-
шле процедуре замрзавања јајних
ћелија или ембриона немају лошији
исход лечења у поређењу са женама
које то нису радиле. 

Замрзавање ткива јајника у циљу
заштите плодности може се применити
ако хемиотерапију треба започети у
што ранијем року. Лапараскопски се
одстрани део јајника који се замрзава,
а када пацијенткиња жели да затрудни,
јајник се одмрзне и враћа натраг.
Животно доба је од значаја за успеш-
ност ове процедуре, која се препору-
чује женама млађим од 36 година. 

Код жена са карциномима дојке, код
којих није урађено замрзавање јајних
ћелија или ембриона, постоји још једна
могућност смањења ризика од неплод-
ности, а то је да се истовремено са
хемиотерапијом примени и један од
лекова из групе LHRH аналога (госере-
лин, леупрорелин или трипторелин).
Ови лекови доводе до привременог
прекида менструације. Студије су пока-
зале да се код жена које су истовреме-
но примале LHRH аналоге и хемиотера-
пију чешће опоравља менструални
циклус након завршетка адјувантне
хемиотерапије и оне чешће остају труд-

не у поређењу са женама које су прима-
ле само хемиотерапију. Данас такође
имамо податке који указују на то да
примена LHRH аналога у комбинацији
са хемиотерапијом не смањуја ефикас-
ност хемиотерапије код пацијенткиња
са HR позитивним раком дојке. Према
светским водичима, примена LHRH ана-
лога уз хемиотерапију није замена за
замрзавање јајних ћелија и ембриона,
али може бити један начин више да се
заштити плодност када процедуре
замрзавања јајних ћелија и ембриона
нису доступне. Исто тако, ова комбина-
ција смањује ризике за појаву ране
менопаузе (пре 45. године живота).

Проф. др sc. med. Весна Кесић

Прим. др sc. med. 
Снежана Шушњар

LHRH аналог – аналог хормона који
поспешује излучивање лутеинизи-
рајућег хормона и доводи до привреме-
ног прекида менстуралног циклуса.

HR – рецептори за хормоне естроген
и прогестерон. 
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Када се рак дојке дијагностикује у
раном стадијуму, онда се лечење
спроводи са намером излечења.
Међутим, код ових пацијенткиња
постоји ризик да се рак дојке поново
појави. То некада може бити појава
метастаза у разним органима, као што
су јетра, плућа или кости, што
ограничава дужину живота. Није код
свих жена ризик за повратак рака дојке
једнак, код неких је већи а код других
мањи, што зависи од више фактора, а
најзначајнији је стадијум у којем се
открива болест. Код пацијената код
којих ће се болест повратити ризик од
повратка тумора је највећи у првих
неколико година од операције. Због
тога се често саветује да се трудноћа
одложи за бар две године после
завршетка хируршког лечења. 

Колико дуго треба одлагати трудно-
ћу такође зависи од врсте онколошке
терапије и животног доба жене.
Генерално, трудноћа после лечења
рака дојке у раној фази је безбедна и за
жену и за бебу. Врста онколошке тера-
пије такође одређује дужину времен-
ског периода од завршетка лечења до
зачећа. Према ESMO препорукама, од
завршетка адјувантне хемиотерапије до
зачећа треба да прође бар годину дана,
од завршетка примене трастузумаба
бар седам месеци, а од прекида лечења
са тамоксифеном најмање три месеца.

Да ли трудноћа додатно
повећава ризике од повратка
малигне болести, нарочито

код хормон рецептор 
позитивног карцинома дојке?
Тачно је да је владала бојазан лека-

ра онколога да би трудноћа код жена
које су имале ЕР позитивне туморе
могла да разбукта болест и поспеши
ширење рака дојке. Рађене су многе
ретроспективне анализе мањих или
већих група пацијенткиња које су
затруднеле после лечења рака дојке и
поредиле исходе њихових лечења са
исходима лечења младих жена које

нису затруднеле. И све су ове студије
показале исти тренд: не само да труд-
нице нису имале лошије исходе лече-
ња, већ су и дуже живеле у односу на
жене које се нису порађале после лече-
ња рака дојке. 

Овакве анализе имају своја огра-
ничења и недоумице, те је пре више
година пажљиво дизајнирана једна рет-
роспективна анализа у којој је учество-
вало више европских онколошких цен-
тара. Не улазећи у детаље, она је након
дужег праћења показала управо оно
што су показале и мање ретроспектив-
не студије: трудноћа не повећава ризи-
ке за повратак рака дојке ни код жена
са ЕР негативним, нити код жена са ЕР
позитивним карциномима дојке.
Резултати ове студије објављени су
први пут 2010, а други пут, са ажурира-
ним подацима, 2016. године у реле-
вантним стручним часописима. Ова сту-
дија дала је најпоузданије податке који
су послужили као полазна тачка за
даља истраживања у овој области.

Ове године објављена је и мета ана-
лиза, која је обрадила велики број
података у вези са трудноћом код жена
након лечења рака дојке (анализирано
је 39 студија). Ова анализа је обухвати-
ла преко осам милиона жена из опште
популације и преко 112.000 жена лече-
них од рака дојке од којих је 7500 жена
затруднело после лечења. Анализа је
показала да су жене лечене због рака
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да ли је то могуће?
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дојке имале мању шансу да ће затруд-
нети у односу на жене из опште попу-
лације које нису имале рак дојке и да се
већи број породиља са дијагнозом рака
дојке породило царским резом.
Истовремено није забележен повећани
ризик од конгениталних аномалија
деце, значи није било поремећаја у раз-
воју њихових органа, нити других ком-
пликација. Ова анализа је показала да
су жене које су се порађале после лече-
ња рака дојке живеле дуже од жена
које се нису порађале после лечења
због рака дојке. 

У вези са свим до сада анализираним
подацима, међународна стручна зајед-
ница онколога у свету сматра да данас
располажемо веома чврстим доказима
који потврђују да трудноћа не повећава
додатно ризике за повратак рака дојке
који су одређени факторима ризика
присутним у тренутку постављања
дијагнозе болести. То се такође односи
и на жене носиоце наследних штетних
мутација на BRCA 1 и BRCA 2 генима.
Због тога се саветује да се свака жена
која жели трудноћу додатно консултује
са онкологом ради разговора колики је
ризик за повратак рака дојке и колики
ризик жели да преузме у случају да
затрудни. У том контексту саветује се
да партнери разговарају са онкологом о
ризику да се поврати малигна болест,
односно ризику да дете подиже један
родитељ. Доношење одлуке о рађању
после лечења малигне болести није
једноставно. Одлуку доноси жена са
својим партнером након што су потпуно
информисани о свим битним чињеница-
ма везаним за исходе лечења рака
дојке.

Трудноћа код жена носилаца
штетних BRCA мутација са

дијагнозом рака дојке 
У децембру 2019. године у Авелину

(Италија) одржан је састанак на коме су
учествовали експерти из области
репродуктивне медицине, заштите фер-
тилитета и онкологије да сагледају
дотадашње резултате истраживања у
овој области. Између осталих, тада су
издате препоруке везане за жене
носиоце штетних мутација на BRCA 1/2

генима код којих је откривен рак дојке
и могућности рађања. 

Подаци говоре да код ових пацијент-
киња постоји мањи број јајних ћелија,
што може да утиче на лошији одговор
приликом стимулације јајника. Исто
тако, нема података да ове жене имају
већи ризик од појаве неплодности због
примене хемиотерапије у поређењу са
женама које нису носиоци штетних
мутација. Примену LHRH аналога исто-
времено са хемиотерапијом треба пону-
дити свим женама које желе трудноћу,
нарочито у светлу најновијих резултата
који показују да трудноћа код жена
носилаца штетних BRCA мутација не
повећава ризике од повратка рака
дојке, исто као код жена које немају
штетне мутације. Такође, сматра се да
је безбедно замрзавање јајних ћелија и
ембриона након процедуре контролиса-
не стимулације јајника протоколима
који подразумевају примену летрозола,
без обзира на постојање штетних мута-
ција на BRCA генима. 

Посебно је питање могућности пре-
ношења штетне мутације на потомство.
Код зачећа природним путем, препору-
ке су да се након пунолетства потомка
понуди тестирање на BRCA мутацију. У
случају спровођења процедуре вештач-
ке оплодње, може се разматрати могућ-
ност генетског тестирања ембриона пре
његовог враћања у материцу жене (тзв.
преимплантационо генетичко тестира-
ње). Ово је медицинско и етичко пита-
ње, али одлука је лична, доноси је
пацијенткиња након подробног инфор-
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мисања о лошим и добрим странама
ове процедуре. 

Дојење да или не?
Физиолошка улога дојке је да после

порођаја ствара млеко. У мајчином
млеку налазе се све потребне хранљи-
ве материје (осим витамина Д) које су
неопходне за нормалан раст и развој
детета до шест месеци живота. Бебе

које су храњене мајчиним млеком
отпорније су на болести од деце која
нису дојена. Веома је важно што раније
започети дојење, јер се на тај начин
успоставља најбољи контакт између
мајке и бебе. Данас се сматра да
дојење не повећава ризике за настанак
рака дојке у општој популацији жена,
нити повећава ризике за настанак
локалног рецидива код жена које
затрудне после лечења рака дојке, без
обзира на постојање BRCA мутација.
Због тога се не саветује да се после

порођаја прекида лактација, већ да
мајка доји дете колико год има млека. 

Жене код којих је урађена поштедна
операција дојке, након чега је спрове-
дена и зрачна терапија, не могу да доје
дете из лечене дојке, јер је овим тера-
пијским процедурама оштећено ткиво
дојке и не ствара се млеко. Жене код
којих је урађена супкутана мастекто-
мија са стављањем протезе, уз очувану
брадавицу, не могу да доје из лечене
дојке, мада понекада може у почетку да
се ствара оскудна количина млека. То
је могуће јер приликом овакве опера-
ције може да заостане мала количина
жлезданог ткива испод брадавице са
изводним млечним каналићима. Ако се
појави млеко на тој брадавици, жене не
треба да се уплаше, стварање млека ће
само од себе да престане. У оба наведе-
на случаја у другој дојци се нормално
ствара млеко и дете треба да се доји из
ње.

Др Ивана Минић

Прим. др sc. med. 
Ивана Божовић Спасојевић

Прим. др sc. med. 
Снежана Шушњар
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Адјувантна (превентивна) хормонска
(антиестрогена) терапија после опера-
ције рака дојке траје најмање пет годи-
на, а код неких пацијенткиња препору-
чује се и 10 година. За велики број
жена након истека овог периода зна-
чајно се смањује могућност да затруд-
не, нарочито ако је рак дојке откривен
око 40. године. Ретроспективне анализе
реалне праксе показују да неке жене
одустају од хормонске терапије да би
оствариле своје планове за рађањем.
Да би изашли у сусрет младим женама
које се суочавају са дијагнозом рака
дојке пре него што су оствариле своје
планове за оснивањем породице и
потомством, академска онколошка
заједница је након добијања резултата
који су са великом поузданошћу
потврдили да трудноћа не повећава
ризик за повратак рака дојке, сагледа-
ла могућности једног новог истражива-
ња. 

Тако је дизајнирана академска сту-
дија Интернационалне групе за истра-
живаје рака дојке (International Breast
Cancer Study Group, IBCSG 48-14
Positive), која укључује жене животне
доби до 42 године које су оперисане
због HR позитивног рака дојке и које
око две године примају адјувантну хор-

монску терапију. Још један важан услов
мора бити испуњен: јасно изречена
жеља и решеност да затрудне. Студија
треба да одговори на питање да ли је
безбедан привремени прекид адјувант-
не хормонске терапије ради остварива-
ња трудноће, да би се након порођаја и
периода дојења, наставила хормонска
терапија онолико колико је потребно
према протоколу. 

У овој студији учествује 203 центра
из 20 земаља на четири континента, а
један од њих је и Институт за онколо-
гију и радиологију Србије. У периоду од
децембра 2014. до децембра 2019.
године укључено је више од 500 жена
старости између 27 и 42 године, које се
већином нису порађале пре дијагнозе
рака дојке. До сада је 351 жена затруд-
нела, а рођено је 307 беба. Студијски
подаци свакодневно се ажурирају,
обрађују сваких шест месеци и размат-
рају од стране независног тима експе-

рата чланова Комитета за безбедност и
праћење података (DSMC – Data Safety
and Monnitoring Commettee). Последња
седница Комитета одржана је у јуну
2021. и након обраде података
закључено је да нема елемената да се
студија превремено прекине јер без-
бедност учесница у студији није угро-
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Да ли се примена адјувантне хормонске терапије
може раније прекинути због трудноће?

Данијел, Жанет и Шандор Голи са стручним тимом ИОРС-а
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жена, те је дата сагласност да се сту-
дија настави како је било планирано.
Како је укључивање пацијенткиња у
студију завршено у децембру 2019.
године (годину дана раније од предви-
ђеног), у плану је период праћења од
неколико година и за сада је још рано
за доношење закључака. 

Мултидисциплинарни тим лекара
(медикални онколози, патолог, гинеко-
лог) и медицинске сестре са великим
искуством у извођењу клиничких испи-
тивања Института за онкологију и
радиологију Србије се 2017. године
укључио у ову академску студију. Преко
нашег центра у ову студију укључено је
пет жена, код којих је после периода од
око две године од операције рака дојке
прекинута адјувантна хормонска тера-
пија ради покушаја да затрудне.
Госпођа Жанет Голи која је родила

Данијела почетком априла ове године,
желела је да са другим женама подели
своје искуство. 

Данас немамо податке да ли је при-
времени прекид адјувантне хормонске
терапије зарад трудноће безбедан за
жену са дијагнозом рака дојке. Док не
стигну резултати Positive студије, струч-
ни водичи (St Gallen 2021, NCCN 2021,
ASCO 2018, ESMO 2020) за лечење
раног стадијума карцинома дојке дозво-
љавају да се трудноћа разматра у овом
контексту, али само након потпуног
информисања и дискусије са пацијент-
кињом о привременом прекиду примене
адјувантне хормонске терапије и ризи-
цима које овакав приступ носи. 

Прим. др sc. med. 
Снежана Шушњар
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Реч пацијенткиња

Зовем се Жанет Голи, имам 33 годи-
не, по занимању васпитачица. Од мале-
на сам желела своју породицу, децу.
Кад сам нашла љубав мог живота, тај
циљ ми је био све ближи. Само годину
дана после венчања открили смо да
имам карцином дојке. Никад нећу забо-
равити тај тренутак. Док смо ми плани-
рали породицу, схватила сам да је тај
циљ све даљи од мене и да је преда
мном борба за живот. Врло сам захвал-
на свом онкологу и свим лекарима,
била сам у најбољим рукама. Хемио-
терапија са зрачном терапијом трајала
укупно 7 месеци. Пре терапије на савет
комисије и онколога, као план Б, уради-
ли смо замрзавање јајних ћелија. 

Са студијом Positive смо се први пут
срели током лета 2019. када смо дошли
у Институт за онкологију и радиологију
Србије где нас је упутио наш онколог
др Арнолд Апро који је знао за

постојање студије. Пуно савета смо
добили од наших лекара, били смо у
сталном директном контакту кад год
смо имали неку дилему како даље. Кад
је стигао тренутак да могу прекинути
хормонску терапију ради планирања
породице, не морам рећи да смо били
јако узбуђени, али и мало забринути:
без терапије можда сам била изложена
већем ризику да се болест врати. 
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Не могу ни описати радост и срећу
коју сам осећала и делила са мужем
када сам затруднела природним путем:
после 4 године борбе и искушења,
постаћемо родитељи. Током трудноће и
моје онколошко стање је било детаљно
праћено, али без обзира на то, лепшу
трудноћу нисам ни могла замислити.
Нашег сина Данијела сам први пут
могла 2. априла да загрлим, био је
здрав и прелеп. Наш живот је употпу-
њен, после 6 година брака наш сан се
остварио, добили смо огроман пакет
љубави у облику сина, а поред тога ја
се добро осећам и сви резултати су ми
добри.

Драге жене,
знам колико је тешко, кроз шта про-

лазите, али има наде, што доказује
наша седмомесечна здрава беба.
Живота има и после болести и то как-
вог! Предиван, садржајан и срећан
живот, пун изазова и авантура са воље-
нима. У било ком добу живота може да
вас захвати ова опака болест и није
лако поднети суочавање са њом, али не

смемо се предати без борбе! Немојте
заборавити, јаче сте него што мислите!
Нека вам моја прича да снагу и да
после ове тешке болести можете бити
жене, мајке, здраве. Док чекате благо-
слов детета, током борбе са болешћу
пратиће вас разочарање, неизвесност,
страх, али најважније је да су љубав,
одлучност, радост, нада и захвалност
много јачи и представљају непобедљи-
во оружје које морате открити у себи.

Захвална сам свом мужу и породици
за подршку, мојим лекарима за саве-
стан рад, мом сину и Богу што ми је и у
најтежим тренуцима показивао прави
пут.

Жанет Голи
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Иако се учесталост појаве малигних
болести повећава са старењем, неке
особе млађе животне доби суочиће се
дијагнозом неког малигнитета. Биоло-
шку јединственост појаве малигнитета
у трудноћи чине два најинтензивнија
процеса у природи, а то су: физиолош-
ки процесс контролисаног раста бебе и
патолошки процес неконтролисаног
раста малигног тумора, који се одигра-
вају у једном телу. У овој сутуацији
постоји етички проблем, а то је кон-
фликт интереса између права мајке на
лечење и права детета на живот. 

У Европи се сваке године код 2500
до 5000 трудница открије малигна
болест. Рак дојке је најучесталији
тумор код младих жена и најучесталији
малигнитет који се дијагностикује код
трудница. Једна од 1000 трудноћа ком-
пликује се појавом малигнитета, а рак
дојке је најучесталији и чини 40% свих
тумора откривених у трудноћи. Потом
следе рак грлића материце, лимфоми,
рак јајника, меланом. Проблем код
дијагностике рака дојке у трудноћи је
тај што се често касни са дијагнозом.
Клиничким прегледом теже се открива
тумор у дојци која се мења у трудноћи,
а ако се напипа нека промена у дојци,
мамографија се ретко ради иако није
контраиндикована. 

Ако се рак дојке открије у трудноћи,
није обавезан и њен прекид. Препорука
о прекиду трудноће зависи у ком месе-
цу трудноће се открила болест. Ако се
тумор открије у прва три месеца труд-
ноће наша препорука је да се трудноћа
прекине и да се започне лечење боле-
сти код жене. Али ако је тумор откри-
вен касније у другом или трећем триме-
стру, када плод оживи, код већине
жена се не саветује прекид трудноће,
већ се започиње лечење тумора у труд-
ноћи. Данас постоје водичи међународ-
них онколошких стручних организација
(ESMO, ESGO) за дијагностику и лечење
малигнитета у трудноћи, нарочито када
су у питању рак дојке, гинеколошки
малигнитети и хематолошке болести. 

Приступ лечењу пацијенткиња са
раком дојке у трудноћи је мултидисцип-
линарни уз учешће онколога, гинеколо-
га и неонатолога. Циљеви лечења не би
требало да се разликују од оних ван
трудноће при чему би требало водити
рачуна о потенцијално штетним ефек-
тима примењене терапије на плод. Код
ових пацијенткиња на избор вида лече-
ња поред стандардних онколошких кри-
теријума, као што су стадијум болести,
хистолошки тип и биологија тумора,
утиче и триместар трудноће у коме је
болест дијагностикована.

У трудноћи се може применити
хируршко лечење и хемиотерапија.
Када говоримо о раку дојке, операције
дојке се могу урадити безбедно, јер је
дојка спољашњи орган и опоравак
после операције пролази лакше него
након операције тумора у трбуху.
Хируршко лечење је могуће спровести у
свим триместрима трудноће мада је
ризик од спонтаног побачаја највећи у
првих 12 недеља. Поштедна хирургија
је изводљива, али је зрачна терапија
која је прати контраиндикована у труд-
ноћи, због штетних ефеката на плод и
новорођенче. Реконструктивна хирур-
гија дојке се не препоручује у трудноћи
због већег ризика од компликација
после операције. Биопсија стражарног
лимфног чвора или одстрањивање
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пазушних лимфних чворова је безбедно
по пацијенткињу и плод.

Хемиотерапију не би требало приме-
њивати у првих 12 недеља трудноће,
због ризика од поремећаја у развоју
плода и спонтаног побачаја, али се она
може применити у другом и трећем три-
местру. Лекови који се најчешће кори-
сте за лечење рака дојке, а то су антра-
циклини, циклофосфамид и таксани,
могу се безбедно применити. Хемио-
терапију би требало прекинути до 35.
недеље трудноће, да би се смањили
ризици за појаву нежељених хемато-
лошких ефеката пред порођај (пад
броја белих крвних зрнаца што повећа-
ва ризике од инфекције или пад броја
крвних плочица што повећава ризике
од крвављења). Хормонска терапија,
циљана терапија, као што је трастузу-
маб који се користи за лечење HER2
позитивног рака дојке и радиотерапија
се не примењују у трудноћи, већ после
порођаја.

Већина хемиотерапијских агенаса
који се користе у лечењу карцинома
дојке појављују се у мајчином млеку, па
и поред чињенице да њихов ниво изно-
си свега 2% оног у циркулацији мајке
дојење се не препоручује код ових
пацијенткиња. Због тога се код жена
које треба да наставе лечење применом
хемиотарпије после порођаја, саветује
прекид лактације 

Циљ лечења рака дојке и других
малигнитета у трудноћи је да се право-
времено започне лечење болести, а да
се трудноћа настави, односно да се
због тога не изазива превремени поро-
ђај. У овој ситуацији најбитније за
здравље бебе је да се роди у термину,
дакле после 36. недеље трудноће.
Данас постоје докази да примена
хемиотерапије у другом и трећем три-
месту трудноће не повећава ризик за
појаву поремећаја раста детета, да се
поремећаји у формирању органа не јав-
љају чешће у односу на жене које у
трудноћи нису примале хемиотерапију.
Када говоримо о сазревању нервног
система код деце која су била изложена

хемиотерапији током трудноће, доса-
дашња научна истраживања показала
су да могући неуролошки и когнитивни
поремећаји деце нису последица при-
мене хемиотерапије, већ намерно иза-
званог превременог порођаја ради
ранијег започињања лечења малигног
тумора породиље. 

У Институту за онкологију и радио-
логију Србије лечено је неколико труд-
ница са раком дојке. Код неких је спро-
ведено хируршко лечење које је про-
текло без компликација, а након којег
је даља терапија настављана после
порођаја. Неколико жена је лечено
хемиотерапијом у трудноћи са циљем
да се тумор смањи, те су након поро-
ђаја настављале са даљом терапијом
према протоколу за лечење рака дојке.
Већина деце је рођена у термину, без
поремећаја у развоју органа и имају
нормалан раст и развој после рођења. 

Др sc. med. Александар Ћетковић,
специјалиста гинекологије 

и акушерства 

Прим. др sc. med. 
Снежана Шушњар

Моника Петковић оперисана 
због рака дојке у 7. месецу трудноће,

са породицом

25

04-DECEMBAR 2021_jun_2008.qxd  29.11.2021  12:57  Page 25



Све више жена одлучује да одложи
трудноћу за касније животно доба,
углавном у жељи да заврши школовање
и започне каријеру. Како се, са друге
стране, учесталост канцера помера ка
млађем животном добу, може се очеки-
вати да ће канцер удружен са трудно-
ћом бити све већи проблем. Најчешће
малигне болести (карцином дојке,
грлић материце, хематолошки малигни-
тети и меланом) чине око 70–80% свих
тумора удружених са трудноћом.
Малигна болест у трудноћи представља
изузетно велики стрес и за пацијентки-
њу и за доктора, а етичке дилеме пове-
зане са овим стањем захтевају озбиљно
разматрање. Сваки онколог који је бри-
нуо за трудницу оболелу од рака зна
како је сложено доношење одлука и
како емоционални фактори чине такве
ситуације изузетно тешким. 

Удруженост канцера са трудноћом је
велики емотивни конфликт, у коме се
радост стварања живота преплиће са
стањем у коме постоји животна опас-
ност за мајку. Уз медицинске, психо-
лошке, верске, социјалне и моралне
дилеме са којима се суочавају, и
пацијент и доктор ће се борити да про-
нађу праву равнотежу која комбинује
максималну корист за жену са мини-
малним неповољним последицама по
бебу. Доктори морају одвојити довољно
времена да са својим пацијентима раз-
говарају о медицинским, али и етичким
питањима, треба да обезбеде право-
времене и разумљиве информације о
доступним могућностима лечења, као и
да задрже за себе своје предрасуде о
могућим одлукама. Када се брине о
трудницама са канцером, нема лаких
одговора. У таквој јединственој борби
која укључује међузависност два бића,
најбољи интереси сваког од њих могу, у
ствари, бити међусобно искључиви.

Проблем канцера у трудноћи је
посебно компликован, јер наглашава

сукоб између жеље пацијенткиње да
носи трудноћу и њене потребе за тера-
пијом како би очувала своје здравље.
Сазнање да постоје два пацијента уме-
сто једног, као и да лечење неопходно
за побољшање здравља мајке може
имати озбиљне и дугорочне последице
за дете, захтева дубоку анализу и раз-
матрање из више перспектива.
Мултидисциплинарни тим који укључује
онколога, акушера, хирурга, неонато-
лога, генетичара, медицинске сестре,
психијатра, психолога и социјалног
радника треба да брине о пацијентки-
њи и њеној породици, пружи им праве
информације и води их кроз процес
одлучивања. Психолошке консултације
и/или подршка менталном здрављу
требало би да буде обезбеђена свакој
трудници код које је утврђено да има
малигну болест. 

Таква стратегија мора бити прилаго-
ђена сваком случају појединачно и
мора да поштује жеље пацијенткиње.
Избор лечења утиче не само на прогно-
зу рака код труднице, већ и на здравље
и добробит њеног нерођеног детета.
Коначна одлука требало би да буде
производ разумевања могућности за
лечење болести, медицинског савета,
признања личних вредности и уверења
пацијенткиње, усклађивања породич-
них сукоба и свести о доступним
потпорним структурама.

Информације које пружа доктор који
има много више медицинског знања од
просечног пацијента и акценат који он
ставља на те информације, утичу на то
какву ће одлуку пацијенткиња донети у
вези са лечењем. Он треба да понуди
жени избор између три могуће опције:
лечење тумора уз наставак трудноће
(уз праћење плода ради откривања
потенцијалних нежељених ефеката
лечења), прекид трудноће ради лечења
тумора и одлагање лечења тумора до
сазревања плода и порођаја. 
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Онда када плод још није способан за
самостални живот прекид трудноће
може да буде одлука избора, јер омо-
гућава лекару да се усмери на борбу
против болести која може угрозити
живот. Што се тиче безбедности приме-
не терапије током трудноће, важно је
детаљно разговарати са пацијенткињом
о томе да до сада има довољно доказа
да примена одређених лекова након
првог тромесечја не доводи до лошијег
исхода трудноће од оног који имају
здраве жене. Када се канцер дијагно-
стикује касније у другом или трећем
триместру, клиничка процена се бави
питањем да ли трудноћа може да се
изнесе до зрелости плода или је
неопходна непосредна интервенција.
Саветовање у вези са лечењем рака

мора да узме у обзир гестациону ста-
рост (у ком триместру трудноће се
дијагностикује тумор). С обзиром на
неизвесну природу ризика које носи
лечење тумора на плод, трудница је
слободна да формира своју сопствену
процену и донесе сопствену одлуку.
Она може одлучити да пружи већи
приоритет здрављу и животу бебе него
сопственим здравственим и другим
интересима. У тим ситуацијама, лекар
треба да понуди медицински разумне
алтернативе, али не и да инсистира на
њиховом усвајању.

Проф. др sc. med. Весна Кесић
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Постављање дијагнозе рака дојке
доводи до снажних емоционалних реак-
ција код особа које се лече, њихових
породица и блиских особа из окруже-
ња. Поред могућих симптома болести и
комплексног онколошког лечења, жене
се суочавају и са бројним променама у
личном, породичном и професионал-
ном животу. Оболеле жене, иако пси-
хички рањиве треба да донесу важне
одлуке у вези са здрављем, да обраде и
прихвате низ сложених информација о
болести и лечењу и да се прилагоде
новим животним околностима. Највећи
број оболелих жена, које препознају
потребу за психолошком подршком,
јавља се на почетку и у току лечења,
али један део подршку тражи и након
завршеног лечења. 

Добијање поузданих информација је
врло корисна стратегија у процесу
суочавања са дијагнозом, посебно у
почетној фази лечења када је дожив-
љај беспомоћности најизраженији.
Одласци код лекара могу бити стресни,
тако да се важне информације могу
занемарити услед емоционалне пре-
плављености оболеле особе. Корисно је
да пацијент тада поред себе има неког
блиског као извор подршке. Едукација
помаже у смањењу стреса и узнемире-
ности, али и у доживљају повратка
извесне контроле над ситуацијом.

Од великог је значаја да се жене на
време обрате стручном лицу за помоћ
уколико осете да интензивне психичке
тегобе трају дуже од две до три неде-
ље. Након адекватне процене психич-
ких тегоба психолог или психијатар у
договору са пацијентом направиће
даљи план подршке или лечења. 

Искуства говоре да комбиновање
индивидуалне са групном психотера-
пијом даје најбоље резултате.
Индивидуални разговори усмерени су
на разумевање емоционалних стања,
мисли и понашања. Групни разговори
омогућавају учење из искустава других
и пружање међусобне психолошке под-
ршке. У психотерапијским сеансама
негује се топла и пријатна атмосфера
која представља сигурно окружење где

се могу поделити најдубље бриге и
страхови, али и смањити осећај изоло-
ваности и усамљености.  

Разговор о дијагнози са члановима
породице и пријатељима може бити
веома болан за пацијента. Жене са
раком дојке најчешће брину како ће
њихови вољени реаговити када сазнају
да је оболела. Многе жене имају потре-
бу да породицу заштите, па није ретко
да због тога прикривају како се заиста
осећају. Стручњаци из области ментал-
ног здравља могу дати смернице за
комуникацију, нарочито када жена има

28

Стручна психолошка подршка женама 
са раком дојке

04-DECEMBAR 2021_jun_2008.qxd  29.11.2021  12:57  Page 28



децу што представља најтежи, али и
најзначајни задатак. 

Рак дојке погађа како жене којима је
дијагноза постављена, тако и њихове
партнере. Депресија, узнемиреност,
избегавање комуникације, проблеми
везани за сексуалне односе, раз-
двајање и/или прекид односа могу се
јавити код оба партнера, те је некада
корисно укључити и партнере у психо-
терапијске сеансе. Дијагноза рака дојке
у партнерској релацији може бити и
шанса за пар да оснаже свој однос
услед личног откривања међу партне-
рима и могућности продубљивања емо-
ционалне интимности. 

Не постоји један универзални
рецепт, нити исправан или неисправан
начин како особа треба да се осећа у
вези са болешћу. Истраживања су нам
показала да су оболеле особе, које су
прихватиле стручну психолошку под-
ршку, имале бољи квалитет живота и
мањи интензитет депресивних и анк-
сиозних тегоба.

Др sc. med. 
Марија Андријић, психолог

Александар Рангелов, 
маст. психолог
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Онлајн Саветовалиште 
за жене оболеле од рака јајника

Жене оболеле од рака јајника, без обзира да ли су завршиле своје
лечење или су у процесу лечења, могу се бесплатно информисати
и саветовати о својој болести на следећи начин:

• Пријављивање за Саветовалиште се врши путем телефона +381 11
2656386 или мејл адресе serbca@ncrc.ac.rs.

• Да бисте приступили саветовалишту, потребно Вам је да имате
телефон (Андроид или ИОС) или рачунар (десктоп или лаптоп) или
таблет са слушалицама/звучником и микрофоном.

• Уколико желите да се видите са својим онкологом, потребна Вам је
камера и инсталирана Зум апликација.

• Након пријаве, добићете ваш термин и линк преко којег ћете ауто-
матски приступити Саветовалишту и насамо се консултовати са
онкологом.

• Сваки термин је ограничен на 25 минута.
• Пожељно је (али не и обавезно) да пре разговора са онкологом

пошаљете вашу документацију и кратак опис проблема на мејл
адресу serbca@ncrc.ac.rs.
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Малигна обољења представљају
један од највећих проблема са којима
се суочавају особе било које животне
доби, као и чланови њихових породица.
Разболевање од малигне болести пред-
ставља стресни животни догађај који је
тешко превазићи без подршке блиских
особа и помоћи стручњака. 

У Институту за онкологију и радио-
логију Србије (ИОРС), пре више од 20
година формирано је Одељење за обра-
зовање и рехабилитацију, познатије
под називом „Сaветовалиште”, чији
стручњаци пружају психосоцијалну
подршку и рехабилитацију особама
оболелим од малигних болести и члано-
вима њихових породица. Мултипро-
фесионални тим чине: дефектолози,
психолози, социјални радник, виша
медицинска сестра, виши физиотерапе-
ут, а по потреби се укључују лекари
различитих специјалности, медицинске
сестре и техничари, нутриционисти и
други стручњаци. 

Одељење блиско сарађује са Радном
групом за подршку пацијентима
Инститита за онкологију и радиологију
Србије, различитим удружењима паци-
јената, другим здравственим установа-
ма, установама социјалне заштите и

стручним организацијама. Наш зајед-
нички циљ је да помогнемо и подржимо
пацијента и породицу да кроз онколош-
ко лечење прођу што успешније, уз
најбољи могући квалитет живота. 

Када се пацијенти и чланови
породице могу јавити у

Саветовалиште?
Психосоцијална подршка је доступна

од првог контакта особе са онкологијом
односно постављања сумње на малигну
болест, у свим фазама онколошког
лечења и по завршетку лечења.
Саветовалиште је отворено и за члано-
ве породица и друге особе блиске
пацијенту.

Након доношења конзилијарне одлу-
ке о онколошком лечењу, пацијенти се
упућују у Саветовалиште где могу доби-
ти информације и савете како да се
носе с болешћу, како да спрече потен-
цијалне компликације лечења, како да
се хране, одржавају хигијену, правилно

вежбају, одмарају, креативно користе
слободно време, суоче се са страховима
везаним за болест и другим непријат-
ним психолошким реакцијама током
лечења, како да остваре права из обла-
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Индивидуални разговор са пацијенткињом у Саветовалишту
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сти социјалног осигурања и/или како да
се укључе у рад удружења пацијената. 

Разговори се обављају у амбуланти
Саветовалишта, а са хоспитализованим
пацијентима и на одељењима.

Учењем и подршком помажемо
пацијентима да  мењају своје понаша-
ње, начин живота, да се боље адапти-
рају и преузме контролу  над својим
здрављем и животом. 

Делић атмосфере са радионица 

Подршку пацијентима пружамо и
након завршеног лечења, када им
помажемо да се интегришу у радну сре-
дину, очувају своје улоге у породици и
живе квалитетно уз малигну болест. 

Поред наведеног, пружамо психо-
лошку подршку и информације пације-
нтима и породици везано за неизвес-
ност и бригу од могуће заразе CIVID-19,
а отворена је и нова ТЕЛЕФОНСКА
ЛИНИЈА ЗА РАЗГОВОР СА ПСИХОЛОГОМ
– телефон 064/8240515 радним данима
од 8 до 14 часова. 

Још један посебан вид подршке је
помоћ за одвикавање од пушења, кроз
индивидуални и групни рад, како за
пацијенте тако и за чланове породице 

Предности пацијената који су
били обухваћени 

психосоцијалном рехабилита-
цијом кроз Саветовалиште

Предности пацијената који су били
обухваћени психосоцијалном рехабили-
тацијом односе се на активно учешће у
доношењу одлуке о лечењу, веће задо-
вољство лечењем,  бољу способност да
се суочавају са дијагнозом, лечењем и
последицама лечења, смањење анк-
сиозности, депресије и поремећаја рас-
положења, побољшане комуникације
са члановима породице и пријатељима. 

Врсте подршке које су
доступне за 

пацијенте и породицу
Поред индивидуалних разговора,

психосоцијална подршка пацијентима и
њима блиским особама пружа се и
путем телефонских разговора, онлајн
разговором или радом у групи по оде-
љењима, организовањем едукативних
радионица, популарним предавањима и
трибинама, као и кратким психотера-
пијским радионицама. 

Разговор у Саветовалишту може се
заказати лично, у амбуланти која се
налази у приземљу Института за онколо-
гију и радиологију Србије или путем
телефона 011/2067158 или 064/8240512.

Др sc. дефектолог Светлана Берат, 
спец. соц. рехаб., психотерапеут
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Саветовалиште за психосоцијалну подршку ИОРС
Адреса: Институт за онкологију и радиологију Србије, Пастерова 14, Београд

Имејл: savetovaliste@ncrc.ac.rs
Вебсајт: www.ncrc.ac.rs/savetovaliste-za-psihosocijalnu-podrsku-i-rehabilitaciju/

Телефон Саветовалишта: +381 11 2067158, +381 64 8240512
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ПУБЛИКАЦИЈЕ

Друштво издаје 
следеће публикације:  

- Како можемо спречити или 
 благовремено открити рак
- Пут до оздрављења 
-- Исхрана и рак 
- Непризнате методе у 
 лечењу рака
- Самопреглед дојке 
- Рак дојке 
- Рак грлића материце
- Злоћудни тумори 
  гинеколошке регије
- Рак плућа 
- Малигни лимфоми и 
 лимфоидне леукемије
- Рак дебелог црева 
- Рак простате 
- Рак коже 
-- Хемиотерапија 
- Мучнина и повраћање 
 изазване хемиотерапијом
- Радиотерапија 
- Ослободите ново поколење 
 од дувана

Друштво издаје квартално  
чачасопис „Рак - спречити, 
открити, лечити“  

http://www.serbiancancer.org 
e-mail: serbca@ncrc.ac.rs  
Тел: 011/2656-386 

Чланови Друштва добијају 
редовно све публикације.
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