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Малигне болести деце и омладине
имају бројне карактеристике које су
различите у односу на малигнитете
одрасле популације. Леукемије, тумори
централног нервног система (CNS),
лимфоми, тумори симпатичког нервног
система (неуробластом), бубрега
(Вилмсов тумор), мекоткивни и коштани
саркоми су најчешћи малигнитети
дечијег доба, док се најчешћи карцино-
ми код одраслих ретко јављају код
деце. Карактеристична је и учесталост
у односу на узраст. Неуробластом се
јавља код неонатуса, као и тератом,
ретинобластом и рабдомиосарком. Нон
Хочкин лимфом је чешћи код млађе, а
Хочкин лимфом код старије деце и адо-
лесцената. Број коштаних тумора нагло
расте у периоду од 11. до 15. године, а
у узрасту од 15. до 18. године најчешћи
су тумори CNS-a, Хочкин лимфом и леу-
кемије, саркоми, гонадални герминоми
и други ретки тумори. Тумори CNS-a се
јављају у свим узрасним добима, али су
патохистолошке карактеристике раз-
личите за одређени узраст.

Малигне болести у детињству су
ретке. Вероватноћа је да ће у дечијем
узрасту до 15. године живота оболети
једно од 500 деце. Последњих деценија
укупна стопа инциденце дечијих малиг-
нитета благо расте, док стопа смртности
опада. Данас се више од три четвртине

оболеле деце може надати излечењу.
Напредак у лечењу дечијих малигните-
та у последње четири деценије је изузе-
тан захваљујући комплексном, мулти-
дисциплинарном процесу лечења које
спроводи висококвалификован, профе-
сионални тим. Рана и развијена, савре-
мена дијагностика, лечење према зва-
ничним интернационалним препорука-
ма и протоколима у специјализованим
референтним центрима, искључиво
мултидисциплинарним приступом, омо-
гућава добре резултате лечења и висок
проценат преживљавања.

У педијатријској хематоонкологији, с
обзиром на велики број деце која могу
бити трајно излечена или имају дуго
преживљавање, од посебног значаја је
избор и одлука о терапијском приступу.
Терапијски приступ треба да максимал-
но смањи вероватноћу очекиваних
последица спроведеног лечења. То је
такође јасно дефинисано интернацио-
налним препорукама и протоколима и
то је још један разлог због ког је
неопходно да одлуку о лечењу доноси и
лечење спроводи високостручан педи-
јатријски онколошки мултидисципли-
нарни тим у специјализованим универ-
зитетским установама или канцер цент-
рима који могу омогућити комплексне
техничке потребе дијагностике, хирур-
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гије, радиотерапије, и свих експертских
консултација. 

Квалитет живота излечене деце
током година је у зависности од
постојећих касних секвела спроведеног
лечења. Висок проценат лечене деце
има хроничне здравствене проблеме
или удружене здравствене проблеме.
Постоји могућност и за појаву секун-
дарних малигнитета. У циљу дијагно-
стиковања и збрињавања дугорочних
нежељених ефеката неопходне су кон-
тинуиране контроле према интернацио-
налним водичима и препорукама.

Педијатријска хематоонкологија у
Србији се континуирано развија после-
дњих 40 година. Деца и омладина се
лече у универзитетским дечијим уста-
новама, специјализованом канцер цент-
ру као што је Институт за онкологију и
радиологију Србије, специјализованим
универзитетским хируршким установа-
ма. Остварен је континуирани развој
дијагностичких могућности, у шта убра-
јамо и модерну хистопатолошку дијаг-
ностику са молекуларним и генетским
анализама, хемиотерапијског и другог
системског лечења, хируршких и
радиотерапијских техника, лечења
трансплантацијом матичним ћелијама

хематопоезе. Такође се континуирано
развија и психоонкологија, школски
програм предвиђен за децу током лече-
ња у болничким условима, сарадња са
удружењима родитеља који представ-
љају активне чланове тима и други
видови сарадње који представљају
чиниоце развијености педијатријске
онкологије у једном друштву.

Тема овог броја часописа је увек
актуелна. Аутори су својим професио-
налним искуством, ентузијазмом и
успешном заједничком сарадњом и
овим путем дали свој допринос да се
боље разуме епидемиологија педијат-
ријских малигнитета, лечење хемиоте-
рапијом и другим савременим видовима
системског лечења, хируршки и радио-
терапијски приступи и технолошке
могућности, активности и организација
мултидисциплинарног тима, организа-
ција школског програма. Надамо се да
ће информације које ћете прочитати
бити корисне и да ће додатно објасни-
ти актуелне теме везане за педијат-
ријску хематоонкологију.

Клин. асист. др sc. med.
Јелена Бокун
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Малигне болести крви (леукемије) и
лимфних чворова (лимфоми) спадају
међу најучесталије малигнитете у
дечјем добу. У последњих педесетак
година постигнут је фасцинантан успех
у лечењу ових малигнитета у деце. Од
раније неизлечивих обољења, данас
петогодишње преживљавање, за већи-
ну облика из ове хетерогене групе
болести, прелази 80%. Овакав успех се
не може приписати новим лековима, с
обзиром да су они у употреби још од
средине прошлог века. 

Слика 1. Акутна лимфобластна 
леукемија

Сматра се да су добри резултати
лечења хематолошких малигнитета
деце резултат све боље дијагностике и
сврставање болесника у групе ризика.
Дијагностика не подразумева само
постављање дијагнозе леукемије/лим-
фома (детекција леукемијских ћелија/
ћелија лимфома на светлосном микро-
скопу) већ и откривање биолошких
карактеристика болести попут имунофе-
нотипа (имунолошких карактеристика
малигних ћелија) и генетичких промена
у малигним ћелијама. Наиме, на основу
одређених карактеристика малигних
ћелија се препознају болесници који, да
би се излечили, треба да приме мање
или више интензивну хемиотерапију.

Даљи помак у повећању успешности
лечења хематолошких малигнитета
деце, поред прецизније дијагностике, је
и анализа како су ћелије реаговале на

дату терапију. Ове анализе су веома
значајне, јер  показују такозвани ниво
минималне резидуалне болести (MRD),
односно колики је ниво ћелија које
остану у дечјем организму након одре-
ђеног периода лечења. Број леуке-
мијских ћелија се мери уз помоћ апара-
та за проточну цитометрију. Присуство
леукемијских ћелија се може одредити
и циљаним генетичким испитивањима
уколико се приликом дијагнозе детек-
товала генетичка промена у леуке-
мијским ћелијама. Код појединих врста
лимфома, присуство активне болести се
процењује не само прегледом магнете-
ном резонанцом (MR) и компујтеризова-
ном радиографијом (KT) већ и PET
(позитрон емисиона томографија) ске-
нером. Ниво туморског метаболизма се
упоређује преко PET снимака пре и
после хемиотерапијског циклуса.
Успешан одговор виђен на PET снимку
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често претходи значајном смањењу
тумора на MR и/или CT прегледу, па се
стога сматра раним индикатором тумор-
ског одговора. Зато је PET значајна
метода за процену ефикасности хемио-
терапије. Добијени подаци тада помажу
у прогнози и исходу даљег тока лече-
ња. Тако идентификујемо различите
подгрупе пацијената на основу реак-
ције на терапију и према томе се пропи-
сују и различите врсте терапије. 

Ипак, даљи помак у успешности
лечења се очекује од увођења нових
агенаса у терапију. Нови агенси су
дизајнирани као такозвана таргетована
(циљана) терапија, усмерена против
одређених молекула карактеристичних
за малигне ћелије које болесник посе-
дује. Немају сви болесници испољене

исте рецепторе на површини ћелије
или генетичке промене тзв. реаранжма-
не (рекомбинације) у ћелији рака. Зато
се данас користи термин персонализо-
вана медицина, тј. терапија усмерена
на комбинацију рецептора и генетичких
промена које имају ћелије рака баш тог
болесника. 

Један од првих у низу из ове групе
агенаса је био Иматиниб, који је почет-
ком овог миленијума одобрен за упот-
ребу у лечењу хроничне гранулоцитне

леукемије (HGL). Механизам дејства
овог лека је блокада специфичног
ензима (тирозин киназа) коју ствара
мутарини хромозом тзв. Филаделфија
хромозом. Оваквом блокадом на моле-
куларном нивоу, овај лек доводи до
блокаде стварања нових незрелих
ћелија, а постојеће уводи у процес
назван програмирана ћелијска смрт
(апоптоза). Увођењем овог и сличних
лекова драматично се променио при-
ступ лечењу ових болесника. Наиме,
уместо обавезне траснплантације кош-
тане сржи која са собом носи бројне
компликације опасне по живот, данас
се ова болест лечи и може излечити
релативно једноставном пероралном
применом лека тј. узимањем на уста.

Другу групу ових агенаса чине моно-
клонска антитела на неки од антигена
(молекула) испољених на површини
ћелија хематолошких малигнитета.
Неки су већ део стандардних протокола
за лечење лимфома (нпр. ритуксимаб),
а неки се користе након што примарно
лечење није довело до успеха. Постоје
лекови, коњугати, који се истворемено
везују и за леукемијске ћелије и за
ћелије имунитета (Т ћелије – врста
белих крвних зрнаца), доводећи Т

4

Нови агенси у лечењу хематолошких малигнитета – таргетована терапија

Инхибитори специфичних ензима

Моноклонска антитела И
М
У
Н
О
Т
Е
Р
А
П
И
Ј
А

Антитела – лек коњугати

Инфузија донорских белих крвних
зрнаца (Т лимфоцита) након транс-
плантације коштане сржи

Ћелијска терапија која укључује
биспецифичне и химерне активато-
ре Т лимфоцита (CAR-T)

Антитуморске вакцине

Табела 1. Нови агенси у лечењу хематолошких малигнитета 
– таргетована терапија



ћелије довољно близу ћелија леукемије
да их убију (нпр. блинатумомаб).
Такође су дизајнирани и лекови који
комбинују моноклонска антитела са
неким од цитостатика. 

Педијатријска хематоонкологија,
Универзитетска дечија клиника у

Београду

Последњи у низу нових агенаса за
лечење хематолошких малигнитета су
из групе Т лимфоцита који поседују
посебан химерни антигенски рецептор
на својој мембрани, тзв. „Живи лек” –

CAR T (Chimeric Antigen Receptor). CAR T
ћелијска терапија узима имуне ћелије
из организма, модификује их и потом
враћа у крв пацијента. Задатак ових
ћелија јесте да траже и уништавају
ћелија рака. Оне су имунолошке ћелије
које откривају и уклањању малигне
ћелије тако што се помоћу протеина на
својој површини везују за протеине на
површини ћелија рака.

Развој терапијских туморских вакци-
на суочен је са бројним изазовима веза-
ним за њихов дизајн, у смислу оптимал-
не комбинације антигена, адјуванса и
носача, као и за начин примене. Поред
тога, савремена активна имунотерапија
треба да превазиђе ниску имуногеност
тумора и имуносупресивне механизме
микросредине тумора код пацијената са
клинички испољеном болести.

У току је велики број клиничких сту-
дија чији је циљ да покажу корисност
таргетоване терапије у лечењу хемато-
лошких малигнитета у деце. Значајан
број лекова који су доказано ефикасни
и сигурни за примену код одраслих тек
треба да се тестирају и добију дозволу
за примену у дечјем узрасту. 

Иако су дугорочни ефекти нових
лекова непознати и тек подлежу проце-
ни, очекује се да ови третмани имају
потенцијал да побољшају стопе излече-
ња и смање касне нежељене ефекте
конвенционалне терапије.

Проф. др Нада Крстовски 
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Трансплантација матичних ћелија
хематопоезе (ТМЋХ), или како се чешће
каже трансплантација костне сржи, је
значајан облик лечења неких облика
рака дечијег доба и неких стечених или
урођених болести крви, имуног система
или метаболичких болести.

Упркос чињеници да су др Јован
Кезић, др sc., оснивач и први начелник
Службе за хематологију и онкологију, и
др Мирко Микушка, др sc., оснивач и
први начелник Службе за имунологију,
урадили прву алогену ТМЋХ у Инсти-
туту за здравствену заштиту мајке и
детета Србије „Др Вукан Чупић“ (ИМД)
седамдесетих година двадесотог века
код девојчице која је боловала од
стечене апластичне анемије, протекло
је скоро 20 година до следеће ТМЋХ. Др
Марио Абинун, др sc. и др Драгана
Макић (данас проф. др Драгана Вујић)
уз велику помоћ и подршку проф. др
Миомира Малешевића и др Десе Лилић
са Војномедицинске академије у
Београду и помоћ колега из Лондона
(који су донирали неопходне реагенсе
за обраду костне сржи), децембра 1990.
године урадили су прву ТМЋХ од срод-
ног делимично подударног даваоца
(отац), код деветомесечног дечака који
је боловао од тешке комбиноване иму-
нодефицијенције. Ова је била прва
ТМЋХ од сродног делимично подудар-

ног даваоца не само у Србији и бившој
Југославији, већ и у региону. 

Препознавши ТМЋХ као значајан
облик лечења, лекари Службе за хема-
тологију и онкологију (др Јован Кезић,
др Софија Александровић Боберић, др
Нада Рашовић Гвозденовић, др Петар

Ивановски) и лекари Службе за имуно-
логију (др Мирко Микушка и др Марио
Абинун) ИМД-а, подржани од стране
директора ИМД (др Божидар Влајић)
упутили су 1986. године захтев
Републичком фонду за здравствено
осигурање, а у циљу формирања ткз.
стерилног блока за потребе програма
ТМЋХ код деце. После бројних захтева,
1993. године проф. др Милош Баниће-
вић, директор ИМД-а и проф. др
Гордана Буњевачки, начелник хемато-
онкологије ИМД-а, направили су проје-
кат о формирању стeрилног блока.
Градња стерилног блока започела је
крајем 1994. године, али због санкција
које су уведене СР Југославији, сви
потребни грађевиснки радови су
завршени 18.4.1997. године, када је
отворен и када је урађена прва алогена
ТМЋХ од идентичног сродног даваоца
код шестомесечног одојчета које је
боловало од тешке комбиноване имуно-
дефицијенције. Исте године, августа
1997. године урађена је и прва аутолог-
на ТМЋХ у ИМД-у, код девојчице која је
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Слика 1. Изградња Родитељске куће, отварање 2010. године 
и Родитељска кућа данас



имала рецидив рабдомиосаркома. Ово
је била прва аутологна ТМЋХ код дете-
та у Србији где је примењено програм-
ско замрзавање матичних ћелија хема-
топоезе. 

Слика 2. Део трансплантационог 
тима ИМД-а који је урадио прву ТМЋХ
од несродног, добровољног даваоца

костне сржи

Од оснивања стерилног блока, чла-
нови трансплантационог тима ИМД су
уводили нове облике ТМЋХ, методе за
обраду матичних ћелија хематопоезе,
рано препознавање и смањење учеста-
лости акутних и хроничних комплика-
ција ТМЋХ, боље преживљавање, бољи
квалитет живота после ТМЋХ и раз-
вијали пројекте и програме чији је циљ
био направити центар који може да
добије међународну акредитацију. Прва
алогена ТМЋХ од несродног подударног
даваоца, који је нађен у Регистру доб-
ровољних давалаца костне сржи
Србије, урађена је новембра 2009.
године, што је прва оваква ТМЋХ у
Србији, а 2013. године и прва од
несродног подударног даваоца из
Светског регистра добровољних дава-
лаца костне сржи. Обрада калема
матичних ћелија хематопоезе за потре-
бе ТМЋХ од сродног делимично поду-
дарног даваоца применом методе пози-
тивне селекције и деплеције на магнет-
ном ћелијском сортеру ради се од
2012. године. Трећи смо педијатријски
центар у Европи који је увео методу
негативне селекције. У 2017. години
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Слика 3. Изградња јавне/породичне банке крви пупчаника

Слика 4. Јавна/породична банка крви пупчаника, април 2022. године



урађена је прва ТМЋХ матичним
ћелијама из крви пупчаника од иден-
тичног сродног даваоца, а децембра
исте године код дечака који је боловао
од ретке урођене болести, мукополиса-
харидозе, примењене су матичне
ћелије крви пупчаника добијене из
Светског регистра јавних/породичних
банака крви пупчаника.

Од 2008. године реализује се
пројекат „Обезбеђивање услова за
ТМЋХ код деце у Србији”. Кроз овај
пројекат, који и даље траје, обезбеђена
је најсавременија опрема неопходна за
одвајање, обраду, чување, примену
матичних ћелија хематопоезе (крво-
творне матичне ћелије) и лечење ком-
пликација после ТМЋХ. Уједно, проје-
кат је омогућио да се реализује и еду-
кација чланова трансплантационог

тима ИМД-а у иностраним центрима,
као и градња Националне јавне/поро-
дичне банке крви пупчаника. Очекује
се да у другој половини 2022. године
јавна/породична банка крви пупчаника

добије употребну дозволу и буде став-
љена у функцију. Урађен је идејни, тех-
нолошки и главни пројекат за нови сте-
рилни блок, који ће бити у склопу
реконструкције ИМД-а, а са циљем
повећања капацитета стерилног блока.
Одлуком Министарства здравља фор-
мирана је породична банка крви пупча-
ника при Одељењу за трансплантацију
костне сржи у ИМД-у 2009. године.

На иницијативу проф. др Драгане
Вујић и уз велику подршку и помоћ гос-
пође Светлане Вукајловић, започета је
градња прве Родитељске куће у Србији
2009. године, која је отворена марта
2010. године. Сем што је прва роди-
тељска кућа у Србији, ово је једина
родитељска кућа која се налази у скло-
пу болнице.

Чланови смо Европске групе за
трансплантацију крви и костне сржи
(European Blood and Marrow
Transplantation Group) од 1998. године.
Децембра 1998. године одлуком
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Слика 5. Део трансплантационог тима ИМД-а

Слика 6. Прослава 25 година од оснивања стерилног блока 18.4.2022. године



Министарства здравља признати смо
као републички центар за транспланта-
цију костне сржи код деце. 

Трансплантациони тим ИМД-а од
оснивања до данас урадио је 360 ТМЋХ
код деце узраста од два месеца до 20
година. Код 185 болесника урађена је
алогена ТМЋХ и то код 103 од идентич-
ног сродног даваоца, 43 од сродног
делимично подударног даваоца, 36 од
несродног, добровољног даваоца из
Светског регистра и код три болесника
коришћене су матичне ћелије хемато-
поезе из крви пупчаника. Аутологна
ТМЋХ, када је болесник самом себи
давалац, урађена је код 175 болесника.
Методом програмског замрзавања замр-
знуто је 720 узорака матичних ћелија
хематопоезе из периферне крви, 18 узо-
рака костне сржи и 103 узорка крви пуп-
чаника (за породичну банку крви пупча-
ника). Чланови мултидисциплинарног

тима за трансплантацију у ИМД су:
проф. др Драгана Вујић, асист. мр sc.
Жељко Зечевић, др Марија Симић, др
Борко Гобељић, Емилија Лазић, др sc.
молекуларни биолог и Ана Боројевић,
мастер, молекуларни биолог.

Циљ трансплантационог тима ИМД-а
је да и даље развија програм ТМЋХ,
обезбеди међународну акредитацију
трансплантационог центра у ИМД-у и
после отварања јавне/породичне банке
крви пупчаника међународну акредита-
цију банке, као и изградња новог сте-
рилног блока у циљу повећања капаци-
тета Одељења за трансплантацију кост-
не сржи.

Проф. др Драгана Вујић
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Радиотерапија представља стандард-
ни вид лечења и саставни је део многих
педијатријских протокола којима је
дефинисано лечење деце и омладине са
малигним туморима. Радиотерапија је
ефикасна, потврђена метода лечења
којом се постиже локална контрола
болести или се спроводи као профилак-
тичка радиотерапија, палијативна
радиотерапија, озрачивање целог тела
за потребе хематоонкологије и на друге
начине који су дефинисани препорука-
ма и протоколима лечења.

У радиотерапији се најчешће кори-
сте рендгенски зраци високе енергије,
X зраци, затим гама зраци и брзе чести-
це различитих енергија, електрони и
тешки јони. X зраци високе енергије
који се најчешће користе у радиотера-
пији добијају се у линеарним акцелера-
торима. Савремене, напредне радиоте-
рапијске технике се спроводе на лине-
арним акцелераторима новијих генера-
ција који имају велике техничке могућ-
ности.

Слика 1. Линеарни акцелератор новије
генерације. Зрачење детета са 

имобилизационом маском за главу

Када говоримо о савременим,
напредним радиотерапијским техника-

ма, то су: тродимензионална конфор-
мална радиотерапија (3D CRT) и техни-
ке проистекле из тродимензионалне
конформалне радиотерапије, а то су
интензитетом модулисана радиотера-
пија (IMRT), волуметријски модулисана
лучна или арк терапија (VMAT) и сте-
реотаксична радиотерапија (SRT).
Висококонформалне радиотерапијске
технике омогућавају оптималну уни-
формност и конформалност дистрибу-
ције дозе у жељеном волумену мете, уз
смањење зрачних волумена околног
здравог ткива и органа. Техникама које
омогућавају бољу заштиту околног
здравог ткива и органа у ризику омо-
гућена је мања токсичност радиотера-
пије.

Почеци конформалне радиотерапије
датирају из периода 1960. године, али
је било потребно да прође више од три-
десет година да би неопходан техно-
лошки развој био широко доступан и
модерна ера радиотерапије почела.
Конформална радиотерапија представ-
ља нови приступ у планирању радиоте-
рапије, док су циљеви транскутане
радиотерапије остали исти. Нове су
техничке могућности којима се могу
остварити ови циљеви, испоручити
жељену терапијску дозу на циљни
волумен мете уз максималну поштеду
околних нормалних, здравих структура.

Значајан напредак у дијагностици и
примена компјутеризоване томографије
(CT) у свакодневној клиничкој пракси
од 1970. године, омогућила је визуели-
зацију циљног волумена. Даљи напре-
дак и увођење магнетне резонанце
(МР) као и функционалних метода MR
прегледа и позитрон емисионе томогра-
фије (PET/CT) омогућили су напреднију
визуелизацију и веће дијагностичке
могућности у дефинисању циљног
волумена. Тиме је постигнут даљи раз-
вој радиотерапијских техника, већа
прецизност и минимално оштећење
околног нормалног ткива и органа. 
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Интензитетом модулисана радиоте-
рапија (IMRT) омогућава већу конфор-
малност дистрибуције терапијске дозе у
односу на 3D конформалну радиотера-
пију. Док је код 3D CRT дистрибуција
дозе у циљном волумену хомогена,
IMRT техника је заснована на примени
више зрачних снопова/поља који се
током радиотерапијске фракције према
параметрима радиотерапијског плана
динамички и континуирано мењају. На
тај начин се унутар основног зрачног
поља дефинишу сегментна поља преко
којих се на део циљног волумена испо-
ручује различита доза зрачења. Тиме
се омогућава контролисано нехомогена
дистрибуција дозе у циљним волумени-
ма, повећње испоручене дозе у волуме-
ну регије од интереса уз бољу заштиту
околних здравих ткива и органа. У
педијатријској радиотерапији од посеб-
ног значаја је смањење радијационе
токсичности на околна ткива и органе у
расту и развоју, мање секвеле спровед-
не радиотерапије и бољи квалитет
живота лечене деце, те стога користи-
мо IMRT технику.

Волуметријски модулисана лучна
терапија (VMAT) је техника слична IMRT
техници којом се у континуитету испо-
ручује предвиђена доза зрачења док се
апарат окреће око пацијента. Доза
зрачења се прецизно обликује према
циљном волумену уз испоруку мини-
малне дозе зрачења на околна ткива и
органе у ризику. VMAT техника је од

посебне користи када су у непосредној
околини циљног волумена витални
органи који се морају максимално
заштитити. У педијатријској радиотера-
пији VMAT техника се користи код
селектованих пацијената.

Све наведене технике омогућавају
испоруку потребне дозе зрачења на
циљни волумен уз максималну поштеду
околних структура и виталних органа
(OAR – органи у ризику). Органи под
ризиком су нормална, здрава ткива
у/или непосредној близини планираних
волумена чија радијациона осетљивост
може значајно да утиче на планирање
зрачне терапије и/или величину дате
дозе. За различите органе и ткива, као
и различите волумене укључене у зрач-
ни волумен, различита је и толеранција
на терапијску дозу зрачења. То је од
посебног значаја у лечењу деце и омла-
дине где је неопходно постићи макси-
малну заштиту околног здравог ткива и
органа у развоју и минималне секвеле
спроведеног зрачења. 

Да би се спровела зрачна терапија
све савремене радиотерапијске технике

имају низ процедура које се морају оба-
вити по следећем редоследу: 
• позиционирање и имобилизација

пацијента 
• компјутеризована томографија и

остала дијагностика имиџинг) која
ће се користити за радиотерапијско
планирање (MR дијагностика и
PET/CT)
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• Делинеација планираних волумена
(GTV, CTV, PTV)

• Разматрање дистрибуције дозе и
избор оптималног терапијског плана 

• Верификација радиотерапијског пла-
на

• Почетак планиране терапије на
терапијском апарату, линеарном
акцелератору. 

Почетак сваког радиотерапијског
планирања је оптимална позиција и
имобилизација пацијента, с обзиром да
се радиотерапија спроводи најчешће у
30 сеанси и да се при свакој сеанси
мора остварити потребна прецизност у
испоруци дозе. Данас се за сваког
пацијента индивидуално праве имоби-
лизационе маске или користи друга
имобилизациона опрема, које се кори-
сте током имиџинга и целог процеса
радиотерапије.

Следећи корак је имиџинг за радио-
терапијско планирање на основу кога
ће се вршити контурисање волумена
мете. То је компјутеризована томогра-
фија (CT) за терапијско планирање. На
сваком пресеку урађеног CT-а врши се
контурисање циљних волумена, GTV-а,
CTV-а и PTV-а као и органа од ризика.
Контурисање волумена мете спроводи
се према међународно прихваћеним
протоколима и стандардима посебно за
сваку малигну болест.

После делинеације волумена мете –
GTV, CTV, PTV, медицински физичари
дају предлог дистрибуције терапијске

дозе и оптималног терапијског плана,
са позицијом зрачних поља, који треба
да омогући хомогено озрачивање
жељених волумена и заштиту OAR који
су означени. Радијациони онколог ана-
лизира предложене планове са аспекта
дистрибуције терапијске дозе у тумору,
али и у органима од ризика на основу
хистограма волумне дозе.

Слика 4. IMRT планирање. Виртуелни
пацијент и контурисани 

органи у ризику

Дозно-волумни хистограм (DVH) је
графички или табеларни приказ односа
волумена и дозе, приказује колику дозу
зрачења је примио одређени волумен
наведеног органа у ризику. 
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Слика 5. IMRT план за зрачење 
тумора мозга

У следећем кораку спроводи се вери-
фикација – провера зрачних поља и
позиције пацијента, а затим почетак
планиране радиотерапије. Током зраче-
ња врши се провера прецизности поло-
жаја пацијента на линеарном акцелера-
тору, свакодневно или два до три пута
недељно.

У Институту за онкологију и радио-
логију Србије у периоду од 2006. до
2007. године купљени су линеарни
акцелератори и опрема који су омо-
гућили увођење 3D конформалмне
радиотерапије. У педијатријској радио-
терапији почели смо да користимо 3D
CRT која је врло брзо постала техника

коју стандардно примењујемо у лечењу
деце и омладине. Следећа набавка
опреме и линеарних акцелератора
новије генерације са још већим технич-
ким могућностима (2018. године) омо-
гућила је увођење напреднијих радио-
терапијских техника IMRT и VMAT. С
обзиром на дотадашње велико искуство
у педијатријској радиотерапији, у крат-
ком времену смо усвојили наведене
технике и почели да их користимо у
лечењу деце и омладине. Технике
користимо према важећим препорукама
и протоколима лечења. Код највећег
броја деце користимо 3D CRT и IMRT
технику, док VMAT технику користимо

код селектованих пацијената што је у
складу са важећим препорукама.

У сарадњи са радиотерапијским
тимом на X ножу КЦС у селектованим
случајевима користимо стеретаксичку
радиотерапију (SRT) и стереотаксичку
радиотерапију тела (SBRT) према важе-
ћим препорукама и протоколима лече-
ња.

Др Марија Поповић Вуковић

Клин. асист. др sc. med.
Јелена Бокун
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Детињство представља период
живота у којем се теже болести, па и
тумори, ретко јављају. У овом узрасту
тумори мозга су најчешћи солидни
тумори (од њих се чешће јављају само
тумори крвних ћелија). Трећина од
укупног броја деце код којих је дијагно-
стикован канцер има тумор мозга, који
има највећу смртност, а такође може
оставити тешке последице на развој и
функције детета.

Тумори мозга се чешће јављају код
појединих наследних болести, код којих
постоји оштећење гена које се преноси
са родитеља на дете. Пример ових обо-
љења су неурофиброматоза тип 1 и тип
2, туберозна склероза, Ли Фраумени
синдром и друге.

Тумори дечијег доба могу бити доб-
роћудни и злоћудни. Тумори сличног
изгледа као ткиво од којег потичу, који
расту споро и не шире се кроз мозак,
могу се назвати доброћудним – бениг-
ним. У случају да се могу хируршким
путем у целини уклонити, могу бити
излечени операцијом. На жалост, доб-
роћудни тумори се могу наћи на таквом
месту у мозгу, где се не могу безбедно
у целини уклонити, а својим растом
могу угрозити важне функције и живот.
Злоћудни – малигни тумори брзо расту
и захватају околно ткиво. Веома ретко
се шире на друге делове тела, али се
могу ширити у нервном систему и могу
се поново јавити након лечења. 

Код адолесцената се чешће јављају
доброћудни тумори, док се злоћудни
тумори са неповољном прогнозом јав-
љају чешће код млађе деце, поготову
испод три године. Укупно гледано,
најчешћи тумори дечијег узраста су
астроцитоми, медулобластоми, епенди-
моми, краниофарингеоми и тумори гер-
минативних ћелија.

Што је дете мање, то се симптоми
теже уочавају и препознају. Чак и
након што проговоре, деца не знају да
објасне тегобе, па се, на пример, неће
жалити на слабљење вида или на гла-

вобољу, због чега је релативно дуго
време од појаве симптома до поставља-
ња дијагнозе. Тријада симптома за
узбуну су јутрање главобоље, повраћа-
ње без болова у стомаку и појава
неуролошких испада. У случају да су
присутне само главобоља и повраћање,
постоји преклапање са симптомима
гастроинтестиналне инфекције, па се
дијагноза често поставља касно. 

Један део тегоба настаје као после-
дица повишеног притиска унутар лоба-
ње (интракранијални притисак). Унутар
лобање највећи део простора заузима
мозак, а поред њега вода која обавија
мозак и налази се у можданим шупљи-
нама (цереброспинална течност или
ликвор) и крв у крвним судовима.
Стога, како се тумори мозга развијају и
шире, они изазивају додатан притисак у
овом затвореном простору својом
величином или блокадом путева прото-
ка цереброспиналне течности, када се
ова течност нагомилава испред места
препреке. Симптоми повишеног притис-
ка у глави могу бити главобоља, мучни-
на и повраћање (углавном ујутру), слаб-
љење вида (због отока и оштећења
очних живаца), раздражљивост, летар-
гија и поспаност, промена личности и
менталних активности, макроцефалија
(увећан обим главе) код новорођенчади
чије кости лобање нису потпуно срасле
и кома и смрт, ако се болест не лечи. 

Тумори мозга који се јављају код
деце често доводе до блокаде протока
мождане воде, када се она нагомилава
испред места препреке и доводи до
појаве повишеног притиска у лобањи.
Овакво стање се назива хидроцефалус
(водена глава). Ако се симптоми који су
се јавили код детета не препознају на
време (главобоља, повраћање), хидро-
цефалус може довести до поремећаја
свести и угрозити живот детета. Због
тога је некада неопходно пре операције
тумора лечити хидроцефалус, што се
постиже уградњом система који одводи
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вишак течности из можданих шупљина
(комора), у стомак. 

Локализација тумора у функционал-
ним зонама великог мозга је ретка и на
првом месту се јавља код старије деце,
када се може манифестовати појавом
фокалног неуролошког дефицита.
Епилепсија је карактеристика нискогра-
дусних глијалних и неуроглијалних
тумора и такође се јавља код старије
деце. Проблеми у понашању и попуш-
тање у школи се јављају у 10–72% слу-
чајева, према различитим студијама.
Код тумора у близини хипофизе могу да
се јаве различите врсте хормонских
поремећаја, као и поремећај апетита и
регулисања тежине. Тумори можданог
стабла често дају испаде кранијалних
нерава, са појавом дуплих слика, слабо-
сти половине лица, проблемима са
гутањем. Други знаци који могу указати
да дете болује од тумора CNS-а су поре-
мећај хода и координације и испади
моторике (тумори малог мозга).

Преглед детета код којег постоји
сумња на туморе CNS-а подразумева
детаљан неуроофталмолошки преглед,
преглед моторике, процену раста и раз-
воја и обима главе код деце млађе од
четири године и пубертетског статуса.

Процена лекара обично укључује
снимање мозга помоћу компјутеризова-
не томографије (CT) или магнетне резо-
нанције (MR). 

Први корак у лечењу детета након
постављања дијагнозе тумора мозга
представља операција. Циљ је да се
уклони што већи део тумора, али да се
при томе не оштете функције детета.
Да би се постигли најбољи резултати
примењује се савремена дијагностика
(магнетна резонанца може да прикаже
односе тумора, можданих путева и важ-
них центара), неуронавигација за пре-
цизну локализацију тумора и интраопе-
ративни мониторинг, који омогућава да
се у току операције прате моторне
функције детета. Код старије деце, ако
се тумор налази у близини говорне
зоне, може се радити операција у буд-
ном стању у циљу очувања говора. 

Када је у питању очување функције,
карактеристика дечијег узраста, пого-
тову раног, је већа могућност опоравка

у односу на одрасле, због интензивног
раста и развоја, тако да након оштеће-
ња једног дела мозга његову функцију
може да преузме други део. Са друге
стране, иако се постоперативно боље и
брже опоравља, дечији мозак је осет-
љивији на зрачење од одраслих. Код
доброћудних тумора потпуно уклањање
може излечити тумор. Операцијом се,
уклањањем највећег дела тумора, може
нормализовати притисак у глави, омо-
гућити нормалан проток цереброспи-
налне течности и опоравити оштећење
функције које је настало притиском на
мождане центре. Код тумора који нису
доброћудни, или који се не могу у цели-
ни отклонити, након операције се при-
мењују и други видови лечења. У слу-
чају да је било који вид уклањања
тумора веома ризичан, може се урадити
само биопсија уз помоћ игле, која се
такође ради у анестезији. На ова начин,
или током класичне операције, долази
се до узорка ткива тумора, који се
шаље патологу на анализу. Постоји
мали број тумора дечијег узраста, који
су карактеристичног изгледа а нису
погодни за операцију, код којих се
лечење започиње и без биопсије. 

Појединачни типови тумора 
мозга и њихово лечење

Глиоми су најчешћи тип тумора
мозга дечијег узраста. Потичу од
глијалних ћелија, које представљају
потпорно ткиво нервних ћелија мозга.
Најновија истраживања су показала да
се ови тумори разликују код деце у
односу на одрасле, па су посебно
издвојени, четири типа припада добро-
ћудним дифузним глиомима (Gr. 2), а
четири злоћудним туморима. Код деце
се такође јављају и тумори из групе
јасно ограничених глиома (Gr. 1). 

Најчешћи тумор из групе јасно огра-
ничених глиома који се јавља код деце
је пилоцитични астроцитом. Може се
јавити било где у мозгу. Оперативно
лечење код деце са повољним поло-
жајем тумора, у случају да се може
потпуно уклонити, доводи до излечења
(тумори у малом мозгу и површни тумо-
ри у великом мозгу). Пилоцитични аст-
роцитом се може јавити и у регији
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оптичких путева и хипоталамуса и
карактеристичан је за децу са генет-
ским обољењем –  неурофиброматозом
тип 1 (слика 1). Ови тумори су посебно
издвојени, јер се не могу у целини
уклонити, али и поред тога могу имати
дуге периоде мировања. Циљ лечења је
трајна контрола болести. Након ини-
цијалне максималне хируршке ресек-
ције следи период праћења пацијента.
Пацијенти са клиничким или радиолош-
ким доказима прогресије болести,
пацијенти са озбиљном симптоматоло-
гијом или угроженим видом добијају
онколошки третман. 

Нискоградусни дифузни педијат-
ријски глиоми се налазе најчешће у
великом мозгу. Први симптом може
бити појава епилепсије. Операција
представља први корак у лечењу, а
циљ је да се тумор у целини уклони. У
случају да то није могуће, може се пра-
тити остатак тумора или наставити са
даљим лечењем. 

Глиоми високог градуса (СЗО градус
3 и 4) су ретки у детињству, за разлику
од одрасле популације. Као и код висо-
коградусних глиома који се јављају код
одраслих, прогноза код деце је гене-
рално веома лоша. Лечење се заснива
на хируршкој ресекцији, постоператив-
ној радиотерапији и хемиотерапији.

Хируршка ресекција је често ограниче-
ног опсега због инфилтративне приро-
де тумора и начина раста у дубоким
структурама или кроз велике зоне
мозга. Постоји значајна веза између
степена хируршке ресекције и исхода. 

Епендимоми се формирају од ћелија
које облажу мождане коморе (шупљине
у унутрашњости мозга и кичмене мож-
дине кроз које протиче цереброспинал-
на течност). Операција је примарни
третман епендимома. Циљ је да се
уклони цео тумор, али се понекада
епендимом налази у близини осетљи-
вих структура мозга или кичмене мож-

дине, што комплетно уклањање чини
превише ризичним. За агресивније
туморе или туморе који се не могу у
потпуности уклонити хируршким захва-
том, могу се препоручити додатни трет-
мани, као што су зрачење или хемоте-
рапија. Као прогностички фактори
наводе се опсег хируршке ресекције и
градус тумора. 

Медулобластом је ембрионални
тумор који настаје у малом мозгу (слика
2). Овај малигни тумор мозга чини око
15% тумора мозга код деце и представ-
ља најчешћи малигни тумор мозга деце.
Медулобластоми се јављају се првен-
ствено код деце између 4 и 9 година,
чешће погађајући дечаке него девојчи-
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це. Карактерише их склоност ширењу
(метастазирању) путем цереброспинал-
не течности (лептоменингеална дисеми-
нација) дуж кичмене мождине, радио-
сензитивност и хемиосензитивност.
Циљ операције је уклањање највећег
дела тумора, имајући у виду да је зна-
чајно за прогнозу. Уз млађе животно
доба пацијента, већи постоперативни
остатак тумора, присуство метастаза у
моменту дијагнозе, лошија прогноза
повезана је и са одређеним патохисто-
лошким подтиповима и молекуларним
групама. 

Краниофарингеоми су доброћудни
тумори који чине око 5–10% интракра-
нијалних тумора у детињству. Симпто-
матологија укључује смањено лучење
хормона хипофизе, проблеме са видом,
често и обилно мокрење и поремећаје
функције хипоталамуса, као што је
гојазност. Промене у личности и проме-
њене когнитивне функције забележене
су у до 50% деце на почетку болести.
Идеалан циљ лечења треба да буде
потпуно уклањање тумора са побољша-
њем визуелних функција, минималним
погоршањем ендокринолошке функције
и без неуро/психолошких оштећења.
Операција уклањања целог или већег
дела тумора најчешће се препоручује
као први терапијски модалитет. Не

треба инсистирати на агресивној ресек-
цији, ако она може довести до оштеће-
ња структура. У случају повољног поло-
жаја тумора може се применити мини-
мално инвазивна техника – приступ
инструментом, ендоскопом, кроз нос.
Након парцијалне или субтоталне
ресекције тумора непосредно следи
постоперативна радиотерапија. 

Тумори герминативних ћелија
настају из герминативних ћелија, пре-
курсора јајних ћелија код жена или
сперматозоида код мушкараца. Скоро
увек је присутан хидроцефалус, који се

може решити без уградње шанта, спе-
цијалним инструментом, ендоскопом,
када се може и узети биопсија.
Најзаступљенији су герминоми који се
могу појавити у супраселарном или
пинеалном региону и најчешће се јав-
љају код дечака у периоду пубертета и
адолесценције. Након биопсије лече се
даје онколошки са одличним резултати-
ма. Негерминомски тумори герминатив-
них ћелија су агресивнији и захтевају
хируршку ресекцију у циљу боље конт-
роле болести. 

Клин. асист. др sc. med.
Росанда Илић
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Тумори мозга су најчешћи солидни
тумори у дечјем узрасту и водећи су
узрок смрти од малигних болести код
деце. Током последње три деценије
интензивно је испитивана ефикасност
различитих група цитостатика у оквиру
многобројних протокола у различитим
комбинацијама и дозама. Постигнут је
значајан напредак у лечењу одређених
група деце, највише оних са медулобла-
стомом у чему је значајан удео имала и
хемиотерапија. Нажалост, многи подти-
пови тумора и даље имају лошу дуго-
рочну прогнозу. У последњих 15 година
акценат је стављен на формирање про-
токола лечења који су прилагођени сте-
пену ризика болести што би значило да

се пацијенти са високим ризиком од
лошег исхода лече интензивније, док се
пацијенти са ниским ризиком лече мање
интензивно чиме се смањују и нежеље-
не последице лечења. 

Стандардни антинеопластични леко-
ви свој цитотоксични ефекат испоља-
вају деловањем на различите фазе
циклуса ћелије, индукујући њену смрт и
активацију апоптотског сигналног пута.
Ефективност системског лечења тумора
мозга лимитирана је многим факторима
од којих је набитније постојање крвно-
мождане баријере која онемогућава
доток довољних количина цитостатика

до туморског ткива. Пенетрација цито-
статика кроз крвно-мождану баријеру
условљена је и степеном везивања про-
теина, на њу може да утиче и истовре-
мена примена неких лекова као што су
кортикостероиди и антиконвулзивна
терапија, али утицај може да има и кон-
комитанта примена зрачне терапије.
Резистенција на цитостатике такође је
значајан узрок неуспешности систем-
ског лечења и лошег терапијског исхо-
да. Она може бити узокована спољаш-
њим и унутрашњим факторима као што
су аберантна експресија гена или епи-
генетске аберације, а може настати у
току али и наког завршеног лечења
применом системске хемиотерапије. 

У односу на тип тумора, узраст и сте-
пен ризика савремени протоколи лече-
ња препоручују примену системске
хемиотерапије у различитим фазама
онколошког лечења као примарно лече-
ње или адјувантна терапија. Такође се у
одређеним случајевима хемиотерапија
ординира конкомитантно са зрачном
терапијом ради потенцијације њеног
ефекта. Према саставу највећи број
протокола конципиран је по типу поли-
хемиотерапијских режима, а ређе се
примењује монохемиотерапија. Прин-
цип полихемиотерапије показао је своју
ефикасност и подразумева примену
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већег броја цитостатских лекова исто-
времено у таквој комбинацији да се
њихова токсичност не преклапа. На овај
начин омогућено је деловање на раз-
личите сигналне путеве туморске генезе
у току истог циклуса хемиотерапије
чиме је побољшан ефекат лечења. Од
конвенционалне цитостатске терапије
ефикасност су показали деривати пла-
тине, алкилирајући агенси, антиметабо-
лити и винка алкалоиди. Према интен-
зитету хемиотерапије нови приступ
представља метрономска терапија као
континуирана нискодозна хемиотера-
пија, а у ређим случајевима код високо-
ризичних пацијената може се примени-
ти и високодозна хемиотерапија са
трансплантацијом матичних ћелија
хематопоезе.  

Нажалост, интензификација лечења
која је омогућила побољшање прежив-
љавања ове деце довела је и до бројних
раних и касних нежељених ефеката који
значајно утичу на квалитет живота ове
деце. Касне нежељене последице лече-
ња представљају различити когнитив-
ни, неуролошки, ендокринолошки,
социјални и емоционални проблеми, а
њихов интензитет  зависи од узраста у
тренутку лечења као и модалитета и
интензитета лечења. Такође је код ових
пацијената повећан и ризик за развој
секундарних малигнитета. 

Стагнација у стопи преживљавања
деце са туморима мозга као и бројне
секвеле лечења створиле су потребу за
развој нових терапијских приступа.
Нова класификација тумора мозга
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Светске здравствене организације из
2016. године по први пут користи  моле-
куларне параметре као додатак хисто-
логији да дефинише многе ентитете
тумора. Револуција на пољу молекулар-
не биологије последњих 5–10 година
утицала је на појаву иновативних тера-
пија. Тиме су створени услови за моле-
куларно таргетирање чиме је започета
значајна промена у терапијским
опцијама последњих 2–3 године и овај
нови период назван је симболично
„молекуларна ера“. Принцип циљане
терапије конципиран је на примени
нових агенаса у виду малих инхибитор-
них молекула и моноклонских антитела
који би се везивали за молекуларну
мету туморске ћелије са циљем да је
убију или прекину и успоре њен раст.
Претпоставка је да ће се овом тера-
пијом мање штете нанети нормалним
ћелијама и самим тим смањити нежеље-
ни ефекти лечења у односу на тренутно
доступну зрачну и конвенционалну
цитотоксичну хемиотерапију. У току су
бројне клиничке студије које испитују
циљану терапију код деце, али осим
неколико изузетака није постигнут зна-
чајан утицај на преживљавање. Узроци
неуспешности циљане терапије у лече-
њу тумора мозга код деце могу се
обијаснити присуством крвно-мождане
баријере која онемогућава пролазак
лека до туморског ткива, као и прису-
ством бројних генетских абнормалности
самог туморског ткива. Уочено је и
постојање различитих механизама избе-
гавања дејства лека активацијом алтер-
нативних сигналних путева што такође
онемогућава ефикасност терапије.

Највећи успех циљане молекуларне
терапије показан је код деце са глиоми-
ма ниског градуса а усмерена је на сиг-
нални пут Митоген активиране протеин
киназе (MARK). Најчешће су верифико-
ване BRAF мутације и то по типу тачка-
сте мутације BRAF B600Е и BRAF фузије
која је посебно специфична за пилоци-
тични астроцитом. Ова сазнања услови-
ла су успешно лечење применом BRAF
инхибитора (vemu-rafenib и dabrafenib)
и MEK инхибитора (selumetinib и
trametinib) као монотерапија или у ком-
бинацији. Овај вид лечења значајно је

променио терапијски приступ за реку-
рентне, а од скоро и новооткривене
нискоградусне глиоме. Акутне, субакут-
не и дугорочне секвеле лечења циља-
ном молекуларном терапијом морају се
пажљиво пратити јер многи од ових
агенаса значајно могу утицати на раз-
вој нормалне ћелијске функције. 

Напредак неуроимиџинга, хируршких
техника, конформалне зрачне терапије
и конвенционалне хемиотерапије побо-
љшао је исход лечења за неколико
типова тумора мозга. Специфичност
онколошког лечења малигних болести у
дечјем узрасту јесте чињеница да се
ради о организму који се налази у
периоду раста и развоја, те да модали-
тети онколошког лечења могу на њих и
трајно негативно утицати. Савремено
системско лечење подразумева прила-
гођавање интензитета лечења према
групи ризика чиме је побољшан квали-
тет живота ове деце. Побољшано пре-
живљавање деце са медулобластомом
представља један од највећих успеха
савремене педијатријске неуроонколо-
гије нажалост са високом ценом по ква-
литет живота. Исход нових молекулар-
них сазнања већ утиче на лечење деце
са нискоградусним глиомима, али је код
других типова тумора тај напедак спо-
рији.  

Може се рећи да савремено лечење
тумора мозга код деце у овом тренутку
подразумева еволуцију од до сада исто-
ријски стандардног лечења (оператив-
ним путем, зрачном терапијом и кон-
венционалном хемиотерапијом), преко
суптилнијег приступа лечењу које под-
разумева лечење истим модалитетима
али адаптираним интензитетом у скла-
ду са групама ризика, све до молеку-
ларне циљане терапије која може
појачати или у неким случајевима заме-
нити потенцијално токсичну конвен-
ционалну хемиотерапију.  

Др sc. med. Весна Илић
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Тумори костију код деце могу бити
бенигни (доброћудни) и малигни (зло-
ћудни). Малигни тумори костију чине
око 6% свих малигних тумора код деце.
Најчешћи примарни малигни тумори
код деце су остеосарком (OS) и Јуингов
(Ewing) сарком (ES). Чешће се јављају
код мушког пола. Узрок настанка тумо-
ра је непознат. Релативно ретко се јав-
љају као секундарни малигнитети. Могу
настати након спроведене зрачне тера-
пије, као и након малигне трансформа-
ције неких бенигних стања. Описани су
случајеви настанка остеосаркома код
деце са наследним обликом ретинобла-
стома. Генетска компонента болести
доказана је код Јуинговог саркома.
Коштане метастазе су описане код
неуробластома, леукемија, лимфома,
медулобластома, саркома, Вилмсовог
тумора.

У зависности од локализације тумора
симптоми могу бити различити.
Најчешћи симптом је бол који се често
јавља ноћу и временом се појачава.
Може постојати и безболан оток, црве-
нило и различити неуролошки пореме-
ћаји у зависности од локализације
тумора. Туморска маса може бити
неприметна у случају карличне локали-
зације, као и у случајевима постојања
туморске масе у пределу кичменог
канала или у пределу натколенице у
дужем временском периоду, јер су ти
тумори дубоко постављени и непалпа-
билни. Нејасан бол у лумбалном преде-
лу чест је код тумора који захватају
карлицу и кичмене пршљенове. Општи
симптоми као што су повишена телесна
температура, губитак у телесној маси и
малаксалост јављају се код болесника
са Јуинговим саркомом као и код болес-
ника који имају проширену форму боле-
сти (метастатски облик болести). 

Присуство бола који не пролази на
аналгетску терапију захтева додатно
испитивање. Изабрани педијатар након
физикалног прегледа и учињених лабо-
раторијских анализа са лактат дехидро-

геназом (LDH) и алкалном фосфатазом
као и RTG прегледом болне регије, у
случају сумње на тумор, упућује дете у
референтни центар који има мултидис-
циплинарни тим за лечење ових болес-
ника. Биопсија се спроводи у референт-
ном центру за коштане туморе  где се
пажљиво планира од стране хирурга
који ће спровести и дефинитивну
хируршку процедуру. Ради процене сте-
пена проширености болести неопходно
је спровођење додатних дијагностичких
процедура.

Не постоје специфични лаборато-
ријски тестови за постављање дијагно-
зе OS и ES. У склопу диференцијалне
дијагнозе малигних коштаних тумора,
треба мислити на бенигне туморе или
на метастатску болест. Највероватнија
дијагноза суспектног тумора везана је
за узраст. Уколико се ради о детету
узраста испод пете године живота,
коштана лезија је најчешће метастаза
неуробластома или еозинофилни грану-
лом, а код деце узраста изнад пете
године треба очекивати примарни кош-
тани тумор.

По добијању патохистолошког нала-
за од стране референтног патолога за
коштане туморе, на основу конзилијар-
не одлуке донете од стране мултидис-
циплинарног тима, онколошко лечење
се започиње на Служби за педијат-
ријску онкологију ИОРС-а. Онколошко
лечење се спроводи сходно савременим
светским протоколима који су настали
као резултат вишегодишњег истражи-
вања интернационалних група у поку-
шају да идентификују оптималну тера-
пијску стратегију. Протоколи имају
дефинисане дијагностичке и терапијске
процедуре у зависности од врсте тумо-
ра и степена проширености болести, а
све у циљу побољшања вишегодишњег
преживљања и квалитета живота лече-
не деце, уз редукцију раних и касних
последица примењеног онколошког
лечења. Након завршеног онколошког
лечења препоручено је вишегодишње
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праћење које подразумева обавезне
контролне прегледе у различитим
интервалима. 

Остеосарком
Остеосарком (OS) је најчешћи при-

марни малигни коштани тумор код
деце. Ретко се дијагностикује пре пете
године живота, најчешће се јавља у
другој деценији.  

Не постоје специфичне генетске
мутације као ни хромозомске алтера-
ције које су повезане са појавом остео-
саркома, мада је уочено да пацијенти
са хередитарним ретинобластомом
имају повећан ризик за појаву овог
тумора. OS може настати након спрове-
дене зрачне терапије код болесника
лечених од ES, након спроведене кра-
ниоспиналне зрачне терапије код тумо-
ра CNS-а, као и након зрачне терапије
других малигнитета.

Бол је најчешће први симптом боле-
сти, у почетку је повремен, касније кон-
тинуиран, често се јавља ноћу и углав-
ном се повезује са неком повредом или
ударцем. Обично настаје на метафиза-
ма дугих костију на екстремитетима и
то најчешће у пределу дисталног фему-
ра, проксималне тибије, проксималног
хумеруса. Општи симптоми су ретки.
Физикалним прегледом се уочава
локална болна осетљивост и палпаби-
лан тумефакт, уз ограничену покретљи-
вост. Метастазе најчешће настају на
плућима, костима, јетри и мозгу.

Лабораторијске анализе (крвна слика и
стандардне биохемијске анализе) могу
бити нормалне али могу постојати
повишене вредности алкалне фосфата-
зе и LDH. Радиографија кости показује
остеолитичне, склеротичне промене
метафизе, нехомогене, неоштро огра-
ничене. Може постојати и патолошки
прелом захваћене кости. 

Додатне дијагностичке процедуре
укључују магнетну резонанцију (MR)

примарног тумора, компјутеризовану
томографију (CT) торакса, сцинтигра-
фију скелета, а у случају позитивних
сцинтиграфских места потребна су
додатна дијагностичка испитивања.
Диференцијална дијагноза укључује
Јуингов сарком, лимфом, анеуризмат-
ску коштану цисту, остеомијелитис,
хистиоцитозу.

Лечење се састоји у примени пре-
оперативне хемиотерапије, хирургије и
постоперативне хемиотерпије. Компле-
тна хируршка ресекција тумора је битан
фактор лечења. Код више од 80%
болесника је могуће спровести поштед-
ну операцију екстремитета након спро-
ведене преоперативне хемиотерапије.
Метастазектомија плућних промена се
спроводи током постоперативне хемио-
терапије. 

Петогодишње преживљавање болес-
ника са локализованим обликом боле-
сти на екстремитету износи око 70%,
док је за метастатски облик болести око
20% са нешто бољим преживљавањем
код болесника са плућним него кошта-
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ним метастазама. У случају појаве кас-
них изолованих плућних метастаза исте
се могу лечити само хируршком екстир-
пацијом. Праћење касних ефеката
лечења је неопходно због могуће
појаве кардиотоксичности услед приме-
не антрациклина, као и губитка слуха
услед примене цисплатинума. 

Ewing-ов сарком
Ewing-ов сарком (ES) је други по уче-

сталости примарни малигни тумор
кости. Најчешће се јавља у другој деце-
нији живота. Могу бити присутни и
општи симптоми као што су повишена
телесна температура, губитак телесне
тежине, адинамија и друго. 

Слика 2. Јуингов сарком карлице

Најчешће локализације овог тумора
су карлица, фемур, грудни кош, мада
може бити захваћена била која кост као
и мека ткива. За разлику од остеосарко-
ма, има тенденцију раста из дијафиза
пре него метафиза. У тренутку дијагно-
стиковања код већине болесника су
присутне микрометастазе, док 25%
болесника има проширену форму боле-
сти и то најчешће метастазе на плући-
ма, костима или коштаној сржи. У лабо-
раторијским налазима може постојати
убрзана седиментација, повишене
вредности LDH која представља и про-
гностички параметар за неповољнији
исход. Радиографија кости показује
остеолитични кортикални или медулар-
ни дефект са карактеристичном ламе-
ларном реакцијом периоста, такозвана
„луковица”. 

Ради одређивања степена прошире-
ности болести неопходно је учинити MR
примарног тумора, CT торакса, PET CT/
сцинтиграфију скелета, УЗ абдомена,
аспират коштане сржи и биопсију кош-
тане сржи са два места. Стандардни
приступ у лечењу ES подразумева ком-
биновану примену хемиотерапије и
локалног лечења применом хирургије и
/или зрачне терапије с обзиром да је
Јуингов сарком радиосензитиван тумор.
Спровођење аутологне транспланта-
ције матичних ћелија хематопоезе је
један од опционих модалитета лечења. 

Слика 3. Јуингов сарком скапуле

Болесници са локализованим обли-
ком ES у зависности од локализације и
иницијалне величине тумора показују
преживљавање од 60 до 70% (непо-
вољнију прогнозу имају карлични тумо-
ри), док је у метастаском облику боле-
сти у зависности од локализације мета-
стаза преживљавање 20–40% (повољ-
нију прогнозу имају болесници са плућ-
ним метастазама). Вишегодишње пра-
ћење касних ефеката лечења је
неопходно због потенцијалног развоја
кардиотоксичности услед примењене
антрациклинске хемиотерапије као и
секундарних тумора нарочито у преде-
лу зрачног поља.

Бенигни тумори
Најчешћи бенигни коштани тумори у

дечјем узрасту су: остеохондром,
неосифицирајући фибром, остеобла-
стом, анеуризматска коштана циста и
остеоид остеома. Већина ових тумора
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се дијагностикује случајно или након
патолошке фрактуре. 

Неопходно је учинити рентгенски
снимак у два правца и у зависности од
налаза спроводи се хируршка екстрир-

пација тумора или се саветује праћење
због могуће малигне алтерације.

Прим. др sc. med.
Лејла Париповић
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Слика 5. Служба педијатријске онкологије ИОРС-а



Резултати лечења деце оболеле од
малигнитета су у значајном побољша-
њу. Укупно преживљавање деце и адо-
лесцената са малигнитетом се повећало
са 58% на 81% од 1975. године.
Напредак који је остварен, и који се још
увек остварује, постигнут је захва-
љујући сталној сарадњи мултидисцип-
линарних тимова, не само унутар једне
државе већ између центара у великом
броју држава. 

Терапија деце са малигнитетом је
интензивна, дуготрајна и комплексна.
Лечење деце са малигним болестима
захтева координисан рад мултидисцип-
линарног тима: педијатар, хирурзи раз-
личитих специјалности, патолог, ради-
јациони онколог, од којих сваки на свој
начин учествује у доношењу одлуке о
комбинованом онколошком лечењу.
Одлуке о лечењу је неопходно доноси-
ти у мултидисциплинарном окружењу
са неопходним знањима свих чланова
тима из педијатријске онкологије. При
избору третмана мора се узети у обзир
и ризик од компликација које утичу на
укупно преживљавање и смањују ква-
литет живота. Добар резултат се може
постићи само тимским радом лекара,
другог медицинског особља и осталих
стручњака укључених у лечење деце у
одговарајућим условима. 

У мултидисциплинарном лечењу
малигних болести педијатријске попу-
лације, радиотерапија са или без
хирургије, представља основни модали-
тет локалног лечења. Иако су основни
принципи радиотерапије деце исти као
и код одраслих, она има своје специ-
фичности јер се примењује у организму
који је у фази раста и развоја. Такође,
тумори деце се разликују од тумора
одраслих, те педијатријски радијациони
онколог мора да има знања из педијат-
ријске онкологије. Стога, деца се
морају лечити у радиотерапијским
центрима са значајним искуством у овој
области. Терапија зрачењем је кључна
за успешно лечење педијатријских

тумора мозга, као и других солидних
тумора. 

Рад педијатријског радиотерапијског
одељења захтева координисан рад мул-
тидисциплинарног тима: радијационог
онколога, педијатра, медицинског
физичара, анестезиолога и радиотера-
пијског техничара, у одговарајућем
окружењу уз примену адекватне опре-
ме и процедура. Постоје интернацио-
налне препоруке за оптималну инфра-
структуру, којих се треба придржавати
при планирању, изградњи и свакоднев-
ном раду педијатријског радиотера-
пијског одељења.

Мрежа упућивања и приступ
педијатријској радиотерапији
Одавно је познато да оптимална

терапија за децу, адолесценате и младе
одрасле са малигнитетом треба да се
спроводи у специјализованим или
„референтним центрима“. Број и лока-
лизација референтних центара зависи
од популационих карактеристика и гео-
графије земље. За високо специјализо-
ване терапијске опције, као што је
педијатријска радиотерапија, препору-
чује се преусмеравање болесника из
мањих у веће центре. Неопходно је
успоставити националну мрежу која
олакшава упућивање деце са дијагно-
стификованом малигном болешћу у
најискусније специјализоване центре са
педијатријском радиотерапијом. Мора
се створити свест о постојању педијат-
ријске радиотерапије код педијат-
ријских и адултних онколога широм
земље. Треба омогућити приступ
радиотерапијским центрима обезбеђи-
вањем беспрекорних путева за упући-
вање, смештај и подршку педијат-
ријским пацијентима. Препоручује се
обезбеђивање привременог смештаја
амбулантним пацијентима и њиховим
породицама, близу јединице за лечење
(тзв. „Родитељске куће“). Свест о
доступности ових услуга треба објавити
широј јавности и свим лекарима.
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Партнерства са другим 
педијатријским радиотерапијским

центрима
Препоручено је успостављање парт-

нерства између педијатријских једини-
ца радиотерапије и сличних центара у
другим развијеним земљама, како би се
олакшале консултације, телеконферен-
ције, делили образовни ресурси и кли-
нички протоколи. Пожељно је успоста-
вити програм размене између таквих
институција у циљу обуке лекара и
другог особља. Такође, због релативно
малог броја педијатријских онколош-
ких пацијената, неопходно је укључи-
вање деце у клиничка истраживања
кроз националне или међународне
мултинационалне кооперативне групе.
Ово представља један од услова да се
добију подаци који се могу поредити и
да се остваре слични резултати лечења
у педијатријској онкологији у сваком од
центара. Сва деца се морају лечити
према најбољем доступном клиничком
протоколу. Опште прихваћен став је да
се овај принцип најбоље обезбеђује на
одељењима која су активна у клинич-
ким испитивањима и процесима регист-
рације малигнитета. Уколико постоји
могућност, детету треба понудити
шансу да учествује у релевантним кли-
ничким студијама, чији је циљ побољ-
шање оптималног терапијског присту-
па за све оболеле. Терапија деце и адо-
лесцената са малигнитетом се кон-
стантно усавршава. Препоруке за тера-
пијски протокол се морају редовно
ажурирати, у складу са савременим
научним закључцима.

Инфраструктура педијатријске
радиотерапије

Педијатријска радијациона онколо-
гија има своје специфичности и захте-
ве у погледу инфраструктуре и органи-
зације. Основни захтеви се односе на
просторије, опрему, особље и извође-
ње процедура.

Објекти: Зграда и инфраструктура
просторија у којима се обавља радио-
терапија деце би требала бити адек-
ватна и прилагођена лечењу педијат-
ријских пацијената. Поред просторија

за припрему и извођење радиотера-
пијског третмана – просторија за симу-
латор зрачне терапије, мегаволтажни
бункер, неопходне су просторије за
планирање радиотерапије од стране
лекара и медицинских физичара, као и
просторија за складиштење и израду
имобилизационих средстава. Поред
простора за прегледе и консултације
лекара, неопходан је простор за увође-
ње и опоравак деце од анестезије, као
и играонице за децу. Неопходан је при-
ступ оптималном извођењу дијагности-
ких радиолошких процедура, као и про-
цедура нуклеарне медицине. Такође,
потребне су оптималне службе лабора-
торије и патологије, као и простор за
психолога и социјалног радника. 

Опрема: На основу интернационал-
них препорука дефинисана је неопход-
на радиотерапијска опрема за рад са
децом, као и њен број. Приликом при-
преме деце за извођење радиотерапије
користи се опрема за позиционирање и
имобилизацију, која је неопходна ради
репродуцибилности терапијског поло-
жаја. Поред машина као што су Ro/CT
симулатор зрачења са ласерским
системом, мегаволтажни линеарни
акцелератор електрона (LINAC) путем
кога се изводи зрачна терапија, одре-
ђени центри располажу и брахитера-
пијским, као и протонским апаратима.
Сви апарати су повезани јединственим
софтверским системом за планирање
зрачења. У свакодневној употреби је и
опрема за дозиметрију и осигурање
квалитета у радиотерапији.

Особље: У педијатријској онколо-
гији је неопходан мултидисциплинаран
рад и доношење одлука. Показано је да
дете са малигнитетом има највећу
шансу да преживи уколико је дијагно-
стиковано и лечено од стране експерт-
ског тима лекара, медицинских сестара
и других специјалиста који раде на спе-
цијализованим одељењима. Тим мора
да обухвати специјално едуковане чла-
нове који се баве дијагностиком и
лечењем: искусне медицинске сестре,
психологе за подршку пацијента и
породице, социјалног радника и учите-
ља, и да буде доступан све време.
Педијатријски хирург, неурохирург,
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анестезиолог, патолог, радијациони
онколог и педијатар, као и специјализо-
ване медицинске сестре морају бити
доступни већ у време постављања
дијагнозе, што омогућава брзо започи-
њање одговарајуће терапије и доводи
до максималног смањења токсичности
и компликација терапије. Приликом
извођења процедура радиотерапије
веома је битна сарадња радијационог
онколога, медицинског физичара,
радиотерапијских техничара, као и ане-
стезилога, који су сви специјализовани
и обучени за рад са децом. Стварање и
развој клиничких тимова се постиже
обезбеђивањем сталног професионал-
ног усавршавања и едукације свих чла-
нова тима. Радијациони онколог треба
да прође посебну обуку из области
педијатријске радиотерапије током спе-
цијализације или током боравка у ква-
лификованом центру са којим постоји
сарадња. Важно је да стручњаци
педијатријске радијационе онкологије
стекну увид у стратегију и резултате
лечења присуствујући интернационал-
ним састанцима и конгресима и имају
приступ објављеној литератури. Тим
мора бити способан да одговори на раз-
личите потребе болесника и чланова
породице, током хоспитализације, али
и током фазе праћења.

Слика 1. Мултидисциплинарни 
педијатријски радиотерапијски тим 

Технике: Савремене технике зраче-
ња подразумевају прецизно планирање
и испоруку дозе на волумен мете.
Током планирања зрачне терапије у
волумен мете, поред тумора, стандард-

но се укључују и здрава ткива и органи
који се називају органи под ризиком
(хипофиза, кохлеа, темпорални лобуси,
оптичка хијазма, здраво мождано
ткиво, срце, плућа, бубрези, црева,
итд.). Приликом третмана деце са ма-
лигнитетом, у већини ситуација, препо-
ручује се коришћење 3D конформалне
радиотерапије (3D CRT) или других
напредних техника планирања и испо-
руке зрачења, путем којих је омогућено
смањење изложености нормалних
ткива зрачењу. При савременом плани-
рању радиотерапије, користе се препо-
руке које поред туморске дозе и фрак-
ционисања, дефинишу и однос дозе и
волумена органа под ризиком укључе-
них у зрачни волумен. Неопходно је
познавања предности и мана свих
доступних модалитета радиотерапије:
конвенционалне и напреднијих фото-
нских техника зрачења, стереотаксичне
радиотерапије (SRT), интензитетом
модулисане радиотерапије (IMRT),
волуметријски модулисане лучне тера-
пије (VMAT), протонске и терапије теш-
ким јонима, да би се донео коначан
избор у сваком појединачном случају.

Извођење: У односу на третман
одраслих, припрема и извођење радио-
терапије код деце захтева много више
времена. Медицинско особље мора да
родитељима деце са малигнитетом да
свеобухватну информацију о дијагнози
и терапији њиховог детета, као и могу-
ћим нежељеним ефектима третмана,
укључујући и психо-социјални савет.
Све информације и планови морају
бити добро документовани и јасно
објашњени родитељима. Ове информа-
ције морају бити саопштене родитељи-
ма који дају пристанак на предложени
план у складу са националним прописи-
ма. На сличан начин треба информиса-
ти и дете, у складу са његовим година-
ма и моћи схватања. Дете такође може
да да пристанак на план терапије или
бар да се сложи са њим. Додатно, треба
детаљно дискутовати о дијагнози, тера-
пији и крајњем исходу, али имајући у
виду узраст детета и ниво разумевања.
Сваком детету или адолесценту са
малигнитетом, као и његовој породици
треба понудити психолошку подршку.
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Психолошка припрема детета путем
различитих писаних, аудио или видео
материјала и разговора, а код јако мале
деце неопходна процедура анестезије
приликом извођења зрачења, пред-
стављају специфичности педијатријске
радијационе онкологије. При раду,
радиотерапијски центри треба да се
придржавају интернационалних прин-
ципа радиолошке заштите и осигурања
квалитета.

Праћење: Дугорочно праћење деце
са малигнитетом је кључно не само за
праћење преживљавања него и квали-
тета живота и касних последица тера-
пије. За сваког болесника посебно
треба осмислити план праћења и уче-
сталост контрола, у зависности од
ризика за релапс болести и испољава-
ње токсичности, и договорити детаље
са родитељима. Начин праћења зависи
од биологије тумора и врсте примење-
не терапије. Нежељени ефекти радио-
терапије су смањени повећањем кон-
формалности напредних техника зраче-
ња и смањивањем маргина волумена
мете. Праћење раних и касних нежеље-
них ефеката радиотерапије је од вели-
ке важности при лечењу деце са малиг-
ним туморима, чему треба посветити
посебну пажњу и време. Препоручује се
редовно праћење све третиране деце
током и након примене радиотерапије,
како би се дијагностиковао релапс
болести, секундарни малигни тумори,
коморбидитети и компликације, као
акутне и касне токсичности радиотера-
пијског третмана. Неопходно озрачива-
ње здравих структура може довести до
касних секвела у виду оштећења когни-
тивне, ендокрине функције, оштећења
слуха, вида, итд. Ради поређења са
другим центрима препоручује се
коришћење међународно прихваћених
скорова за бележење и извештавање о
токсичности радиотерапије. Истражи-
вања су показала да су најзначајнији
фактори од којих зависи токсичност
радиотерапије узраст детета, доза
зрачне терапије и опсег зрачног волу-
мена. Препоручује се да да се праћење
обавља у истом медицинском центру и
након одређене границе за педијат-
ријску доб.

Будућност педијатријске 
радиотерапије

Остваривање реалних прогноза за
будуће инфраструктурне потребе
педијатријске радиотерапије је тешко.
Фактори који могу утицати не укључују
само епидемиолошке податке, као што
су број педијатријких онколошких
пацијената и проценат деце третиране
радиотерапијом, већ и факторе као што
су промене у индикацијама, које је
много теже предвидети. Још један фак-
тор који значајно утиче на потребну
инфраструктуру радиотерапије је уво-
ђење софистициранијих и уједно
захтевнијих техника, које се углавном
користе у педијатријској радијационој
онкологији, што ће све довести до
повећане потребе за опремом и особ-
љем.

Слика 2. Радиотерапијска 
инфраструктура – кадар

Одељење за педијатријску радиоте-
рапију има специфичне захтеве у
погледу инфраструктуре и особља. За
оптималан рад са децом неопходан је
мултидисциплинарни тим посвећен
педијатријској онкологији (радијациони
онколог, медицински физичар, радио-
терапијски техничар, педијатар, педи-
јатријски анестезиолог), са образова-
њем у области педијатријске онколо-
гије. Педијатријска радиотерапија, као
изразито софистициран и сложен начин
лечења, може се обављати само у бол-
ницама и центрима који могу задово-
љити све наведене високе стандарде и
препоруке.

Клин. асист. др Драгана Станић

Проф. др sc. med.
Марина Никитовић
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Савремена зрачна терапија подразу-
мева прецизну испоруку жељене дозе
на регију од интереса уз максималну
поштеду околних здравих ткива. На
овој основи су се развиле све савреме-
не технике зрачне терапије, тродимен-
зионална конформална радиотерапија
(3D CRT), интензитетом модулисана
радиотерапија (IMRT), волуметријска
лучна терапија (ВVMAT), радиохирурш-
ке технике и стереотаксична радиоте-
рапија главе (SRT) и тела (SBRT).
Савремене технике захтевају велику
прецизност, а време пацијента проведе-
но на апарату за зрачење (линераном
акцелератору) је дуже. Због тога постоји
већа потреба за анестезијом код све
деце код којих адекватна сарадња није
могућа тј. није могуће постићи да дете
непомично лежи у временском периоду
од 10 до 20 минута колико је потребно
за спровођење једне зрачне фракције. 

Педијатријски радиотерапијски и
онколошки тим у свом саставу имају све
медицинске профиле који су неопходни
да би се омогућила и спровела радиоте-
рапија у анестезији. Ниво квалитета
педијатријске радиотерапије се између
осталог мери могућношћу да се спрово-
ди зрачење деце у анестезији. Чланови
тима су радијациони онколог, педијат-
ријски онколог, анестезиолог, анестети-
чар, медицински физичар, радиотера-
пијски техничар, педијатријски меди-
цински техничар и психолог. 

Посебан изазов у педијатријској
радиотерапији је зрачење деце малог
узраста. Предуслов за успешно извође-
ње зрачне терапије је да дете током
сваке зрачне фракције заузме исти
положај, тј. да током фракције буде
мирно и слуша инструкције радиотера-
пијског техничара. Циљ психолошких
техника рада је што боља сарадња са
дететом малог узраста и избегавање
примене анестезије када год је то могу-
ће. Код велике већине деце старије од
пет година уз различите бихејвиоралне
технике могућа је комплетна сарадња
детета. Једна од ових бихејвиоралних

техника је „награђивање“ детета када
је мирно на апарату (играчке, налепни-
це, итд). Код деце млађе од 3 године
анестезија током зрачне терапије је
најчешће неопходна. Уобичајено је
мишљење да се у групи деце од 3 до 5
година покуша са бихејвиоралним тех-
никама које би обезбедиле сарадњу
детета на апарату за зрачење.

Слика 1. Педијатријски 
радиотерапијски тим

Када говоримо о анестезиолошком
приступу он се одређује на основу
интернационалних препорука и због
тога се увек ставља акценат едукације
анестезиолога за потребе педијатријске
радиотерапије и онкологије. Специфи-
чност рада је у томе што анестезиолош-
ки тим пацијента оставља у радиотера-
пијском бункеру, а мониторинг се обав-
ља из командне собе. Као неизоставан
члан радиотерапијског тима анестезио-
лог има искуство у селекцији и праћењу
пацијента, као и способност да брзо и
адекватно реагује у случају потребе.
Улога анестезиолога је и да спроведе
претерапијску процену детета, одабере
адекватан вид анестезије, као и да
брине о пацијенту непосредно после
анестезије. Циљеви које анестезија у
радиотерапији тежи да постигне су
имобилизација детета, брзо постизање
седације, хипнозе, амнезије и аналге-
зије, што краће трајање анестезиолош-
ких процедура, брз опоравак и мини-
мални утицај анестезије на нормалне
активности детета као што су оброци и
игра.
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Слика 2. Увођење детета у анестезију
на радиотерапијском апарату

Према важећим препорукама постоји
више начина примене анестетика код
деце. Увек се мора водити рачуна о
томе да сваки лек или комбинација
лекова имају своје предности али и
нежељена дејства. Примена анестетика
би требало бити што мање трауматична
за дете. У пракси сусрећемо да може
доћи до развоја толеранције на одређе-
ну комбинацију лекова, што за последи-
цу има повишење дозе истих лекова и
дуже време за постизање седативног
или анестетичког ефекта.

Слика 3. Праћење виталних 
параметара детета у анестезији из

команде собе линеарног акцелератора
преко видео надзора

Постоји више приступа за увођење
детета у општу анестезију и најчешће
се користе инхалациони или интраве-
нозни анестетици. За одржавање про-
ходности дисајног пута се често кори-
сти орофарингеални airway у комбина-
цији са маском. Ендотрахеална интуба-
ција је потребна код малог броја
пацијената и пожељно је избећи јер

поновне ларингоскопије и ендотрахеал-
не интубације носе ризик од ларингеал-
ног едема и повреде структура ларинк-
са. С обзиром на наведено, са стране
радиотерапије мора се водити рачуна о
позиционирању детета. Позициони-
рање се усклађује са потребама анесте-
зије и увек је у супинацији. Анестези-
олошка опрема се уклапа са средствима
за имобилизацију, а то је најчешће тер-
мопластична маска којом је глава
пацијента фиксирана за радиотера-
пијски сто. Тиме су задовољене потре-
бе анестезиолошког и радиотерапијског
тима. 

Поред примене инхалационих ане-
стетика и примена интравенозних ане-
стетика представља ефективни приступ
у радиотерапији деце. Интравенозна
анестезија се заснива на интермитентој
или континуираној инфузији анестети-
ка, било преко перифених вена било
преко централног венског катетера.
Предност интравенске примене анесте-
тика представља стабилнија концент-
рација лека у серуму него код примене
инхалационих анестетика. Могуће је и
комбиновати ова два присупа. Дете се
уводи у анестезију применом интраве-
нозних медикамената, а потом се ане-
стезија одржава инхалационим анесте-
тиком.

У Институту за онкологију и радио-
логију Србије зрачна терапија деце у
анестезији се спроводи као рутинска
метода. Вишедеценијски рад са децом и
посвећеност су омогућили формирање
високоедукованог особља свих наведе-
них медицинских профила, па тако и
анестезиолошког тима. Као што смо на
почетку теста рекли развој радиотера-
пијских техника, увођење нових,
напреднијих техника захтева и развој
анестезиолошке доктрине у лечењу
деце и омладине.

Др Предраг Филиповић

Клин. асист. др sc. med.
Јелена Бокун
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Основна школа „Др Драган Херцог“
због свега постигнутог у протеклих пет
деценија, данас је угледна образовна
установа са традицијом и искуством у
образовању деце са здравственим про-
блемима, са специфичном структуром и
организацијом рада, али и са озбиљним
плановима за будућност. Основни раз-
лог оснивања школе је потреба да се
болесној деци пружи што квалитетније
образовање. То мора и у будућности
остати њена мисија. 

Школа је присутна већ дуги низ
година у београдским дечјим болница-
ма у којима се лече сва деца из Србије.
Једна од таквих болница је и Институт
за онкологију и радиологију Србије у
којем се настава реализује од 2003.
године. Потреба за школом у болници
указала се због деце која су на дужем
лечењу, па су самим тим у немогућно-
сти да одлазе и прате часове у матич-
ним школама. Овакав вид наставе омо-
гућава ученицима да без прекида
добију основно образовање и по
завршетку лечења наставе школовање
у матичним школама.

За реализацију наставе и учења на
Институту користи се дечији боравак и
собе у којима деца бораве. Рад са уче-
ницима је специфичан, јер се углавном
спроводи индивидуално или у мањим
групама, што даје могућност да се гра-
диво обрађује квалитетнијим и  бржим

темпом. Најважније у оваквом раду са
децом је да се настава и учење настав-
ља тамо где су ученици престали са
похађањем наставе. Самим тим, одржа-
ће се одређени континуитет у раду и
допринети да се деца не осете одбаче-
ним из друштва. Овакав вид образова-
ња обухвата и децу из целе Србије која
се задржавају краћи временски период.
Одређени број деце настави своје шко-
ловање у ОШ „Др Драган Херцог“, а рад
са децом која се задрже краћи времен-
ски период документује се писаним
извештајем о постигнућима ученика у
том временском периоду. Посебан вид
образовања је настава на даљину коју
школа организује последњих десет
година, а која је добила на још већем
значају за време трајања пандемије
COVID-19. Организује се тако што уче-
ници прате онлајн наставу према одре-
ђеној сатници. Свако дете које дође да
се лечи може да се прикључи и прати
наставу. 

Наша школа такође пружа могућност
одржавања „кућне наставе“ за децу из
свих београдских општина, тако што
наставници долазе на адресу где учени-
ци станују. Наставницима, учитељима и
дефектолозима учионица је од Барича
до Младеновца, од Бусија до Лазаревца
јер образовање мора бити доступно
сваком детету: „Где је ђак, ту је и
школа“.
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За успешан опоравак детета, поред
наставника који несебично дају себе,
не сме се изузети сарадња са медицин-
ским особљем, васпитачима и психоло-
зима, јер само такав тимски рад омо-
гућава да сва деца имају подједнако
квалитетно образовање. 

Храброст, упорност, жеља и снага
свих нас одраслих помоћи ће детету да
победи болест и крене у здравију и
лепшу будућност.

Мила Трифуновић, 
учитељица ОШ „Др Драган Херцог“
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 благовремено открити рак
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 лечењу рака
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- Рак плућа 
- Малигни лимфоми и 
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